แผนปฏิบตั ิ การ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เอกสารลาดับที่ ๓ / ๒๕๖๕

แผนปฏิบตั ิ การ

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

กลุ่ม่มนโยบายและแผน
นโยบายและแผน
กลุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

คำนำ
สำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อ
ขับ เคลื่ อนการดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จุ ดเน้ น สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนทิ ศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เพื่ อ นำนโยบายและจุดเน้นในระดับ ต่าง ๆ ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ ก ารจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ที่ ผ่ านมา เพื่ อ นำผลการดำเนิ น งานมาปรับ ปรุง แก้ ไข
และพัฒนาวิธีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1
ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารโดยการบู ร ณาการแผนงาน/ ผลผลิ ต / โครงการ/ กิ จ กรรมของ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ครอบคลุมนโยบายในระดับต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึก ษา และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อ มเข้าสู่ยุ ค
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดี มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริย์ท รงเป็นประมุ ข มี ทั ศ นคติที่ ดีต่อบ้านเมื อง มี ห ลัก คิดที่ ถูก ต้ อง และมี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น
ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มกราคม 2565
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ก

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญโครงการ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 1 บทนำ
ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์คณะบุคคลที่มสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศาสตร์พระราชา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนการปฏิรูประเทศ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนระดับที่ 3
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.1 ภาพรวม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์
3.2 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ แนวทางการพัฒนา
3.3 การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการ
3.4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 กระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ
กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสูก่ ารปฏิบัติ
ปฏิทินการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
คณะผูจ้ ัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง
ในโรงเรียน
ตารางที่ 2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามประเภท
และวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 3 จำนวนข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ และวุฒกิ ารศึกษา
ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับและเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกรายอำเภอ และระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 6 จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ สังกัด สพฐ.
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนต่อครู จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนต่อห้อง จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 9 จำนวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 10 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกเป็นรายอำเภอ ประจำปี 2564
ตารางที่ 11 จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกตามขนาด 7 ขนาด
ตารางที่ 12 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกตามเครือข่าย
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง
5 ปีการศึกษา
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัด และระดับเขตพืน้ ที่

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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34

35

36

37

38
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จ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 33 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางที่ 34 ผลการประเมินคุภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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ฉ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 36 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 37 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ
ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด
ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

48
48
49

ช

สารบัญโครงการ
หน้า
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

132
139

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน
3. โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
4. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
5. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และระดับกลุม่ จังหวัด กลุ่มที่ 5
6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตงั้ ในพื้นทีล่ ักษณะพิเศษ
(โรงเรียนพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2565)
7. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
8. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก
9. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
10. โครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่สามารถดำรง
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
11. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

144
151
158
165
171
179
187
193
198

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
12. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
14. โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
15. โครงการขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
16. โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

207
219
225
231
237

ซ

สารบัญโครงการ (ต่อ)
หน้า
กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ)
17. โครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18. โครงการเตรียมความพร้อมผูเ้ รียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2022
19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียน
20.โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระภาษาต่ า งประเทศ
21. โครงการพัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
22. โครงการขับเคลือ่ นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อี ดี
23. โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
25. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
26. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์
27. โครงการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
28. โครงการสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
29. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30. โครงการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรู้
31. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
32. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
33. โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
34. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

245
253
260
272
279
288
294
299
307
315
323
329
334
340
345
353
361
369

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
35. โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
36. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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385
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สารบัญโครงการ (ต่อ)
หน้า
กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ)
37. โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา
38. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับการวางแผนการติดตามผล
การพัฒนาการศึกษา
39. โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
40. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
41. โครงการการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
42. โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2565
43. โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
44. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
46. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตามพระราชกฤษฎีก าวาดวยหลัก เกณฑและวิธีก ารบริห ารกิ จ การบานเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) ที่ ก ำหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้ เ ป็ น การล่ วงหน้ า และ
มาตรา 9 (2) ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 วันที่ 30 เมษายน 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี การทบทวนภารกิจของตน
โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ แถลงต่อ รัฐสภา และแผนอื่นที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของ
ประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกั น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผน
ระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึงแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานต่าง ๆ
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 และฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึก ษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 นโยบายและจุ ดเน้น สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การรายงานผลการดำเนิ น งานผ่ า นระบบติ ด ตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
หน่วยงาน และใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติร าชการของบุคลากรในสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
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วิ สั ย ทั ศ น์ “สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี คุ ณ ภาพ
และมาตรฐาน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี
และมีคุณภาพ”
พันธกิจ
1. จัด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริม สร้างความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพ ผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึก ษาทุ กระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัตงิ าน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทำงานอย่างมีความสุข)
S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทำงานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ)
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. ผู้เ รียนทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จริยธรรม มี คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และมี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น
ในศตวรรษที่ 21
5. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริห ารจัดการที่มีป ระสิท ธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/ มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้
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ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 90

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
สจ.
นต.

ร้อยละ 85

นต.

สจ./ พค.

ร้อยละ 85

สจ.

นต.

ร้อยละ 85

นต.

สจ./ พค.

ฐ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่

ตัวชี้วัด

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง
บริ ก ารทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ เงินอุ ดหนุนปัจ จัยพื้นฐาน
สำหรับ นักเรียนยากจน
4 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก ยภาพตาม
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
5 ร้อยละของสถานศึก ษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ร้อยละของสถานศึก ษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
สจ.
-

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

สจ.

นต.

ร้อยละ 30

สจ.

นผ.

200 คน

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

DLICT

ร้อยละ 90

สจ.

นต.

ฑ

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ร้อยละ 90
ปฐมวัย
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95
3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการ
ร้อยละ 85
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้ รียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 40
(O-NET)
5 ร้อยละของครูส อนภาษาอังกฤษในระดับ ชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ 100
และมั ธ ยมศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ ร้อยละ 80
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
7 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ร้อยละ 80
ตามแนวทางพหุปัญญา
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
ร้อยละ 50
รายบุคคล
9 ร้ อ ย ละขอ งสถาน ศึ กษาที่ น้ อม น ำพ ระบ รมราโชบ าย ร้อยละ 100
ด้า นการศึก ษาของในหลวงรัช กาลที่ 10 และหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ร้อยละ 100
ความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
นต.
นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

สจ.

นต.

สจ.

ฒ

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

10 ร้อยละของผู้เรียนในพื้นทีส่ ูงและพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษา ร้อยละ 100
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
11 จำนวนสถานศึกษาที่มหี ลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
6 ร.ร.
12 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และ
ร้อยละ 80
สิ่งประดิษฐ์ทสี่ ามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รบั โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ร้อยละ 85
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
14 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถ
ร้อยละ 72.42
ด้านการอ่าน (RT) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
15 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ร้อยละ 44.50
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
16 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ร้อยละ 50
ตามความถนัดและความสามารถด้านกีฬา
17 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
ร้อยละ 90
และเขียนตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
18 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสื่อสาร
2 ร.ร.
มากกว่า 2 ภาษา
19 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการ
ร้อยละ 100
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทยผ่านการประเมิน
และได้รับการตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย
20 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการจัดเรียนการสอนทางไกล
ร้อยละ 100
ด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือใช้สื่อ DLIT, DLTV
21 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ร้อยละ 90
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8cs)
22 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 100
ระดับการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
สจ.

สจ.
นต.

-

สจ.

นต.

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

DLICT

นต.

-

นต.

-

ณ

ที่

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

ตัวชี้วัด

23 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
24 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ
26 จำนวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
27 จำนวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รบั การพัฒนาการจัด
การศึกษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
28 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ร้อยละ 100

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
-

ร้อยละ 85

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

6 ร.ร.

นต.

-

6 ร.ร.

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

พค.

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึก ษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทลั
2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพือ่ การเรียนการสอน และ
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตามบริบทพื้นที่

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 80

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
DLICT
นต.

สัดส่วน 3 : 2

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

สจ.

ด

0ที่

ตัวชี้วัด

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
5 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 เพิ่มขึ้น
6 ร้อยละของโครงการของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
7 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพระดับการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
8 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
10 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
11 จำนวนกระบวนงานที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจทิ ัล
เพิ่มขึ้น
12 จำนวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น
13 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
1) การบริหารงานบุคคล
2) การบริหารงานวิชาการ
3) การบริหารงานงบประมาณ
4) การบริหารงานทั่วไป
14 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 60
99.00

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
นต.
-

ร้อยละ 10

นผ.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

2

DLICT

-

20

นต.

พค.

ร้อยละ100

นต.

-

ร้อยละ 100

DLICT

-

ร้อยละ 100

นต.

-2345
ต

สรุปงบประมาณจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ และรายไตรมาส
ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่
โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2 สร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมกลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
4,000
3,200
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
5 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
250,000 100,000
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5
6 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2565)
7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
- 129,920
8 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก
11,320
72,900
9 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
10 โครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน
9,820
4,560
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
11 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงาน
- 116,400
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
รวมกลยุทธ์ที่ 2
275,140 426,980
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ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
90,000

-

15,000
105,000

-

4,800
850,000
9,000

-

300,000

18,000
26,900
55,920

38,560

9,120

4,560

146,790

260,000

256,730

1,466,920

-

ถ

ที่
โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
12 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
10,400
80,200 202,800 527,155
13 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู
85,400
และบุคลากรทางการศึกษา
14 สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
16,500
16,500
16,500
16,500
15 ขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
1,750
48,250
16 อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
50,000
10,000
พอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
17 “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
- 275,000
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2022
21,000
19 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียน
- 107,890
58,570
61,990
20 พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนภ าษาอังกฤษ ตามกรอบ
56,000
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู ผู้ ส อน
กลุ่ ม สาระภาษาต่ า งประเทศ
21 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
- 487,308
- 209,720
22 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
7,500
23 พัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
35,000
24 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
17,260
59,870
7,680
สุขศึกษาและพลศึกษา
25 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
9,480
38,320
26 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
4,150
2,000
1,000
1,000
และโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
27 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19,312
28 สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
29 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85,740
30 สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
24,480
31 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
49,100
13,575
32 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
92,000
5,000
10,000
33 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
80,430
97,230
34 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
3,570
44,100
และวัฒนธรรม
รวมกลยุทธ์ที่ 3
34,620 933,380 1,155,040 944,190
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ท

ที่
โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
35 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
62,400
41,200
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
36 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน
4,200
10,000
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
37 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
- 136,610 134,280
และการจัดการศึกษา
38 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับการวางแผน
- 142,560
5,360
การติดตามผลการพัฒนาการศึกษา
39 ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
3,000
15,000
7,000
25,000
40 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
50,000 535,000 320,000 260,000
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
41 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
52,860
42 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 108,210
- 161,500
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปี 2565
43 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
11,000
11,000
14,500
15,390
44 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14,400
12,650
20,300
30,920
45 พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
8,255
3,255
46 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
- 200,900
พัสดุภาครัฐ”
รวมกลยุทธ์ที่ 4
140,800 694,315 841,870 939,765
450,560 2,054,675 2,253,640 3,255,875
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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ธ

ส่วนที่ 1 บทนำ
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตั้งและอาณาเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ละติจูดที่ 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา
10 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้ งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย และ
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางคายู อำเภอเมตตา จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์
(พม่า)
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แผนภูมิ : ที่ตั้งและอาณาเขตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบ่งตามระดับ
ความสูงของพื้นที่ โดยพืน้ ที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่ำกว่า 100 เมตร
เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอเมือง
ราชบุรี อำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเนิน
และที่ ล าดเชิง เขา ระดับ ความสูง ของพื้ นที่ อยู่ร ะหว่าง 100-750 เมตร เหนือระดับ น้ำทะเลปานกลาง
มีแม่น้ำภาชีและลำห้วยสาขาเป็นสายน้ำหลักพบในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอจอมบึง และ
ด้านตะวันตกของอำเภอปากท่ อ และอำเภอเมื องราชบุรี สำหรับ พื้ น ที่ ภู เ ขาสูง ระดั บ ความสูง ตั้ ง แต่
750 เมตรขึ้นไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้านตะวันตก เฉียงใต้บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีที่สูงชัน
ด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพ
เป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ พบในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา
และอำเภอปากท่ อ ด้ านตะวัน ตก ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาในมุ ม มองของยุ ท ธศาสตร์พ บว่า ความสำคั ญ ของ
ภูมิป ระเทศสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในทางยุท ธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการมี แม่น้ำหลักของจังหวัด
ทำให้เป็นพื้นที่ราบ และราบลุ่ม ซึ่งเหมาะต่อการส่งเสริม การเกษตร และในตะวันตกเฉียงใต้ที่ เป็นพื้นที่
ป่าเขา ซึ่ งจะเชื่อ มโยงกั บ การพั ฒ นาในด้านการส่ง เสริม การท่ อ งเที่ ยว และการจัดการพื้ นที่ ป่ าต้ นน้ ำ
เพื่อเป็นหลักประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่เนื่องจาก
มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ทำให้พื้นที่ที่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน
และมักทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทำให้สภาพอากาศของราชบุรีมี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝ น มี 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงที่ส อง เดือนกั นยายนถึง
กลางเดื อนพฤศจิก ายน ช่วงนี้ ได้รั บ อิ ท ธิพ ลจากร่องมรสุ ม ที่ เ ลื่อ นลงมาจากทางภาคเหนื อ มาปะ ทะ
แนวเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอจอมบึง และ
อำเภอโพธาราม ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำ ป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจำทุกปี จากข้อมูลปริมาณน้ำฝน
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีพบว่า ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได้ 41.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2539 และปริมาณฝน
น้อยที่สุดต่อปี วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2536
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ำที่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ข้อมูลการปกครอง/ ประชากรและชาติพันธุ์
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี เ ขตการปกครองแบ่ ง ออกเป็ น
6 อำเภอ 56 ตำบล 533 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล
13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 47 แห่ง (ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
จำนวนประชากรของแต่ล ะอำเภอในเขตพื้ น ที่ 6 อำเภอ มี ทั้ ง สิ้ น 426,043 คน ส่ วนใหญ่
เป็ น เพศหญิ ง จำนวน 214,701 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.39 เพศชาย จำนวน 211,342 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 49.61 แยกเป็น
1. อำเภอเมืองราชบุรี ประชากรเพศชาย 100,285 คน เพศหญิง 103,464 คน จำนวนครัวเรือน
77,118 ครัวเรือน
2. อำเภอปากท่ อ ประชากรเพศชาย 33,240 คน เพศหญิ ง 34,571 คน จำนวนครั วเรื อ น
23,325 ครัวเรือน
3. อำเภอจอมบึง ประชากรเพศชาย 31,543 คน เพศหญิง 32,506 คน จำนวนครัวเรือน 22,879
ครัวเรือน
4. อำเภอวัดเพลง ประชากรเพศชาย 5,841 คน เพศหญิง 6,350 คน จำนวนครัวเรือน 4,064
ครัวเรือน
5. อำเภอสวนผึ้ง ประชากรเพศชาย 27,532 คน เพศหญิง 25,472 คน จำนวนครัวเรือน 17,616
ครัวเรือน
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6. อำเภอบ้านคา ประชากรเพศชาย 12,901 คน เพศหญิง 12,338 คน จำนวนครัวเรือน 9,364
ครัวเรือน
ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี ณ ธันวาคม พ.ศ.2561
ประชากรส่วนใหญ่ นับ ถือศาสนาพุท ธ โดยมี วัดในพระพุท ธศาสนา 368 แห่ง โบสถ์ในคริส ต์
ศาสนา 9 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 378 แห่ง
ประชากรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันเป็นลั ก ษณะเด่นที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เพราะสภาพภูมิป ระเทศที่เสริมให้เมืองราชบุรี
เป็นศูนย์รวมทางวัฒ นธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่
บริเวณชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมี ยนมาร์ อพยพเข้ามาตั้ง รกราก ทำให้ มี ชน
หลายเชื้อชาติรวม 8 ชาติพันธ์ ดังนี้
1. ชาวไทยพื้ น ถิ่น ราชบุ รี อาศั ยอยู่ในพื้ นที่ อำเภอวัด เพลง ได้แ ก่ ตำบลวัดเพลง และตำบล
จอมประทัด
2. ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การคมนาคมสะดวก
ในอดีต ได้ยึดทำเลที่อยู่ริมแม่น้ำอยูค่ ละปะปนกับชาวท้องถิ่นอื่น ๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี”
3. ชาวไทยเชื้อ สายเขมรราชบุ รี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมื องราชบุรี ได้แก่ ตำบลหน้ าเมื อ ง
ห้วยไผ่ คุ้งกระถิน คุ้งน้ำวน และตำบลพงสวาย อำเภอปากท่อ ได้แก่ ตำบลปากท่ อ ยางงาม ดอนทราย
บ่อกระดาน และตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอวัดเพลง ได้แก่ ตำบลวัดเพลง และตำบลเกาะศาลพระ
4. ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี อาศัยอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ตำบลสวนผึ้ง และตำบล
ตะนาวศรี อำเภอบ้านคา ได้แก่ ตำบลบ้านคา และตำบลบ้านบึง อำเภอปากท่อ ได้แก่ ตำบลยางหัก
5. ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม
6. ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจังหวัดเพชรบุรี และบางส่วน
มาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปากท่อ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอจอมบึง ตำบลจอมบึง
7. ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในอำเภอเมื องราชบุรี อำเภอปากท่ อ อำเภอ
จอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง
8. ชาวไทยเชื้อ สายลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอจอมบึง

สภาพปัจจุบัน
สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ตั้ง อยู่ห มู่ ที่ 10 ถนนเสือป่า ตำบล
ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 6 อำเภอ รวม 172 โรงเรียน 1 สาขา
ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 48 โรงเรียน อำเภอปากท่อ จำนวน 45 โรงเรียน 1 สาขา อำเภอจอมบึง
จำนวน 37 โรงเรี ย น อำเภอวั ด เพลง จำนวน 5 โรงเรี ย น อำเภอสวนผึ้ ง จำนวน 20 โรงเรี ย น
และอำเภอบ้านคา จำนวน 17 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
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สัญลักษณ์ที่สำคัญของนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตราประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี คือ ดอกกัลปพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง
สูง 5–15 เมตร ผลัดใบเรือนยอดกลมหรือรูปร่มแผ่กว้างใบประกอบขนนกออกดอก
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี คือ ต้นโมกมัน ลักษณะทั่วไป สูง 8 - 20 เมตร
เปลือกต้นสีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาล มีขนสั้นนุม่ ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม

สภาพการจัดการศึกษา
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าทีด่ ำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ก ารจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึก ษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ ได้รับ ให้ห น่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้ งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่ วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริห ารและการจั ดการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานให้ ยึด เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา โดยคำนึ ง ถึ ง ระดั บ ของ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒ นธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
สภาการศึก ษา มี อ ำนาจประกาศในราชกิ จจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่ การศึก ษา เพื่ อการบริห ารและ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิก ารได้อ อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีส ำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอำนาจหน้าที่ ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้ งนี้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่ ง ส่วนราชการภายในสถานศึก ษาและอำนาจหน้าที่ ของสถานศึก ษาหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึก ษาแต่ล ะเขตพื้นที่ การศึก ษา
กำหนด ซึ่งในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

6

1. กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ณ) ปฏิบัติหน้าที่อื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาที่มิ ใช่ของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒ นาการศึ ก ษาให้ส อดคล้องกั บ นโยบาย มาตรฐานการศึก ษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์ก ารจัดตั้ง งบประมาณ เงินอุดหนุนทั่ วไปของสถานศึก ษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่ ม ส่ งเสริ ม การศึก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี อ ำนาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ และปฏิ บั ติ ง านระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกั บหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกั บหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดำเนิน การเกี่ ยวกั บ การลาศึก ษาต่อ ฝึ ก อบรม หรือปฏิบั ติก ารวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดงั ต่อไป
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พั ฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับ การวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ ีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
(ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มบี ทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั มอบหมาย
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9. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติง านขึ้นตรงกั บหัวหน้าส่วนราชการ และมี อำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั มอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และมี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีวิสัยทัศน์และกระบวนการบริหารงาน
ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รวมถึงการมุ่งเน้นนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดวิสัยทัศน์ โมโดล
และกระบวนการขับเคลื่อนโมเดล ดังนี้

C-CROP & EQ Model
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องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
การบริห ารจัด การศึ ก ษาของสำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 บริห ารงาน
โดยมีองค์คณะบุคคลที่ได้รับ การคัดเลือก ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึ ก ษา (ก.ต.ป.น.) ที่ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ และมี ส่ว นร่ว มในการบริห ารจั ด การการขับ เคลื่ อ นนโยบาย
ไปสู่เป้าหมาย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
3. บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
4. นางปราณี ทัยคุปต์
5. นางรัชนีวรรณ จงเจริญ
6. นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
7. นายวิเชียร ทองน้อย
8. นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา
9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นายยรรยงค์ เจริญศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นางรังษิยา อมาตยคง

นางขวัญสุดา วงษ์แหยม
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นางสาวฐาปณี พวงงาม

13

ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักฺษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางจันทนา โฉมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววันทนา จันทมณี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางจันทรา สาคร
นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง
นางสาวอารีย์ อินทร์วงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มกฎหมายและคดี
ทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน่วยตรวจสอบภายใน
ภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

สถานศึกษา
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนภาพแสดงจำนวนบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำแนกตามกลุ่ม
ผู้อำนวยการ
(1 คน)

หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้าราชการ 4 คน
กลุ่มกฎหมายและคดี
ข้าราชการ 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มอำนวยการ
ข้าราชการ 8 คน, ลูกจ้างประจำ 8 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน
พนักงานราชการ 1 คน
กลุ่มนโยบายและแผน
ข้าราชการ 6 คน (รวมตำแหน่งว่าง 1 คน)

รองผู้อำนวยการ
(3 คน)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข้าราชการ 10 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ 9 คน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 10 คน, เจ้าพนักงานธุรการ 2 คน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 7 คน, นักจิตวิทยา 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราวลูกเสือ 1 คน
ตำรวจ ตชด. 1 คน, พนักงานธุรการ 1 คน
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ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี โ รงเรีย นในสั ง กั ด จำนวน 172
โรงเรียน 1 สาขา (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 25 มิ ถุนายน 2564) มี เขตพื้นที่ รับ ผิดชอบ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่
อำเภอเมื อ ง อำเภอปากท่ อ อำเภอวั ด เพลง อำเภอจอมบึ ง อำเภอสวนผึ้ ง และอำเภอบ้ า นคา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านปริมาณ
ตารางที่ 1 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่งในโรงเรียน
ผู้บริหาร
ชาย
หญิง
75
76

ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
270 1,332 39
11
16
65
247

รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
460 1,671

ตารางที่ 2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
จำนวน
ตำแหน่ง
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ
พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ปริญญา
ต่ำกว่า
เอก
ปริญญาตรี
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

270

1332

1,602

-

1

47

282

16

57

207

990

-

2

39

-

39

-

-

-

-

-

-

1

-

38

-

11

16

27

-

-

-

-

-

-

9

15

2

1

65

247

312

-

-

-

-

-

-

17

88

48

159

385

1,595

1,980

-

1

47

282

16

57

234 1,093

88

162
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ตารางที่ 3 จำนวนข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่า
ป. ตรี
ชาย หญิง
ครูผู้ช่วย/ ครู/ ไม่มีวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพ
ชำนาญการ
1
ชำนาญการ
1
พิเศษ
เชี่ยวชาญ
รวมทั้งสิ้น
2
วิทยฐานะ

ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปริญญาโท ปริญญาเอก

ชาย
114

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
587 11 35 7 39
-

ชาย
12

หญิง
661

รวม
793

40
53

126
277

5
-

17
5

27
13

118
124

-

1
-

72
66

263
407

335
473

207

990

16

57

47

282

-

1
1

270

1
1
1,332 1,602
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ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

ชาย
3,586

หญิง
3,378

รวม
6,964

นักเรียนระดับประถมศึกษา

12,356

11,205

23,561

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1,812

1,510

3,322

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564

17,754

16,093

33,847

ชาย

15,000

หญิง
12,356

11,205

10,000
5,000

3,586 3,378

1,812 1,510

0
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

นักเรียนระดับประถมศึกษา
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ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกรายอำเภอและ
ระดับชัน้ ปีการศึกษา 2564
ระดับ

เพศ

รวม

มัธยม

ประถม

ก่อนประถม

เมือง
ชาย
63
อ.1
หญิง
60
ชาย
558
อ.2
หญิง
519
ชาย
589
อ.3
หญิง
542
ชาย
745
ป.1
หญิง
687
ชาย
763
ป.2
หญิง
685
ชาย
808
ป.3
หญิง
714
ชาย
798
ป.4
หญิง
677
ชาย
748
ป.5
หญิง
688
ชาย
795
ป.6
หญิง
670
ชาย
287
ม.1
หญิง
228
ชาย
226
ม.2
หญิง
209
ชาย
252
ม.3
หญิง
205
ชาย
6,632
หญิง
5,884
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564

อำเภอ
รวม
รวม
ระดับ
จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา ชั้น
127
20
50
17
40
655
134
37
54
13
40
288
300
299
31
131
3,121 6,964
298
260
267
33
137
334
287
283
44
125
3,188
262
314
238
38
132
375
401
321
41
136
3,881
383
353
271
39
129
400
358
313
49
157
3,925
402
359
281
38
120
436
378
307
41
185
3,962
377
301
238
37
140
23,561
411
385
338
46
151
4,058
414
355
310
50
123
416
380
274
34
151
3,790
353
314
255
48
129
388
327
315
50
135
3,945
407
354
305
39
160
114
129
46
9
44
1,129
91
114
32
36
129
151
51
40
1,130 3,322
114
127
45
38
110
110
57
8
50
1,063
94
108
35
1
33
3,528 3,226 2,654
369
1,345 17,754
33,847
3,329 3,996 2,331
336
1,217 16,093

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

20

ตารางที่ 6 จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ สังกัด สพฐ.
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

โรงเรียน
48
46
37
5
20
17
173

สังกัด สพฐ.
ครู
649
294
357
39
264
150
1,753

นักเรียน
12,516
4,985
6,857
705
6,222
2,562
33,847

ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนต่อครู จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

จำนวนนักเรียน
12,516
4,985
6,857
705
6,222
2,562
33,847

จำนวนครู
649
294
357
39
264
150
1,753

นร. : ครู
19:1
17:1
19:1
18:1
24:1
17:1
19:1

ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนต่อห้อง จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา

รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564

จำนวนนักเรียน
12,516
4,985
6,857
705
6,222
2,562
33,847
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จำนวนห้อง
596
384
397
46
269
156
1,848

นร. : ห้อง
21:1
13:1
17:1
15:1
23:1
16:1
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ตารางที่ 9 จำนวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564
สังกัด ในสังกัด
สพฐ.

ระดับที่เปิดสอน
ก่อนประถมศึกษา
ก่อนประถม - ประถม
ก่อนประถม - ม.ต้น
ก่อนประถม - ม.ปลาย
ประถม - ม.ปลาย
ม. ต้นระดับเดียว
ม. ต้น - ม.ปลาย
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี
รวม

สกอ.
1

นอกสังกัด
สอศ. สำนักพุทธ เทศบาล

143
30

3
4
1

ตชด.
2

173

3

1
148
34
1

1

1

1

3
1
189

3
1
2

รวม

8

2

ตารางที่ 10 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกเป็นรายอำเภอ ประจำปี 2564
ที่
1
2
3
4
5
6

จำนวนนักเรียน

0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
101 - 120
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564

เมือง
5
3
6
8
4
2
28

จำนวนโรงเรียนแยกตามรายอำเภอ
ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา
3
1
4
3
5
2
2
2
9
2
7
2
1
5
6
2
4
6
1
4
2
2
32
3
23
8
9
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รวม
9
10
17
29
21
17
103
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ตารางที่ 11 จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตาม
ขนาด 7 ขนาด
อำเภอ

120 คน 121-200
ลงมา
คน
เมืองราชบุรี
28
10
จอมบึง
23
6
สวนผึ้ง
8
1
ปากท่อ
32
6
วัดเพลง
3
1
บ้านคา
9
4
รวมทั้งสิ้น
103
28
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564

จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามขนาด
201-300 301-499 500-1,499 1,500- 2,500 คน รวม
คน
คน
คน
2,499 คน ขึ้นไป
1
7
2
48
2
4
1
1
37
2
6
3
20
7
1
46
1
5
3
1
17
15
20
4
1
2
173

2. ด้านการบริหารและการจัดการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 บริ ห ารจั ด การภายใต้ ร ะเบี ย บ
บริห ารราชการ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร พุ ท ธศั ก ราช 2546 กำหนดการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้น ฐาน เป็นอำนาจหน้าที่ ของเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ อยู่ภายใต้ก ารกำกั บ ดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จำนวน 9 เครือข่าย ดังนี้
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ตารางที่ 12 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามเครือข่าย
โรงเรียนประธาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เครือข่ายที่ 1
โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช)

เครือข่ายที่ 2
โรงเรียนวัดเจติยาราม

เครือข่ายที่ 3
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ศรัทธาธรรม

เครือข่ายที่ 4
โรงเรียนวัดป่าไก่
(ส่วนประชานุกูล)
ในพระบรมราชานุเคราะห์

โรงเรียนในเครือข่าย
1. วัดแคทราย
2. ชุมชนวัดคูบัว
4. วัดหนามพุงดอ
5. วัดห้วยหมู
7. วัดใหม่นครบาล
8. วัดดอนตะโก
10. วัดนาหนอง
11. วัดน้ำพุ
13. วัดห้วยไผ่
14. วัดอรุณรัตนคีรี
16. วัดโพธิ์ดก
17. วัดใหญ่อ่างทอง
1. วัดดอนตลุง
2. วัดเกาะลอย
4. วัดท่าโขลง
5. วัดโสดาประดิษฐาราม
7. วัดอรัญญิกาวาส
8. บ้านหนองนางแพรว
10. วัดบางกระ
11. บ้านเขากรวด
13. บ้านทุ่งน้อย
14. วัดหนองกระทุ่ม
1. วัดศาลเจ้า
2. วัดเกตุน้อย
4. วัดเหนือวน
5. จันทคามวิทยา
7. วัดบ้านกล้วย
8. วัดอัมพวัน
10. วัดไผ่ล้อม
11. วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
13. อนุบาลวัดเพลง
14. วัดเวียงทุน
16. วัดแจ้งเจริญ
17. วัดศรัทธาราษฏร์
1. วัดดอนทราย
2. บ้านเขาถ้ำ
4. บ้านหนองบัวหิ่ง
5. บ้านไพรสะเดา
7. วัดวิมลมรรคาราม 8. วัดหนองบัว
10. อนุบาลปากท่อ
11. วัดโคกพระเจริญ
13. วัดป่าไก่
14. วัดสว่างอารมณ์
(ส่วนประชานุกูล)
ในพระบรมราชานุเคราะห์
17. วัดวันดาว
18. บ้านเขาช้าง
20. วัดราษฎร์สมานฉันท์ 21. วัดพิบูลวนาราม
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3. วัดบ้านโพธิ์
6. วัดดอนแจง
9. วัดทุ่งหญ้าคมบาง
12. วัดเขาถ้ำกุญชร
15. วัดหนองตาหลวง
18. อนุบาลเมืองราชบุรี
3. วัดห้วยตะแคง
6. วัดเจติยามราม
9. บ้านชัฎเจริญ
12. วัดประเสริฐราษฎร์รงั สรรค์
3. วัดคุ้งกระถิน
6. วัดบางลี่
9. วัดพเนินพลู
12. วัดท้ายเมือง
15. วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม
18. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
3. บ้านเขาอีส้าน
6. บ้านเขาถ่าน
9. บ้านบ่อตะคร้อ
12. ไทยรัฐวิทยา 64
15. วัดวังมะนาว
16. วัดยางงาม
19. วัดโพธิศรี
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โรงเรียนประธาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่าย

1. ชุมชนวัดทุ่งหลวง
4. บ้านเขาพระเอก
7. บ้านหนองวัวดำ
เครือข่ายที่ 5
10. บ้านแม่ประจัน
13. บ้านยางคู่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
16.บ้านมณีลอย
19. บ้านพุเกตุ
22. บ้านอ่างหิน
1. บ้านหนองกระทุ่ม
4. อนุบาลจอมบึง
7. บ้านหนองขนาก
เครือข่ายที่ 6
10. บ้านหนองไผ่
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 13. วัดปากช่อง
16. ชุมชนวัดรางบัว
19. บ้านหนองนกกะเรียน
1. บ้านพุม่วงราษฎร์บำรุง
4. บ้านพุตะเคียน
เครือข่ายที่ 7
7. บ้านสันดอน
10. บ้านห้วยท่าช้าง
โรงเรียนมหาราช 7
13. บ้านหุบพริก
15. บ้านหนองปรือ
1. รุจิรพัฒน์
เครือข่ายที่ 8
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

4. บ้านมะขามเอน
7. สมนึกวิทิศวรการ
10. บ้านหนองหม้อข้าว
13. อนุบาลสวนผึ้ง
16. สินแร่สยาม
19. บ้านสวนผึ้ง

2. บ้านพุคาย
5. บ้านหนองไผ่
8. บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
11. บ้านท่ายาง
14. สีวะรา
17. บ้านหนองลังกา
20. บ้านห้วยยางโทน
23. บ้านนาคอก
2. บ้านจอมบึง
5. บ้านรางม่วง
8. บ้านหนองศาลเจ้า
11. บ้านพุแค
14. บ้านห้วยยาง
17. บ้านหนองแร้ง

3. บ้านหนองน้ำใส
6. วัดสนามสุทธาวาส
9. บ้านห้วยศาลา
12. บ้านหินสี
15. บ้านไทรงาม
18. บ้านหัวเขาจีน
21. บ้านโป่ง

2. บ้านหนองปากชัฎ
5. บ้านทุ่งแฝก
8. บ้านวังปลา
11. ไทยรัฐวิทยา 104
(บ้านทุ่งกระถิน)
16. บ้านเบิกไพร
2. บ้านท่ามะขาม

3. บ้านรางเฆ่
6. บ้านทุ่งแจง
9. วัดด่านทับตะโก
12. บ้านหนองสีนวล
14. บ้านโกรกสิงขร

5. วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
8. บ้านชัฎหนองหมี
11. บ้านกล้วย
14. ธรรมศาสตร์–จุฬา 2
17. บ้านตะโกล่าง
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3. วันครู 2503
6. บ้านตลาดควาย
9. บ้านหนองตาเนิด
12. วัดเขาปิ่นทอง
15. วัดชัฎใหญ่
18. บ้านหนองบัวค่าย

3. กลุ่มนักข่าวหญิง 2
(บ้านบ่อหวี)
6. วัดเขาไก่แจ้
9. บ้านหนองขาม
12. บ้านทุ่งศาลา
15. บ้านห้วยผาก
18. วัดนาขุนแสน
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โรงเรียนประธาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เครือข่ายที่ 9
โรงเรียน
ประชาพัฒนาวิทย์

โรงเรียนในเครือข่าย
1. บ้านลำพระ
4. บ้านโป่งเจ็ด
7. บ้านโป่งกระทิงบน
10. บ้านพุบอนบน
13. บ้านหนองโก
16. วัดช่องลาภ
รวมทั้งสิ้น

2. อนุบาลบ้านคา
5. ประชาพัฒนาวิทย์
8. บ้านโป่งกระทิงล่าง
11. บ้านร่องเจริญ
14. วัดยอดสุวรรณคีรี

3. บ้านบึง
6. บ้านเก่าต้นมะค่า
9. โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
12. น้ำตกห้วยสวนพลู
15. บ้านหนองจอก

173 โรงเรียน
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3. ด้านคุณภาพการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

56.20
43.55
29.99
38.78
42.13

16.73
22.02
15.21
13.79
16.94

55.61
40.95
29.82
38.11
41.12

15.78
20.93
15.60
13.74
21.25

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ำกว่า
-0.59
-2.6
-0.17
-0.67
-1.01

56.20 55.61

60

43.55 40.95
29.99 29.82

40

38.78 38.11

20
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 55.61 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ต่ำกว่าระดับ ประเทศทุก กลุ่ม สาระการเรียนรู้
และเมื่ อเปรียบเที ยบกลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่ มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ เขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับ ประเทศ
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -2.6
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
คะแนน
S.D.
เฉลี่ย
54.96
16.36
38.87
18.70
28.59
13.84
37.64
13.07
40.02
15.49

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
60.00

ระดับเขตพื้นที่
คะแนน
S.D.
เฉลี่ย
55.61
15.78
40.95
20.93
29.82
15.60
38.11
13.74
41.12
13.62

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ำกว่า
0.65
2.08
1.23
0.47
1.11

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

54.96 55.61
38.87 40.95

40.00

37.64 38.11
28.59 29.82

20.00

0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 55.61 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ ยระดับ เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา สูง กว่าระดับ สั งกั ด ทุ ก กลุ่ม สาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดมากที่สุด +2.08 รองลงมา คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +1.23 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.65 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ +0.47 ตามลำดับ
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562
54.68
48.02
35.34
30.27
35.79
31.25
38.53
33.74
41.09
35.82

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2561

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2562

ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระการเรียนรู้

60.00

54.68

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
ปี กศ. 2563
55.61
40.95
29.82
38.11
41.12

+ เพิ่ม
- ลด
+7.59
+10.68
-1.43
+4.37
+5.30

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2563

55.61
48.02

50.00

40.95
35.34 30.27

40.00

38.53

35.79
31.25 29.82

33.74 38.11

30.00
20.00
10.00

0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตารางที่ 15 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก
ไปน้อย คือ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 55.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีคะแนนเฉลี่ยสูงว่าในปีการศึกษา 2562 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ +10.68
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

51.99
46.30
54.68
48.02
55.61

52.98
46.58
55.90
49.07
56.20

สพป.รบ.1
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

ระดับประเทศ
55.90

52.98

56.20
55.61

54.68

51.99

49.07
46.58

48.02

46.30

2559

2560

2561

2562

2563

สรุป คะแนนผลสัม ฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ลดลง สลั บ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี และมี ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า ระดั บ ประเทศทุ ก ปี
และในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2562
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.รบ.1
ประเทศ
ความต่าง
66.01
66.02
-0.01
57.99
58.27
-0.28
59.09
59.59
-0.5
38.91
40.37
-1.46
59.97
60.68
-0.71

สาระการเรียนรู้
การอ่าน
การเขียน
การฟัง การดูแลและการพูด
หลักการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม

สพป.รบ.1

ระดับประเทศ
66.01
66.02

การอ่าน
57.99
58.27
59.09
59.59

การเขียน
การฟัง การดูแลและการพูด
38.91
40.37

หลักการใช้ภาษา

59.97

วรรณคดีและวรรณกรรม
30

35

40

45

50

55

60.68
60
65

70

สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับ ประเทศทุก สาระการเรียนรู้
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละที่ มี ค วามต่ า งมากที่ สุ ด คื อ สาระหลั ก การใช้ ภ าษา -1.46
คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระการอ่าน -0.01
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

31.66
33.29
35.34
30.27
40.95

34.59
36.34
39.24
34.42
43.55

สพป.รบ.1
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28

ระดับประเทศ
43.55

39.24
40.95

36.34

34.59

34.42
35.34
33.29

31.66
2559

30.27
2560

2561

2562

2563

สรุป คะแนนผลสัม ฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559-2563 มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ลดลง สลับกันอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี และในปี 2563
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2562
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์สาระการเรียนรูท้ ี่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.รบ.1
ประเทศ
ความต่าง
42.17
44.93
-2.76
40.25
42.22
-1.97
36.57
39.38
-2.81

สาระการเรียนรู้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

สพป.รบ.1

ระดับประเทศ

42.17
44.93

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

40.25
42.22

ภาษาและวัฒนธรรม

36.57
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

39.38

20

25

30

35

40

45

50

สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับ ประเทศทุก สาระการเรียนรู้
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก -2.81 คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ ภาษาและวัฒนธรรม -1.97
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

39.59
36.54
35.79
31.25
29.82

40.47
37.12
37.50
32.90
29.99

สพป.รบ.1
42

40.47

40

38

ระดับประเทศ

39.59

36

37.12
36.54

34

37.50

35.79

32.90

32

31.25

30

29.99
29.82

28
2559

2560

2561

2562

2563

สรุป คะแนนผลสัม ฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์สาระการเรียนรูท้ ี่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.รบ.1
ประเทศ
ความต่าง
18.49
19.01
-0.52
33.09
32.95
0.14
31.86
32.29
-0.43
19.29
19.67
-0.38

สาระการเรียนรู้
บูรณาการ
จำนวนและพีชคณิต
การวัดและลขาคณิต
สถิติและความน่าจะเป็น

สพป.รบ.1

ระดับประเทศ
18.49
19.01

บูรณาการ

33.09
32.95

จานวนและพีชคณิต

31.86
32.29

การวัดและลขาคณิต
19.29
19.67

สถิติและความน่าจะเป็น
10

15

20

25

30

35

สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับ ประเทศทุก สาระการเรียนรู้
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระบูรณาการ -0.52 สาระที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นคือ จำนวนและพีชคณิต +0.14
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

40.34
38.66
38.53
33.74
38.11

41.22
39.12
39.93
35.55
38.78

สพป.รบ.1
42

40

ระดับประเทศ

41.22
40.34

38

39.12

38.66

39.93
38.78
38.53

36

35.55

38.11

34
33.74

32
30
2559

2560

2561

2562

2563

สรุป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากปี 2562
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์สาระการเรียนรูท้ ี่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.รบ.1
ประเทศ
ความต่าง
43.23
46.50
-3.27
55.56
55.741
-0.15
32.56
32.50
0.06
35.45
36.50
-1.05
31.07
33.13
-2.06

สาระการเรียนรู้
บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ
เทคโนโลยี
สพป.รบ.1

ระดับประเทศ
43.23
46.5

บูรณาการ

55.56
55.741

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
32.56
32.5

วิทยาศาสตร์กายภาพ

35.45
36.5

วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ

31.07
33.13

เทคโนโลยี
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับ ประเทศทุก สาระการเรียนรู้
และเมื่ อ เปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ยร้อ ยละที่ มี ความต่างมากที่ สุดคือ สาระบูร ณาการ -3.27 สาระที่ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคือ วิทยาศาสตร์กายภาพ +0.06
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

S.D

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

54.29
34.38
25.46
29.89
36.01

16.22
14.93
15.02
9.66
13.96

51.38
29.13
21.17
28.12
32.45

14.86
9.47
9.61
7.78
10.43

ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
60

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ำกว่า
-2.91
-5.25
-4.29
-1.77
-3.55

ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่

54.29 51.38
34.38

40

29.13

25.46

21.17

29.89 28.12

20

0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ของนัก เรียน มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับ จากมาก
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 29.13 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.25

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

38

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

S.D

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

55.18
34.14
25.82
30.17
36.33

16.00
14.52
15.23
9.73
13.87

51.38
29.13
21.17
28.12
32.45

14.86
9.47
9.61
7.78
10.43

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
60

55.18

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ำกว่า
-3.8
-5.01
-4.65
-2.05
-3.88

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

51.38

50

34.14

40

29.13

30

25.82

30.17 28.12
21.17

20
10
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตารางที่ 25 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 29.13 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ เขตพื้นที่ก ารศึกษา ต่ำกว่าระดับ สังกั ดทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ เขตพื้นที่ ต่ำกว่าระดับ สังกั ดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.01
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
ปี กศ. 2561
50.14
25.33
25.10
32.66
33.31

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2561
60.00
50.00

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 สูงกว่า/ ต่ำกว่า
52.01
51.38
-0.63
28.09
29.13
+1.04
22.33
21.17
-1.16
28.46
28.12
-0.34
32.72
32.45
-0.27

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2562

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2563

52.01 51.38
50.14

40.00

25.3328.09

30.00

29.13

20.00

32.66
25.10 22.33
21.17

28.4628.12

10.00
0.00

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตารางที่ 26 พบว่า มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับ จากมากไปน้อย คือ กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 29.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17 ตามลำดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยะระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2562 คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ -1.04 และสู ง กว่ า
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จำนวน 2 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย +1.24
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ +3.8
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ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ ปี

สพป.รบ.1

ประเทศ

การศึกษา
2559

43.31

46.36

2560
2561
2562
2663

44.41
50.14
52.01
51.38

48.29
54.42
55.14
54.29

ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ

สพป.รบ.1

ประเทศ

ปีการศึกษา
2559

27.56

31.80

2560
2561
2562
2663

26.69
25.33
28.09
29.13

30.45
29.45
33.25
34.38
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ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559

สพป.รบ.1

ประเทศ

24.64

29.31

2560
21.08
26.30
2561
25.10
30.04
2562
22.33
26.73
2663
21.17
25.46
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ

สพป.รบ.1

ประเทศ

ปีการศึกษา
2559

31.88

34.99

2560
2561
2562
2663

29.23
32.66
28.46
28.12

32.28
36.10
30.07
29.89
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3. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
S.D
40.47
19.13
47.46
17.58
43.97
33.23

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
S.D
40.11
18.57
46.29
17.21
43.20
32.19

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
47.46

50
45

40.47

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/
ต่ำกว่า
-0.36
-1.17
-0.77

46.29

40.11

40
35
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

จากตารางที่ 31 พบว่ า ผลการทดสอบความสามารถขั้ น พื้ น ฐานของผู้ เ รี ย นระดั บ ชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีก ารศึก ษา 2563 มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับ จากมากไปหาน้อย คือ
ความสามารถด้านภาษาไทย 46.29 ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ 40.11 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 43.20
และพบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ต่ ำ กว่ า ระดั บ ประเทศ ทั้ ง 2 ด้ า น คื อ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -0.36 และความสามารถด้านภาษาไทย -1.17
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ

55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35

ปีการศึกษา
2561
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
47.15
52.86
50.01

ปีการศึกษา
2562
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
44.16
45.59
44.88

จากปี
2562-2563
+ เพิ่ม
- ลด
-4.05
+0.70
-1.68

คณิตศาสตร์

52.86

47.15

ปีการศึกษา
2563
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
40.11
46.29
43.20

ภาษาไทย

45.59

46.29

44.16
40.11

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

จากตารางที่ 32 พบว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น (NT) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปีก ารศึ ก ษา 2563 ระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ความสามารถทั้ ง ด้ านคณิ ตศาสตร์ และด้ านภาษาไทย
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าปี 2562 เท่ากับ -1.68
และพบว่า ความสามารถด้ านคณิ ต ศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ยร้ อยละต่ ำกว่า ปี ก ารศึก ษา 2562
เท่ า กั บ -4.05 และความสามารถด้ า นภาษาไทย มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562
เท่ากับ +0.70
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ร้อยละของจำนวนนักเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม

ความสามารถด้าน

จำนวน
นักเรียน

คณิตศาสตร์

3,557

40.11

25.52

42.64

20.12

11.69

ภาษาไทย

3,557

46.29

19.59

34.91

33.37

12.11

3,557

43.20

19.39

44.53

26.62

9.44

รวม/ เฉลี่ย

จาก ตารางที่ 33 พ บ ว่ า ผล ก ารป ระเมิ น คุ ณ ภาพ ผู้ เรี ย น (NT) ชั้ น ป ระถมศึ ก ษาที่ 3
ปีก ารศึก ษา 2563 สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 นัก เรียนมี คะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถด้ านภาษาไทย สู งสุ ด คิ ดเป็น ร้อยละ 46.29 รองลงมาได้แ ก่ ด้ านคณิ ตศาสตร์ คิด เป็ น
ร้อยละ 40.11 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ
พอใช้ คิด เป็ นร้อ ยละ 44.53 รองลงมา ได้ แก่ ระดั บ ดี คิด เป็ น ร้อยละ 26.62 ระดับ ปรัง ปรุง คิดเป็ น
ร้อยละ 19.39 และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 9.44
เมื่ อ พิ จ ารณาระดับ ความสามารถของนัก เรียนในระดับ ดี ม าก พบว่า นัก เรียนมี ความสามารถ
ด้ า นภาษาไทยสู ง สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.11 รองลงมา ได้ แ ก่ ความสามารถด้ า นคณิ ตศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 11.69
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความสามารถของนั ก เรี ย นในระดั บ ดี พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถ
ด้านภาษาไทย สูง สุด คิดเป็นร้อ ยละ 33.37 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ คิดเป็ น
ร้อยละ 20.12
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความสามารถของนั ก เรี ย นในระดั บ พอใช้ พบว่ า นั กเรี ยนมี ความสามารถ
ด้านคณิ ตศาสตร์ สูง สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 42.64 รองลงมา ได้ แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 34.91
เมื่ อ พิ จ ารณาระดับ ความสามารถของนั ก เรียนในระดับ ปรับ ปรุง พบว่า นั กเรียนมี ความสามารถ
ด้านคณิ ตศาสตร์ สูง สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 25.52 รองลงมา ได้ แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 19.59
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ตารางที่ 34 ผลการประเมินคุภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

เครือข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
3
4
1
6
9
2
8
7

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
41.45
50.30
42.01
49.51
39.73
51.45
40.69
47.48
42.19
44.70
39.34
46.24
35.94
46.89
34.24
43.46
35.26
42.39

เฉลี่ย
45.87
45.76
45.59
44.09
43.45
42.79
41.42
38.85
38.82

จากตารางที่ 34 พบว่า ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาที่ 5 มีคะแนน
ความสามารถทั้ ง 2 ด้าน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.87 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 45.76 เครือข่ายฯ ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.59 และเครือข่ายฯ ที่ 1 มีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 44.09 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.19 รองลงมา ได้แก่ เครือ ข่ายฯ ที่ 3 มี คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.01 เครือข่ายฯ ที่ 5
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 41.45 และเครือข่ายฯ ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40.69 ตามลำดับ
ด้านภาษาไทย พบว่า เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.45 รองลงมา ได้แก่
เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.30 เครือข่ายฯที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.51
และเครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.48 ตามลำดับ
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ตารางที่ 35 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยปี 2562
คะแนนเฉลี่ยปี 2563
จากปี 2562-2563
เครือข่าย
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2
ที่
ด้าน
2 ด้าน
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

43.57
43.91
43.60
43.96
50.91
39.48
47.59
39.48
45.33

47.23
44.40
42.21
46.60
48.60
43.83
45.59
43.76
46.91

45.40
44.16
42.91
45.28
49.76
41.66
46.59
41.62
46.12

40.69
35.94
42.01
39.73
41.45
42.19
35.26
34.24
39.34

47.48
46.89
49.51
51.45
50.30
44.70
42.39
43.46
46.24

44.09
41.42
45.76
45.59
45.87
43.45
38.82
38.85
42.79

-2.88
-7.97
-1.59
-4.23
-9.46
+2.714
-12.33
-5.24
-5.99

+0.25
+2.49
+7.30
+4.48
+1.70
+0.87
-3.20
-0.30
-0.67

-1.31
-2.74
+2.85
+0.31
-3.89
+1.79
-7.77
-2.77
-3.33

จากตารางที่ 35 พบว่า ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน จากปี 2562-2563 เพิ่มขึ้นมี 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายที่ 3
(+2.85) เครือข่ายที่ 6 (+1.79) และเครือข่ายที่ 4 (+0.31)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ าน พบว่า ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ จากปี 2562-2563 เพิ่ ม ขึ้นมี 1
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายที่ 6 (+2.71)
ความสามารถด้านภาษาไทย จากปี 2562-2563 เพิ่ ม ขึ้ นมี 6 เครือ ข่าย ได้ แก่ เครือ ข่ายที่ 3
(+7.30) เครือ ข่ายที่ 4 (+4.85) เครือ ข่ายที่ 2 (+2.49) เครือข่ายที่ 5 (+1.70) เครือข่ายที่ 6 (+0.87)
และเครือข่ายที่ 1 (+0.25)
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4. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 36 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
รายการ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับคุณภาพ

การอ่านออกเสียง
72.39
ดี

การอ่านรู้เรื่อง
68.20
ดี

รวม 2 สมรรถนะ
70.32
ดี

จากตารางที่ 36 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ พบว่า ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.32 และเมื่อพิจารณาในรายสมรรถนะ พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียง
อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.39 และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.20
ตามลำดับ
ตารางที่ 37 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ
สมรรถนะ
ระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ
ผลต่าง
สรุป

การอ่านออกเสียง

การอ่านรู้เรื่อง

รวม 2 สมรรถนะ

72.39
74.14
-1.75
ต่ำกว่า

68.20
71.86
-3.66
ต่ำกว่า

70.32
73.02
-2.70
ต่ำกว่า

จากตารางที่ 37 การเปรียบเที ยบผลการประเมิ นความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวม การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่ านรวม 2 สมรรถนะ ระดั บ เขตพื้ นที่ มี ค่ าเฉลี่ย ต่ ำกว่าระดับ ประเทศ คิด เป็ น
ร้อยละ 2.70 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า การอ่านออกเสียงระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย ต่ำกว่า
ระดับ ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.75 และการอ่านรู้เรื่อง ระดับ เขตพ้นที่ มี ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ ประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 3.66 ตามลำดับ
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ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค
ระดับสังกัด และระดับประเทศ
สมรรถนะ
ระดับ
เขตพื้นที่
จังหวัด
ศึกษาธิการภาค
สังกัด
ประเทศ

การอ่านออกเสียง

การอ่านรู้เรื่อง

รวม 2 สมรรถนะ

72.39
76.54
79.36
74.13
74.14

68.20
71.89
75.84
72.23
71.86

70.32
74.23
77.61
73.20
73.02

จากตารางที่ 38 การเปรียบเที ยบผลการประเมิ นความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด
และระดับ ประเทศ พบว่า ในภาพรวม การประเมินความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ ระดับ
ศึก ษาธิก ารภาค มี ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุดร้อ ยละ 77.61 รองลงมา คือ ระดับ จัง หวัด มี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.23
ระดับสังกด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.20 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.02 และระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 70.32 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า
การอ่านออกเสียง ระดับศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 79.36 รองลงมา คือ ระดับ
จั ง หวัด มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 76.54 ระดั บ ประเทศ มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74.14 ระดั บ สั ง กั ด มี ค่ า เฉลี่ ย
ร้อยละ 74.13 และระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.39 ตามลำดับ
การอ่านรู้เรื่อง ระดับศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.84 ระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.23
ระดั บ จั ง หวัด มี ค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ 71.89 ระดั บ ประเทศ มี ค่าเฉลี่ ยร้อ ยละ 71.86 และระดั บ เขตพื้ น ที่
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.20 ตามลำดับ
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ใช้
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนา
การศึกษา เพื่ อให้ บรรลุ ตามวิ สัยทั ศน์ ที่ กำหนด ตลอดจนใช้ เป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนกลยุ ทธ์ของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี กรอบการดำเนินงานตามนโยบาย
จำนวน 6 กลยุทธ์ 2 นโยบาย โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศ
ตัวชี้ วัดที่ 1 ร้อ ยละของผู้เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับ สนุนในการสร้างภูมิคุ้มกั น
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ผู้เ ข้า ร่วมกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ นในการสร้างภู มิ คุ้ม กั น พร้อ มรับ มื อการเปลี่ยนแปลงและภัยคุ ก คามรูป แบบใหม่ ทุ ก รูป แบบ
ประกอบด้วย
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,753 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับ มือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุก คามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคาม) จำนวน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 90.36
2. ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 33,847 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท
ภัยคุกคาม) จำนวน 279,029 คน คิดเป็นร้อยละ 91.60 โดยจำแนกเป็นประเภทภัยคุกคาม ดังนี้

ประเภทภัยคุกคาม
1. ภัยยาเสพติด
2. ภัยความรุนแรง
3. ภัยพิบัติต่าง ๆ
4. อุบัติเหตุ
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ ้ำ
(เช่น COVID -19 เป็นต้น)
6. ฝุ่น PM 2.5

ผู้เรียนในสังกัด
ทั้งหมด (คน)
33,847
33,847
33,847
33,847
33,847
33,847
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ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคาม
จำนวน (คน)
ร้อยละ
33,360
98.56
30,320
89.58
30,808
91.02
30,981
91.53
30,932
91.39
30,804

91.00
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ประเภทภัยคุกคาม
7. การค้ามนุษย์
8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
9. อาชญากรรมไซเบอร์

ผู้เรียนในสังกัด
ทั้งหมด (คน)
33,847
33,847
33,847
รวมเฉลี่ยร้อยละ

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคาม
จำนวน (คน)
ร้อยละ
30,506
90.13
30,669
90.61
30,649
90.55
91.60

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี ผู้เรียนปฐมวัยมี พัฒ นาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้
1. ผู้ เรี ยนในระดั บ ปฐมวั ย (อนุ บ าล 3) ปี ก ารศึ ก ษา 2563 (30 เมษายน 2564) ทั้ งหมด
จำนวน 3,345 คน จำแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จำนวน 3 ,345 คน ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จำนวน - คน
2. ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 3,330 คน คิดเป็นร้อยละ 99.55
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี นัก เรียนผ่านการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป จำแนกเป็นรายชั้น ดังนี้

ระดับ
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จำนวน จำนวนผู้เรียน
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผู้เรียน
ที่จบ
ผู้เรียนที่ผา่ นการประเมิน
ผู้เรียนที่มี
ทั้งหมด การศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) ผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป
(คน)
(คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม จำนวน (คน)
ร้อยละ
3,961
3,951
124
1,027 2,800
3,827
96.86
3,946
3,934
70
1,173 2,691
3,864
98.22
4,054
4,044
66
1,054 2,924
3,978
98.37
3,799
3,780
48
1,176 2,556
3,732
98.73
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ระดับ
ชั้น
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จำนวน จำนวนผู้เรียน
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผู้เรียน
ที่จบ
ผู้เรียนที่ผา่ นการประเมิน
ผู้เรียนที่มี
ทั้งหมด การศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) ผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป
(คน)
(คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม จำนวน (คน)
ร้อยละ
3,944
3,939
50
1,326 2,563
3,889
98.73
3,802
3,771
59
1,049 2,663
3,712
98.44
1,179
1,151
41
445
665
1,110
96.44
1,092
1,068
47
387
634
1,021
95.60
977
933
40
378
5,615
893
95.71
26,754
26,571
545 8,015 18,011
26,026
97.95

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒ นาและยกระดับ ความรู้ภาษาอั งกฤษโดยใช้ร ะดับ การพัฒ นาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ค รูส อนภาษาอัง กฤษในระดั บ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ครูผู้ส อนภาษาอังกฤษในระดับ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 285 คน จำแนกเป็น
1.1 ครูผู้ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั้นประถมศึก ษาและมั ธยมศึก ษาที่ ได้รับ การทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07
1.2 ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ ยัง ไม่ ได้ ท ดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 95.79
ตัวชี้ วัดที่ 11 ร้อ ยละของสถานศึก ษาที่ ส อนในระดับ ม.ต้ น ที่ ได้รับ การเตรียมความพร้อ ม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ส ถานศึ ก ษาที่ ส อนในระดั บ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จำนวน 30 แห่ ง ที่ ได้ รับ การเตรี ยมความพร้อ มด้านการอ่ านคณิ ตศาสตร์ และ
วิท ยาศาสตร์ โดยใช้ข้ อสอบออนไลน์ PISA style ในการประเมิ น ระดับ นานาชาติ ตามโครงการ PISA
จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน
173 แห่ง มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (อย่างน้อย 1 ด้าน) จำนวน 173 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

พหุปัญญา

1. ด้านภาษาศาสตร์
2. ด้านตรรกศาสตร์
และคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติสัมพันธ์
4. ด้านร่างกาย
และการเคลือ่ นไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
7. ด้านการรู้จกั
และเข้าใจตนเอง

สถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอน
จำนวน
ตัวอย่างการจัดการเรียน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
การสอน/ กิจกรรมเสริมทักษะ
รายบุคคล
ทั้งหมด
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
(แห่ง)
จำนวน ร้อยละ
(แห่ง)
173
173
100 บูรณาการในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่สาม ฯลฯ
173
173
100 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯลฯ
173
173

173
173

100
100

173
173

173
173

100
100

173

173

100

8. ด้านธรรมชาติ
วิทยา

173

173

100

9. ด้านการคงอยู่
ของชีวิต

173

173

100

บูรณาการวิชาศิลปะ กิจกรรมลูกเสือ ฯลฯ
บูรณาการวิชานาฎศิลป์ พลศึกษา หรือกิจกรรม
การประดิษฐ์หรืองานปั้น ฯลฯ
บูรณาการวิชาดนตรี นาฏศิลป์
บูรณาการการทำงานกลุ่ม กิจกรรมลูกเสือ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ประชาธิปไตย ฯลฯ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริมความสามารถ
พิเศษ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการทำ
อาชีพ ฯลฯ
บูรณาการวิชาสังคมศึกษา ฯ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเกษตร กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
บูรณาการกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ
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ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สำนัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี นัก เรียนระดับ ชั้นประถมศึก ษา
ปี ที่ 1 - 6 ทั้ ง หมด จำนวน 23,561 คน ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ สมรรถนะหรื อ ทั ก ษะอาชี พ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 22,719 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ดังนี้
ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษาที่พัฒนา ผูเ้ รียน
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ
ให้มีความรู้ สมรรถนะ
เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

ระดับชั้น

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

ป.1 - 3

11,768

11,347

96.42

ป.4 - 6

11,793

11,372

96.43

รวม

23,561

22,719

96.43

1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสับปะรด (ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
2) โครงการปลูกผักกางมุง้ ในโรงเรียน
3) โครงการน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
4) กิจกรรมปั้นดินไทย
5) กิจกรรมสร้างสรรค์มดั ย้อม
6) กิจกรรมการปลูกผักต้นอ่อน
7) กิจกรรมถ่านดูดกลิ่น ฯลฯ
1) โครงการปลูกผักกางมุง้ ในโรงเรียน
2) โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย
3) โครงการการปลูกผักกางมุง้ ปลอดสารพิษ
4) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริมอาชีพ
(กิจกรรมช่างตัดผมน้อย)
5) กิจกรรมปั้นดินเผาดินศิลปะแบบรากุ
6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สับปะรด (ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
7) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์แกนนำขยาย
เครือข่าย และโรงเรียนเครือข่าย โครงการนักธุรกิจน้อย
มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียน
อนุบาลปากท่อ
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 - 3 ทั้ ง หมด จำนวน 3,322 คน ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอาชี พ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 3,235 คน คิดเป็นร้อยละ 97.38 ดังนี้
ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
โครงการ/ กิจกรรม ของสถานศึกษา
จำนวนผู้เรียน ความรู้ สมรรถนะ หรือ
ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ
ระดับชั้น
ทั้งหมด
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ
(คน)
เพื่อการประกอบอาชีพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ม.1
1,129
1,108
98.14 1) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทักษะอาชีพ
2) โครงการส่งเสริมการปลูกผักกูดเพือ่ พัฒนา
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและ
เสริมสร้างคุณภาพ
3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย และโรงเรียน
เครือข่าย โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียน
อนุบาลปากท่อ
4) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ แหล่งเรียนรู้
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
5) กิจกรรมชันโรงสร้างอาชีพ ฯลฯ
ม.2
1,130
1,099
97.26 1) โครงการการเลี้ยงไส้เดือนและ
การปลูกผักกูด
2) กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
และเห็ดภูฐานสู่งานอาชีพ
3) กิจกรรมการปั้นกระถางตุ๊กตาติ๊ก
4) กิจกรรมดินปุ๋ยหมักชีวภาพ
5) กิจกรรมการทำขนมไทย ฯลฯ
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ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
โครงการ/ กิจกรรม ของสถานศึกษา
จำนวนผู้เรียน ให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ
ระดับชั้น
ทั้งหมด
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ
(คน)
เพื่อการประกอบอาชีพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ม.3
1,063
1,028
96.71
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริม
อาชีพ
2) กิจกรรมน้ำสมุนไพรต้านโควิด
3) กิจกรรมเศษผ้าสู่อาชีพ
4) กิจกรรมผลไม้กลายร่าง
5) กิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องประดับ
จากเม็ดเงินกะเหรี่ยง ฯลฯ
รวม
3,322
3,235
97.38

กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมี ม าตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผูเ้ รียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่ อายุ
ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 15.1 ประชากรวั ย เรี ย นที่ มี อ ายุ ถึ ง เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เข้ าเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึก ษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นที่บ ริการ
จำนวน 4,451 คน ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4,451 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตัว ชี้ วั ดย่ อยที่ 15.2 นัก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ที่ จ บหลั ก สู ตรในปี ก ารศึ ก ษา 2563
ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม ทร.14
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 19 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 33,847 คน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 33,847 คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

ด้าน

ประเด็น

1. ความรู้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น
2. นักเรียนรู้จักและเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้
2. เจตคติ 3. นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในการทำลาย
และความ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตระหนัก 4. นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด
5. นักเรียนมีวินัยเคารพกติกาของสังคม
3. ทักษะ 6. นักเรียนสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
สถานการณ์ปญ
ั หาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้
7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลือกใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
8. นักเรียนมีความเป็นผู้นำในการเข้าร่วม
กิจกรรม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
4. การมี 9. นักเรียนติดตามข่าวสารและปัญหาสิง่ แวดล้อม
ส่วนร่วม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
10. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมบนหลักประชาธิปไตย
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จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จำนวน (คน)
ร้อยละ
33,847

100

33,847

100

33,847

100

33,847

100

33,847
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 173 โรงเรียน
และเป็ น โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบลในสั ง กั ด จำนวน 50 โรงเรี ย น ที่ มี ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
2. ด้านส่งเสริมการศึกษา
1) ด้านทักษะวิชาการ
จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
2) ด้านทักษะอาชีพ
จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
3) ด้านทักษะชีวิต
จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
4) ด้านภาษา
จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
5) ด้านไอซีที (ICT)
จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
3. ด้านการมี ส่วนร่วมของเอกชน บ้ าน วัด/ ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน จำนวน
50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
4. สถานศึกษาที่มีการพัฒนา ครบทั้ง 3 ด้าน จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100

จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จุ ดเน้ นของนโยบายสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านคุณภาพ
ประเด็ นที่ 5 จั ดกระบวนการเรี ยนการสอนและปฏิ รู ปการเรี ยนรู้ จากรู ปแบบ Passive Learning
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 มี สถานศึ กษาในสั งกั ด จำนวน 173 แห่ ง
ที่ จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กั บ
ผู้เรียนในทุกระดับชั้น ดังนี้
1. สถานศึก ษามี ก ารจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิ จ กรรมการปฏิบัติจ ริง (Active
Learning) จำนวน 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึก ษาที่ มี ห น่ วยและแผนการจั ดการเรี ยนรู้ (Active Learning) จำนวน 173 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ100
3. ครูในสั ง กั ด ทั้ ง หมด จำนวน 1,753 คน จัด การเรี ยนรู้ที่ ให้ ผู้ เรีย นได้ เรี ยนรู้ผ่ านกิ จ กรรม
การปฏิบัติจริง จำนวน 1,502 คน คิดเป็นร้อยละ 85.68
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ประเด็นที่ 9 - 13 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญ
ในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/ หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี ครูและบุค ลากรทางการศึก ษา
ในสังกั ดทั้ งหมด จำนวน 1,816 คน ได้รับการอบรม/ พัฒ นาให้มีทั กษะความรู้และความชำนาญในการ
จัดการเรียนการสอน มี ม าตรฐานวิชาชีพ และ/ หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่างน้อย 1 รายการ)
จำนวน 1,816 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามประเภทของหลักสูตรการอบรม/ พัฒนา ดังนี้
หลักสูตรการอบรม/พัฒนา
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล
4. ด้านการใช้สื่อ/ เทคโนโลยี
5. ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
6. ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครู
7. ด้านทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
8. การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ พัฒนา
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1,658
91.29
1,816
100.00
1,296
71.36
1,683
92.67
1,519
83.64
1,543
84.96
1,345
1,816
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ศาสตร์พระราชา
“ศาสตร์พระราชา” ตำราแห่งชีวิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่ก ารพัฒ นา
อย่างยั่ง ยืน” เมื่ อ วันศุ ก ร์ที่ 23 ธัน วาคม 2559 ดัง นี้ “ด้วยสมเด็จ พระ ปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีสิน ทรมหาวชิ ร าลงกรณ์ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพวรางกู ร พระราชทาน
พระบรมราโชวาท ให้รัฐมนตรีซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม ที่ ผ่ า นมา ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน
พระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ผ มขออั ญ เชิญ กระแสพระราชดำรัส ของ สมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรีสินทรมหาวชิ ร าลงกรณ์ พระวชิร เกล้ าเจ้าอยู่ หัวมหาวชิร าลงกรณบดิน ทรเทพวรางกู ร อั นมี ใจความสำคั ญ
เป็ น สิ ริม งคลแก่ ค ณะรัฐ มนตรี แ ละปวงพสกนิ ก รทุ ก หมู่ เ หล่ า ผมเห็ น ว่า พวกเราทุ ก คนควรได้ ร ะลึ ก
และรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า...
“...ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช
รัชการที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี
ในกิ จ วัตรประจำวัน อั นจะเป็นสิริม งคล เป็นพระคุ้ม ครอง และเป็น “แสงสว่างนำทาง” ให้แก่ ป วงชน
ชาวไทย ทุกคนตลอดไป เพื่ อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
อย่างไรก็ ตาม การปฏิบัติ งานใด ๆ ย่อ มมี ปัญ หา ย่อมมี อุป สรรค ก็ ขอให้ป รึก ษากัน หาข้อมูล ที่ถูกต้อง
และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาลเหมาะสมกับ สถานการณ์และมีเหตุผล ทั้ งนี้ ปัญหาและอุปสรรค
เหล่านั้น นอกจากจะเป็นเสมือ น “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยัง เป็นสิ่งที่ ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถ
ให้กับเราทุกคนด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษา
ปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ
“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน
ที่ท ำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิก ฤตการณ์ ต่าง ๆ มาได้ทุก มิ ติ ผมขอชื่นชมสื่อทุ ก แขนงที่ ได้นำเสนอ
ในรูป แบบต่าง ๆ สู่ส ายตาประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ รับ รู้เข้าใจได้ลึก ซึ้ง และถ่องแท้ ม ากยิ่งขึ้ น
เพื่อสามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
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23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ
อีก ด้วย ผู้ ค นต่ างประจัก ษ์ ถึง พระอั จ ฉริย ภาพของพระองค์ และมี ความสำนึ ก ในพระมหากรุณ าธิคุ ณ
เป็น ล้นพ้ นอั นหาที่ สุดไม่ ได้ ซึ่ง แนวคิ ดหรือ หลัก การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มี ความน่ าสนใจ
ที่ ส มควรนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ชี วิ ต การทำงานเป็ น อย่ า งยิ่ ง หากท่ า นใดต้ อ งการปฏิ บั ติ ต ามรอย
เบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย
2. ระเบิดจากภายใน
จะกระทำการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด
ความเข้าใจและอยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้อง
คุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ
ที ล ะจุด เราสามารถเอามาประยุก ต์ใช้กั บ การทำงานได้ โดยมองไปที่ เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ ล ะชิ้น
แล้วเริ่มลงมือทำจากจุดเล็ก ๆ ก่ อน ค่อ ย ๆ ทำ ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จ ะลุล่วงไปได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้อง
แก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...”
4. ทำตามลำดับขั้น
เริ่ม ต้นจากการลงมื อ ในสิ่ ง ที่ จ ำเป็นก่ อน เมื่ อสำเร็จ แล้วก็ เ ริ่ม ลงมื อสิ่ง ที่ จ ำเป็ นลำดับ ต่อไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่าย....ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงเริ่ม ต้นจากสิ่ง ที่ จ ำเป็นที่ สุดของประชาชนเสียก่ อน ได้แก่ สุ ขภาพสาธารณสุข จากนั้ นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน และสิ่ ง จำเป็ น ในการประกอบอาชี พ อาทิ ถนนแหล่ ง น้ ำเพื่ อ การเกษตร
การอุปโภคบริโภคเน้นการปรับใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบตั ิได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
“การพั ฒ นาประเทศจำเป็ นต้อ งทำตามลำดั บ ขั้น ต้ องสร้างพื้น ฐาน คื อ ความพอมี พอกิ น พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้อ งต้นก่ อ นใช้วิธีก ารและอุป กรณ์ ที่ ป ระหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก วิชา เพื่อได้
พื้นฐานที่มั่ นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิ จ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
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5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะนิ สั ย ใจคอคน ตลอดจนวัฒ นธรรมประเพณี ในแต่ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามแตกต่ างกั น
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา
คือนิสัยใจคอ ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
6. ทำงานแบบองค์รวม
ใช้วิธีคิดเพื่ อ การทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์ร วม คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดอย่างเป็ นระบบ
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ติดตำรา
เมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด
อยู่กับแค่ในตำราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป
จนทำอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราทำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงู สุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง โดยไม่ ต้ อ งลงทุ น สู ง หรื อใช้ เทคโนโลยี ที่ ยุ่ง ยากมากนั ก ดั ง พระราชดำรัส ตอนหนึ่ ง ว่ า
“....ให้ ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ....”
9. ทำให้ง่าย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับ ปรุงและแก้ไขงาน การพัฒ นาประเทศตามแนวพระราชดำริ ไปได้
โดยง่าย ไม่ ยุ่งยากซับ ซ้อ นและที่ส ำคัญ อย่างยิ่งคือ สอดคล้องกั บสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม “ทำให้ง่าย”
10. การมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนัก ประชาธิป ไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ ทุ กระดับ
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์
อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้แระสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัชตอนหนึ่งว่า
“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมา
ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า
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คนที่ ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมี ส่วนรวม
ที่จะอาศัยได้...”
12. บริการที่จุดเดียว
ทรงมีพ ระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึก ษาการพัฒ นาหลายแห่ง ทั่วประเทศ
โดยใช้ห ลัก การ “การบริก ารรวมที่ จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้น เรื่องรู้รัก สามั คคีและ
การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องให้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิ บัติ
ในการแก้ ไขปั ญ หาและปรั บ ปรุง สภาวะที่ ไม่ ป กติ เข้ าสู่ร ะบบที่ ป กติ เช่น การบำบั ด น้ำเน่าเสี ยโดยใช้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ
15. ปลูกป่าในใจคน
การจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่ง
ที่จะทำ... “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
16. ขาดทุนคือกำไร
หลั ก การในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ 9 ที่ มี ต่ อพสกนิ กรไทย “การให้ ” และ
“การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
การพั ฒ นาตามแนวพระราชดำริ เพื่ อ การแก้ ไขปั ญ หาในเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยการแก้ ไขปั ญ หา
เฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่ จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ป ระชาชนสามารถอยู่อ ย่าง “พออยู่พอกิ น” ให้ ได้เ สียก่ อน แล้วจึงค่ อยขยับ ข ยายให้มี
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัชชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต
ให้ ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่ อ ให้ รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่ นคงและยั่งยืนภายใต้
ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
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20. ความซื่อสัตย์สจุ ริต จริงใจต่อกัน
ผู้ ที่ มี ค วามสุ จ ริ ต และบริสุ ท ธิ์ ใจ แม้ จ ะมี ค วามรู้ น้ อ ย ก็ ย่ อ มทำประโยชน์ ให้ แ ก่ ส่ ว นรวม
ได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
21. ทำงานอย่างมีความสุข
ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แค่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ
สนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำ
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ “...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ
ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”
22. ความเพียร
การเริ่ ม ต้ น ทำงานหรื อ ทำสิ่ ง ใดนั้ น อาจจะไม่ ได้ มี ค วามพร้ อ ม ต้ อ งอาศั ย ความอดทน
และความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำ
ต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ
23. รู้ รัก สามัคคี
- รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
- รัก คือ เมื่อเรารู้ถงึ ปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
- สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่ อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิ ตร คือ การสร้างคนดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมี พ ระบรมราโชบาย
เพื่อ สืบ สานพระราชปณิธานแห่งองค์พ ระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่ บ้ านเมื อง โดยทรงมุ่ง ให้
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
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3. การมีงานทำ มีอาชีพ
1) การเลี้ ย งดู ลู ก หลานในครอบครั ว หรื อ การฝึ ก ฝนอบรมในสถานศึ ก ษาต้ อ งมุ่ ง ให้ เ ด็ ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
2) การฝึ ก ฝนอบรมทั้ ง ในหลั ก สู ต รและนอกหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ผู้ เ รีย นหางานเป็ น
และมีงานทำในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. การเป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัวสถานศึก ษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม ให้ทุ กคนมี โอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี
3) การเป็นพลเมื อ งดี “เห็นอะไรที่ จ ะทำเพื่อชาติบ้านเมื องได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมั คร
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอื้ออาทร
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญ าตน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติ ตามรอย
พระยุค ลบาท อย่ างเป็ น รูป ธรรม ด้ วยการยกระดับ คุณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. จัดทำหลัก สูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน
กับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้มี
ความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
3. จัดระบบการวัด และประเมิ นผลการเรีย นรู้ เพื่อ พัฒ นานัก เรี ยนเป็น รายบุค คลให้เ ต็ม ตาม
ศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้วิเคราะห์ค วามสอดคล้องของแผน
ในระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดั บ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
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แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่า ง ๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับ ที่ 3 คือ แผนที่ จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ ายทอดเป้ าหมายและประเด็น
การพั ฒ น าของแผน ระดั บ ที่ 1 และ 2 ไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ ซึ่ ง รวม ถึ ง แผ นก ารศึ ก ษ าแห่ งชาติ
แผนปฏิบัติราชการ.... แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้

แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
วิสยั ทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
1.1 เป้าหมาย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ทหี่ ลากหลาย
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีวิสัยทัศน์คือ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น เมื องแห่ ง คนดี และมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
ที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนพิการ
ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพครู การยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาต่ าง ๆ ในทุ ก โรงเรี ย น ให้ ส ามารถ
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จั ด การเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ ทั้ ง ความรู้ ด้ า นวิ ช าการ ทั ก ษะอาชี พ ทั ก ษะชี วิ ต
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
2.1.2.1 เป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา ด้วยการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในรายการพื้ น ฐาน 5 รายการ ได้ แ ก่ 1) ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน
2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยน ซึ่งการสนับ สนุนค่ าใช้จ่ ายดังกล่ าวเป็นการสร้ างความเป็นธรรมในการเข้ าถึง บริการการศึก ษา
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ในระดับ พื้ นที่ พิ เศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้ นที่ สูง ในถิ่นทุ ร กั นดาร ให้ได้รั บ โอกาสทางการศึก ษาอย่างทั่ วถึง
และมี คุ ณ ภาพ และการพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา โดยการส่ง เสริม การจั ด
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ีผลกระทบต่อความมั่นคง
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี แผนการพัฒ นาการศึก ษา
และแผนการเสริม สร้างภูมิคุ้มกั น เพื่ อให้ก ารจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ อัตลักษณ์วิถีชีวิต
วัฒ นธรรม อาชี พ ให้ เ กิ ด ความสมานฉั น ท์ และรู้ รัก สามั ค คี มี ค วามเข้ า ใจซึ่ ง กั น และกั น อยู่ ร่ ว มกั น
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับ โอกาสทาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน
และแผนการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดในสถานศึ ก ษา เพื่ อ สร้างภูมิ คุ้ม กั น ป้อ งกั นยาเสพติ ด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้อ งกั นและแก้ ไขปัญ หาในกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่ง จะส่ งผลให้ ป ระเทศไทย มี ความมั่ นคง
ในระยะยาวต่อไป
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
4.1 เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์ก ลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บ ริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา
ให้มี ประสิท ธิภ าพตามหลัก ธรรมาภิบาล ทันสมั ย มี การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีม าใช้ในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒ นานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับ นักเรียน
พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้าน
การทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

แผนระดับที่ 2 (ฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตั ดข้ามยุทธศาสตร์
และการประสานเชื่อ มโยงเป้าหมายของแต่ล ะแผนแม่ บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติให้มี ความสอดคล้อง
ไปในทิ ศทางเดียวกั น โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วยสถานการณ์และแนวโน้ม
ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ของแผนแม่ บ ท เป้ าหมายและตั วชี้วัด ในการดำเนิ น การซึ่ ง แบ่ ง ช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่ว ง
ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ ง กำหนดแนวทางการพัฒ นา และแผนงาน/ โครงการที่ส ำคัญ ของแผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศที่ ก ำหนดไว้ในยุท ธศาสตร์ชาติว่ า “ประเทศชาติ มั่น คง ประชาชนมี ความสุข เศรษฐกิ จ พัฒ นา
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยืน ” โดยยกระดั บ ศัก ยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิ ติ พัฒ นาคนในทุ กมิ ติและในทุ กช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ ง และมี คุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ภ าครั ฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
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แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี จ ำนวนรวม 23 ฉบั บ ประกอบด้ วย (1) ความมั่ น คง
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒ นธรรม
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒ นาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมี สุขภาวะที่ดี
(14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและ
ประสิท ธิภาพภาครัฐ (21) การต่อ ต้านการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
โครงสร้างของแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับมี องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่
(1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตั วชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตาม
ประเมิ นผลการดำเนิน งานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บ ทฯ ประกอบด้วย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น
การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ประเด็นที่ 11 การพัฒ นาศัก ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษามีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถแก้ ปัญ หาปรับ ตัว สื่อ สาร และทำงานร่วมกั บ ผู้อื่นได้อย่ างมี ป ระสิท ธิผ ลเพิ่ ม ขึ้น มี นิสั ย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 มี แ ผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทุ ก ระดับ และทุ ก กลุ่ม ได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณภาพและมี ม าตรฐาน เกิ ดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
การขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาการศึก ษาที่ ยั่ งยืน ที่ พั ฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึก ษาให้เ หมาะสมกั บ บริ บ ท
ของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลีย่ นแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
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การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพั ฒ นา 1) ปรับ เปลี่ ย นระบบการเรีย นรู้ ส ำหรับ ศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
4) พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และ 5) สร้ า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
ระดับนานาชาติ
เป้าหมายของแผนย่ อย คนไทยได้รับการศึก ษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน มีทั กษะการเรียนรู้
และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุ เป้ า หมาย สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี แ ผนการ
ดำเนิ น การ ให้ บ รรลุเ ป้ าหมาย รวมถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รกระบวนการเรี ยนการสอน การวั ดและ
ประเมินผล ให้ผู้ เรี ยนทุ กระดับและทุก กลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพและมี มาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ การขับ เคลื่อนการพัฒ นาการศึก ษาที่ยั่งยืน ที่ พัฒ นาคุณ ภาการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ให้ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอน สอดรั บ กั บ ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น
ในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึก ษาที่มี คุณภาพให้โรงเรียนมี ความพร้อมในการบริห ารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มี คุ ณภาพ
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม
ของเอกชน บ้ าน วัด/ ศาสนสถานอื่ น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่ อ ผลิ ตผู้ เรียนที่ มีคุ ณ ภาพเป็ นที่ ยอมรั บ
ของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒ นา 1) พั ฒ นาและส่งเสริมพหุปัญ ญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้ อ ม
การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เป้ า หมายของแผนย่ อ ย ประเทศไทยมี ร ะบบข้ อ มู ล เพื่ อ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุ เป้ า หมาย สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี แ ผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒ นา/ แนวทาง/ รูปแบบ/ เครื่องมือ/ ฐานข้อมู ล
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสำรวจแววนักเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญ
ั ญา แบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้บริ หาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่ อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ
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การวิจัย และพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนรู้ผู้มี ความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีก ารจัดการศึกษาให้กั บนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มี ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้า หมาย คนไทยทุ ก ช่วงวัยมี คุ ณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพัฒ นาอย่างสมดุล ทั้ งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
การบรรลุ เป้าหมาย สำนัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒ นาผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าหมายของแผนย่ อย เด็กเกิดอย่างมีคุ ณภาพมีก ารพัฒ นาการสมวัย สามารถเข้างบริก าร
ที่มีคุณภาพมากขึ้น
การบ รรลุ เป้ าหม าย สำนั ก งาน เขต พื้ น ที่ การศึ ก ษาป ระถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1
มี แ ผนการดำเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ าหมาย รวมถึง กาสนับ สนุ น การยกระดั บ คุณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น
แนวทางการพัฒ นา การส่งเสริม การจัดการศึก ษาให้กั บนักเรียนระดับ การศึกษาภาคบังคับ
และมัธยมศึกษาตอนต้น
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทั กษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุ เป้ า หมาย สำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี แ ผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้ เอื้ อ ต่อ การเรีย นรู้ตลอดชี วิต การพั ฒ นาสื่ อการเรียนรู้ในการจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน การจ้ างครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ประสบปัญ หา
ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา การขับ เคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึก ษาและสร้างเสริม
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สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจำเขตพื้นทีก่ ารศึกษาการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รบั การคุม้ ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุม่ เป้าหมายเพื่อแก้ปญ
ั หาเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการพั ฒ นา จั ด ให้ มี ร ะบบสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น โดยเฉพาะผู้ ที่ ต้ อ งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้ าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษา
และพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับ
เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุ ร กันดาร ให้ได้รับ โอกาสทางการศึก ษาอย่างทั่ วถึงและมี คุณภาพ ส่งเสริม การจัดการศึก ษาด้าน
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประเด็นที่ 1 ความมัน่ คง (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข
ปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ตดิ ยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม
2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒ นา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒ นาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒ นธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความ
เข้าใจซึ่งกั นและกั น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี คุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิ คุ้ม กั นป้องกั น
ยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย
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เป้าหมายของแผนย่อย
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
2) ปัญ หาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับ การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ การบริหาร และ
พัฒนาประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนการพัฒนา
การศึก ษา และแผนการเสริม สร้างภูมิ คุ้มกั น ให้ก ารจั ดการศึ ก ษาพื้นที่ ดังกล่าวสอดคล้องกั บ อัตลั ก ษณ์
วิถีชีวิตวัฒ นธรรม อาชีพ ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกั น
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่ วถึง ครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมี ขวัญ กำลังใจในการ
ปฏิบั ติงาน และแผนการป้ อ งกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติด ในสถานศึก ษาเพื่ อสร้างภูมิ คุ้ม กั นป้ องกั น
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่ม เด็กและเยาวชนที่ มี ปัญ หายาเสพติด สร้างและพัฒ นาระบบรองรับ สนับ สนุนการคืนเด็ก ดีสู่สัง คม
เสริม สร้างมาตรฐานในการป้อ งกันและแก้ ไขปั ญ หาในกลุ่ม เป้ าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความมั่นคงต่อไป
ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็น
คนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
การบรรลุ เป้ า หมาย สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ส่ ง เสริ ม
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ
สมดุล ทั้ ง ด้านสติปั ญ ญา คุณ ธรรมจริยธรรม มี จิต วิญ ญาณที่ ดี เข้าใจในการปฏิบั ติ ตนปรับ ตั วเข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
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การบรรลุ เป้ า หมาย สำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี แผนการ
ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู ผู้บ ริห าร และบุคลากรทางการศึก ษา ตระหนัก รู้ เข้าใจ และมี กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ
ในการทำความดี อี ก ทั้ งสร้ างเครือ ข่ ายชุม ชนองค์ก รแห่ ง คุณ ธรรม โดยขอความร่วมมื อจากหน่ วยงาน
และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุ เป้ า หมาย สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ส่ ง เสริ ม
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต
การบรรลุ เป้ าหมาย สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี การพัฒ นา
นวั ตกรรม เทคนิ ค การเรีย นการสอนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริตสำหรั บ นัก เรียน พั ฒ นา
ผู้นำเยาวชน ต่อ ต้านการทุ จ ริต พั ฒ นานวั ตกรรมการสร้ างเครือข่ ายและการมี ส่วนร่วมในการต่อต้ าน
การทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564 – 2565
แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติฯ มี เป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยัง ชีพอยู่ได้
มีง านทำ กลุ่ม เปราะบางได้รับ การดูแลอย่างทั่ วถึง สร้ างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้ องถิ่น เศรษฐกิ จ
ประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้
ระบุ ประเด็นการพัฒ นา 4 ประการ ที่ควรให้ความสำคัญ เป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น
การพัฒนา ประกอบด้วย
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับ
ท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
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ความต้ องการมากขึ้ น ในอนาคต เพื่ อ ให้เ ศรษฐกิ จ ฐานรากเป็ น กำลัง หลั ก ในการขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ
ของประเทศ
- การยกระดั บ ขี ดความสามารถของประเทศเพื่ อ รองรั บ การเติบ โตอย่ างยั่ ง ยื น ในระยะยาว
(Future Growth) โดยมุ่ ง เน้ น ด้ า นการเตรี ย มความพร้อ มและส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลก
แบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริก ารทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์และเน้น
คุณภาพการเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ
(Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศกั ยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคม
ให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ
- การปรับ ปรุง และพั ฒ นาปัจ จัยพื้ นฐานเพื่ อ ส่งเสริม การฟื้ นฟู และพัฒ นาประเทศ (Enabling
Factors) ให้ ส อดรั บ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพของประเทศ อาทิ
การเร่งรัดพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดำเนินงาน
ของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ
เพื่อลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ผลสื บ เนื่อ งโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความสำคัญ กั บ การเร่งดำเนินการในมิ ติต่ าง ๆ
ที่ เชื่อ มโยงไปถึง การบรรลุ ค่ าเป้ าหมายตามที่ ก ำหนดไว้บ นหลัก การพื้ นฐานของแนวคิด ในการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของประเทศด้ า นการพร้ อ มรั บ ปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ พร้ อ มเติ บ โตอย่ างยั่ ง ยื น
(Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยสรุป ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ
(Upskill) ปรับ ทั ก ษะ (Reskill) และส่ งเสริม การเรียนรู้เพื่อ รองรั บ อุตสาหกรรม และบริก ารที่ จ ะเป็ น
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น
ร่วมกับการขยายและพัฒ นาระบบประกันสั งคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ
และทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
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1) การยกระดับ ทัก ษะ ปรับทั กษะ และส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาค
การผลิตและบริการที่ ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับ ทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกั บ รูป แบบธุรกิ จ และโครงสร้ างเศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับ คุ ณ ภาพมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็น
สำหรั บ การเรียนการสอน และการเรีย นรู้ด้ วยตนเอง และการพั ฒ นาทั ก ษะอาชีพ พร้อ มทั้ ง ส่ง เสริ ม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพื่ อให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิต
กำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น
2) การขยายและพั ฒ นาระบบหลัก ประกั น ทางสัง คม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
คนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ ที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มเป้าหมาย พร้อ มทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒ นาระบบและกลไก
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ให้เหมาะสมสอดคล้อ งกั บ รูป แบบตลาดแรงงานที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมี ก ารบูรณาการตั้ง แต่ร ะดับ
นโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น
ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ
การจัดทำแผนการปฏิรูป ประเทศนั้ น คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศในแต่ล ะด้านได้น ำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดทำขึ้น
รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
มาประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ สรุปได้ดังนี้
1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม
3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิ จัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค
ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิท ธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
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แผนการปฏิรูป ประเทศ จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดกลไก วิธีก าร และขั้นตอนการปฏิรูป ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมี ความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่ว มในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้
การปฏิ รูป ประเทศต้อ งสอดคล้อ งและเป็นไปในทิ ศทางเดียวกั นกับ ยุท ธศาสตร์ ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย
4. ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม 5. ด้ า นเศรษฐกิ จ 6. ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
7. ด้ านสาธารณสุ ข 8. ด้า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9. ด้ านสั ง คม 10. ด้า นพลั ง งาน
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12. ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม
ของประเทศ โดยพระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาแห่งชาติฉบับ ใหม่ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2) การพัฒ นา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
1.2 กิจ กรรมและเป้ าหมายกิ จกรรม : การสนับ สนุนการยกระดับ คุณ ภาพการจัดการศึก ษา
ก่อนประถมศึก ษาในพื้ นที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิท ยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษา
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3) การยกระดับ คุณ ภาพการจัดการศึก ษาในพื้นที่ ห่ างไกล หรือ สถานศึก ษาที่ ต้อ งมี ก าร
ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
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2) การจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสในโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ เพื่ อ ให้ เด็ ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) การส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นานั ก เรีย นในพื้ น ที่ พิ เ ศษ ได้ แก่ โรงเรียนพื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒ นาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5) การส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาด้ านเทคโนโลยี ท างไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.3 เป้าหมายกิ จกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับ ก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและ
พัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพครู เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพครูให้มี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.1 ประเด็น
1) การปรั บ หลั ก สูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเ้ รียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน
คุณ ภาพประจำตำบล โรงเรีย นขนาดเล็ ก โรงเรียนในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจ้ างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
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3) การป้ อ งกั น และแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ดในสถานศึก ษา เพื่อ สร้ างภูมิ คุ้ม กั นป้ องกั น
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี ปัญ หายาเสพติด สร้างและพัฒ นาระบบรองรับสนับ สนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม
เสริ ม สร้ า งมาตรฐานในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาในกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทย
มีความมั่นคง
4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีก ทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม
5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
5.1 ประเด็นการปฏิรปู การเรียนรู้ด้วยดิจิทลั ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจทิ ัลแห่งชาติ
5.2 กิจ กรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพั ฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่ อส่ ง เสริม การจั ดการศึ ก ษาด้ านเทคโนโลยีท างไกลผ่ านดาวเที ย ม (DLTV) และเทคโนโลยีท างไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง
1.1 ประเด็นการเร่งสร้ างการรั บ รู้และจิตสำนึก ของประชาชนในการต่อต้ านการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
กิจกรรมปฏิรปู ที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
1. เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ การดูแลและส่งเสริมพัฒ นาการจากสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยที่ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัยแห่ ง ชาติ และได้ รับ โอกาสทางการศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกระบบ
การศึก ษา รวมถึงระบบการศึก ษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่ มของครอบครัวจนสำเร็จการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
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2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึก ษาภาคบังคับ
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้
3. ประชากรวั ย แรงงานมี ทั ก ษะด้ า นการอ่ า นและคณิ ตศาสตร์ (Literacy & Numeracy
Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชวี ิตในโลกยุคปัจจุบัน
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน
2. ตัวชี้วัด
1. อั ตราการเข้าเรียนสุท ธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับ ก่ อนวัยเรียนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ ประถมศึ ก ษา ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 95 ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น ไม่ น้ อยกว่าร้อ ยละ 90 ระดั บ
มัธยมศึก ษาตอนปลายหรือ เที ยบเท่า ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึก ษาหรือเที ยบเท่าไม่ น้อ ยกว่า
ร้อยละ 35 ในปี 2565
2. สั ดส่ วนประชากรวัย เรีย นที่ อ ยู่น อกระบบการศึก ษาในระดั บ การศึ ก ษา ภาคบั ง คั บ ระดั บ
ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565
3. มี ระบบการบูร ณาการการจั ดการข้ อมู ล สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็ก เยาวชน
ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สำรวจความพร้ อ มของเด็ ก ปฐมวั ย ในการเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึ ก ษา และเครื่อ งมื อ การประเมิ น ศั ก ยภาพด้านการอ่านและคณิ ตศาสตร์ในระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ 2 การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
2. ครู / อาจารย์มี ส มรรถนะด้ านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้ วย การออกแบบ การเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชำชีพและความเป็นครู
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ
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มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้ างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือ
กับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน
2. ตัวชี้วัด
1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกระดับการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึก ษาได้รับการพั ฒนาศัก ยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ
3. ครูผู้ส อนจัดการเรียนรู้ที่ มุ่ งพัฒ นาสมถรรนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทั กษะและเจตคติ
ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา
4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(Personalized learning) และสามารถสะท้ อ นสมรรถนะของผู้ เ รี ย นได้ ต ามบริ บ ทของสถานศึ ก ษา
ลดสั ด ส่ วนของการนำผลสั ม ฤทธิ์ ของผู้ เรี ย นในระดั บ ชาติ มาใช้ ในการพิ จ ารณาประเมิ น ผลของครู
และผู้บริหารสถาบันการศึกษา
5. มี แพลตฟอร์ม การเรี ยนรู้ อัจ ฉริ ยะที่ ร วบรวมข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การเรี ยนรู้
สื่ อ การสอนคุ ณ ภาพสู ง และการประเมิ น และพั ฒ นาผู้ เรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เป็ น รายบุ ค คล
(personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/ นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง และ
ลดความเหลื่อมล้ำ
1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่
1.1.3 มี ก รอบมาตรฐานและตั ว ชี้วั ดสมรรถนะอาจารย์ ส ถาบั น ผลิ ตครู และครู พี่ เลี้ ย ง
ในโรงเรี ย นหรื อ สถานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นวิ ช าชี พ ครู เพื่ อ นำไปสู่ ก ารประเมิ น มาตรฐาน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยง
ตามความต้องการจำเป็น
1.2 กลไกและระบบการพั ฒ นาครู แ ล ะบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสายสามั ญ ศึ ก ษาและ
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

81

1.2.1 มี ก รอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชี พครูทั้ ง สายสามั ญ ศึก ษาและ สายอาชีวศึก ษา
ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น
1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ
PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development)
และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
1.3 มี ก ารปรับ ปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมิ นสมรรถนะ
ไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูป ประเทศท่ ามกลางสถานการณ์ โลกที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโย งกั นใกล้ชิด
กันมากขึ้น โดยได้น้อ มนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒ นา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริห ารจั ดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ก าร
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม แห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ จั ด ทำบนพื้ น ฐานของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บ ท หลัก ของการพัฒ นาประเทศ และเป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒ นา
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่ างกว้างขวาง
และต่อเนื่องเพื่อ ร่วมกันกำหนดวิสัยทั ศน์และทิศทางการพัฒ นาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 จึ ง เป็ น จุ ด เปลี่ย นที่ ส ำคั ญ ในการเชื่อ มต่ อ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ในลั ก ษณะการแปลง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็น
การพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/ โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแ รกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับ ตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม ขณะเดี ยวกั น ยัง ได้ก ำหนดแนวคิ ด
และกลไกการขับ เคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ ชัดเจนเพื่อกำกับ ให้ก ารพัฒ นาเป็นไปอย่างมีทิ ศทาง
และเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สขุ ที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายการพั ฒนาในช่ วงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็น คนที่ส มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มี จิ ตสาธารณะ และมี ความสุ ข โดยมี สุขภาวะและสุขภาพที่ ดี ครอบครั วอบอุ่น ตลอดจน เป็น คนเก่ ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
3. เพื่ อให้เศรษฐกิ จเข้ม แข็ง แข่ง ขันได้ มีเสถียรภาพ และมี ความยั่งยืน สร้างความเข้ม แข็ง ของ
ฐานการผลิตและบริก ารเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้ม ข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ทั น สมั ย และมี ก ารทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่ อผลัก ดันให้ป ระเทศไทยมี ความเชื่อ มโยง (Connectivity) กั บประเทศต่าง ๆ ทั้ งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริก าร และการลงทุ นภายใต้ก รอบความร่วมมื อต่าง ๆ ทั้ งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก
เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มี ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี ความสามารถในการปรับ ตัวได้ อย่างรู้เท่าทั นสถานการณ์ มี ความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ ต่อส่วนรวม มีสุ ขภาพกายและใจที่ ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญ ญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อ มล้ำทางด้ านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิ จ ฐานรากมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ประชาชนทุ กคนมี โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่ มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขั นได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุ ณค่าสินค้ าและบริการ มี ระบบ
การผลิตและให้บ ริก ารจากฐานรายได้เดิ ม ที่ มี มู ล ค่าเพิ่ ม สูงขึ้น และมี ก ารลงทุ นในการผลิตและบริก าร
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่ เป็นมิ ตรกั บ สิ่งแวดล้อ มและชมชน รวมทั้ ง กระจายฐานการผลิตและบริก าร
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตั ว
ของภาคการผลิตและบริการ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูก หลัก สุขาภิบ าลเพิ่ม ขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่ นของนานาชาติต่อ ประเทศไทย ความขัดแย้ง ทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคมลดลง ปัญ หา
อาชญากรรมลดลง ปริม าณความสูญ เสียจากภัยโจรสลัดและการลัก ลอบขนสินค้าและค้ามนุษย์ล ดลง
มีความพร้อมที่ป กป้องประชาชนจากการก่ อการร้ายและภั ยภิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในการกำหนดบรรทั ด ฐานระหว่า งประเทศ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงการขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ห่ วงโซ่ มู ล ค่ า
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทีส่ ำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและ
การส่งออกของไทยในอนุภูภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมั ย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิ ภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อั น ดั บ ความยากง่า ยในการดำเนิ น ธุร กิ จ ในประเทศดี ขึ้ น การใช้ จ่ า ยภาครัฐ และระบบงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับ เปลี่ ย นค่ า นิ ยมคนไทยให้ มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม มี วินั ย จิต สาธารณะ และพฤติก รรม
ที่พึงประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน และ
แก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุม่ เป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
- สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
แนวทางการพัฒนา
- แก้ ไขปัญ หาวิก ฤตสิ่ง แวดล้อ ม เร่ง รัดแก้ ไขปญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ วิก ฤต
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
2. ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น มี โ อกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
การรักษาความมั่ นคงภายในเพื่ อให้เ กิ ดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่ง สถาบันหลั ก ของชาติ
โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ
รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
1. แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ รองรั บ นโยบายที่ 10 ประเด็ น การป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติด
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. กลยุท ธ์ รณรงค์ให้ เ ด็ก เยาวชน ผู้ใช้ แรงงาน และประชากรกลุ่ ม เสี่ยง ตระหนั ก รู้ถึ ง โทษ
ของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1. แผนระดับ ชาติ ว่าด้ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ รองรั บ นโยบายที่ 11 ประเด็ น การเสริม สร้ า ง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย
4. กลยุท ธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ ทุ ก ภาคส่วนถึงภัยทุ จ ริต เพื่ อ สร้างค่ านิยมต่อต้ าน และปฏิเสธ
การทุจริต
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แผนระดับที่ 3
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุ กคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พั ฒ น ากำลั งคน ให้ มี ส มรรถน ะใน การ ท ำงาน ที่ สอ ดคล้ อ งกั บ ความต้ องการขอ งต ลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมื องทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบ ท
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิ ดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัตร เพื่ อให้ป ระเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ ดั กประเทศที่ มี รายได้ป านกลางไปสู่ป ระเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคั ญสำหรับ
บรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
ความเท่ าเที ยมทางการศึก ษา (Equity) คุณ ภาพการศึก ษา (Quality) ประสิท ธิภ าพ (Efficiency) และ
ตอบโจทย์บ ริ บ ทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมี ยุ ท ธศาสตร์ 6 ประการ คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึก ษาเพื่ อ สร้างเสริม คุณ ภาพชีวิตที่ เป็นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้อม 6) การพัฒ นาประสิท ธิภาพ
ของระบบบริห ารจัดการศึก ษา และแผนแม่ บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก ำหนดประเด็นการพัฒ นาไว้
23 ประเด็น มี ป ระเด็ นที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การศึก ษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒ นาศัก ยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
กระทรวงศึก ษาธิก ารตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย และพิ จารณาเห็นว่ า
สถานการณ์ในปัจจุบัน มี ปัจ จัยและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพัฒ นาการจัดการศึก ษาปฐมวัยมากขึ้น
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึก ษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีก รอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน
เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึก ษาธิการ และแผนอื่นที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง เพื่อเป็นการรวมพลังในการผลัก ดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับ เคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาส
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ในการเข้าถึง บริก ารการศึ ก ษาปฐมวัยอย่ างทั่ วถึง เท่ าเที ยม และเป็น ธรรม 2) พั ฒ นาคุณ ภาพการจั ด
การศึก ษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพั ฒ นาพ่ อแม่ ผู้ป กครอง และชุม ชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัย
4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย
และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิก าร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับ ชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รูป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่ นคง และแผนปฏิบัติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึก ษาธิก าร เพื่อให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) การสร้างโอกาสในการเข้ าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
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5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
6) การปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัดการศึก ษา โดยมี เป้าหมายตัวชี้วัด แนวทาง
การพัฒนาแผนงาน/ โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
เนื่อ งด้วยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มี ก ารปรับ เปลี่ย นนโยบายกระทรวงศึก ษาธิก าร และ
นโยบายสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เดิ ม ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565) ของสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญ ไว้ 6 เรื่อง
ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564-2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มาสู่แผนพัฒนา
การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งกำหนดสาระสำคัญ ไว้ 4 เรื่อง ที่ สอดคล้องกับ นโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา
และแผนงาน/ โครงการสำคัญ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศต่อไป
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน เป็นการศึก ษาเพื่ อเป็นรากฐานในการพั ฒ นาประเทศให้ผู้เรียน
มีโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่ างทั่ วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทั กษะที่ จ ำเป็น สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็น
พลเมื อ งที่ รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี จิ ต สาธารณะ มี ความรั ก และความภาคภู มิ ใ จ
ในความเป็ น ไทย สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่ จัด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ได้ก ำหนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิ ศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
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5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พั ฒ นาผู้บ ริห าร ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาให้เป็ นมื อ อาชีพ มี ส มรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พั ฒ นาระบบการบริหารจัด การศึก ษาทุ กระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิ จิทั ล
(Digital Technology)
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุ กช่วงวัยในระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกั บ ศัก ยภาพ ให้ เป็ นผู้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะที่ จ ำเป็นสำหรับ อนาคต มี ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถ วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมี งานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
3. ผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึก ษา ได้รับ การดูแ ลความปลอดภั ย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 16
4. ผู้บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษาเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีส มรรถนะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึก ษาจัด การศึก ษาเพื่ อการบรรลุเป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พั ฒนาครูให้ ทั นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทั ล
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา สถานศึกษา
มีส มดุล ในการบริหารจัดการเชิงบู รณาการ มีก ารกำกั บ ติดตาม ประเมิ นผล มี ระบบข้อมู ลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผู้เรียน ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา และสถานศึกษา ได้รับ การดูแลความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก รูป แบบ สามารถปรับ ตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ร้อ ยละของผู้ เ รีย นที่ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ในการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
85

ร้อยละ

80

2

แนวทางการพัฒนา
ที่

แนวทางการพัฒนา

1

สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตั ิ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกัน
และแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ ้ำ ตลอดจน
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ทีเ่ กี่ยวข้องกับความปลอดภัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทมี่ ุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ให้แก่ผเู้ รียน เพือ่ รองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

2

3
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ที่

แนวทางการพัฒนา

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อมของครูผสู้ อนใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ ภัยพิบัตแิ ละภัยคุกคาม
5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ 5
ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น
และมีความสุขในสถานศึกษา
6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่
เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผูอ้ ื่น (Bully) ความรุนแรงใน
สถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย
7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เสริมสร้าง
สวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยทีเ่ กิดจากความไม่สงบในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร่วม
สพฐ. (สทร.)
สพฐ. (ศบศ.)
สพท.
ร.ร.
สพท.
ร.ร.
สพฐ. (ฉก.ชน.)
สพท.
ร.ร.

สพฐ. (สพร.)
สพท.
ร.ร.

สพฐ.
(สพก.จชต.
ฉก.ชน.)

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดั บ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่ จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ตัวชี้วดั
ที่
1
2

3

ตัวชี้วัด
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนผู้เรียนทีเ่ ป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน

ร้อยละ
คน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
70
3,315,554

ร้อยละ

20

หน่วยนับ

แนวทางการพัฒนา
ที่
1

2

3

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร่วม
สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค
สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
โดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) สพท.
(สวก. สศศ.)
ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษา ร.ร.
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
คุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
สพท.
(สวก. สบว.
การศึกษาตามขีดความสามารถของผูเ้ รียน ความถนัด และ
ร.ร.
สมป. ศบศ.
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
สนก. สศศ.
สพก.จชต.)
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง
สพฐ. (สนผ.)
ติดตาม และประสานช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา สพท.
ขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
ร.ร.
คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
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ที่
4

5
6

แนวทางการพัฒนา
พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัด
และประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส
ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา
ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร่วม
สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
สพท. ร.ร.
(สทร. สวก.)

สพฐ. (สทร.)
สพท. ร.ร.
สพฐ. (สนก.)
สพท. ร.ร.

สพฐ. (สนก.)
สพฐ. (สนผ.)

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุ กช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมี ส มรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มี ความพร้อ ม
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึก ษาจัดการศึ ก ษาเพื่อ การบรรลุเ ป้าหมายการพั ฒ นาอย่างยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุ ณภาพชีวิตที่ เป็นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้อม ตามหลั กปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มสี มรรถนะ และทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญา
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับ การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปญ
ั ญา
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

90
41.33

ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

โรงเรียน

220

2
3
4
5

6

7
8
9
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แนวทางการพัฒนา
ที่

แนวทางการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็น
คนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว สู่การปฏิบัติ
2 พัฒนาผูเ้ รียนตามแนวทางพหุปัญญา (MultipleIntelligences)

3 พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิ ัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลและด้านการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
5 ดำเนินการคัดกรอง/ วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ
ตามศักยภาพ
คุณภาพครู
6
ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ
Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนสู่การเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั รวมถึงมีความรู้ และ
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความ
เป็นครูมืออาชีพ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ร่วม

สพฐ. (ทุก
สำนัก) สพท.
ร.ร.

สพฐ. (สวก.)
สพท.
ร.ร.
สพฐ. (สวก.)
สพท.
ร.ร.

สพฐ. (สบว.
สมป. สนก.
ศบศ. ศนฐ.)
สพฐ. (สบว.
สมป. สนก.
ศบศ. ศนฐ.
สทศ.)

สพฐ. (สวก.)
สพท. ร.ร.

สพฐ. (สนก.)

สพฐ. (สวก.
สนก.) สพท.
ร.ร.
สพฐ. (ศบศ.)
สพท.
ร.ร.

สพฐ. (สนก.)
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ที่

แนวทางการพัฒนา

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล
ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตาม
มาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
หลักสูตรอื่น ๆ
9 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐาน ของสามมโนทัศน์
หลัก คือ Career Education , Competency Building,
Creative Education
10 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้
(Assessment for Learning) ทีส่ อดคล้องกับสภาพบริบท
ของสถานศึกษา โดยให้มรี ูปแบบวิธีการทีห่ ลากหลาย เช่น
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ
(Performance-based Assessment) และการประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น
11 เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน
ในการจัดการเรียนรวม
12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเ้ รียน รวมทั้งดำเนินการ
ให้มีการขยายผล
13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14 บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และ
การประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน
15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สพฐ. (สพร.)
สพฐ. (กพร.
สพท.
สน. ศบศ.)
ร.ร.

สพฐ. (สวก.)
สพท.
ร.ร
สพฐ. (สทศ.)
สพท.
ร.ร.

สพฐ. (สศศ.)
สพท.
ร.ร.
สพฐ. (สนก.)
สพท. ร.ร.

สพฐ. (สนก.
(ศรต.) สมป.
ศนฐ.)
สพฐ. (สบน.
สทศ.)

สพฐ. (ศบศ.)
สพท. ร.ร
สพฐ. (สวก.)
สพท. ร.ร.

-

สพฐ. (สวก.)
สพท. ร.ร.

สพฐ. (ศนฐ.)

สพฐ. (สมป.
ศนฐ. สนก.)
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ที่

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สพฐ. (สพร.)
สพท. ร.ร.

16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้อง กับบริบท
พื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยง ในสถานศึกษา
17 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
สพฐ. (ศบศ.)
เป็นเลิศ (HCEC) เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
สพท. ร.ร.
พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

-

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษา สถานศึกษา
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการ
บริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา สถานศึกษา
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา สถานศึกษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทลั
สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นท
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

สัดส่วน

3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

50

2
3

4
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แนวทางการพัฒนา
ที่

แนวทางการพัฒนา

การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รบั บริการ
ทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุงการ
บริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนา จนเกิดเป็นนวัตกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการ ทัง้ ในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้โดย
สามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ
2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับ
ประชาชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก
3 ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพทุกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4 สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถ
ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

6

พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนทีส่ ามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผเู้ รียนได้มี
โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

7
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ร่วม

สพฐ. (สทร.)
สพท.
ร.ร.

สพฐ. (สนผ.
สพร. สทศ.
สศศ.)

สพฐ. (สทร.)
สพท.
ร.ร.
สพฐ. (สทร.)
สพท. ร.ร

สพฐ. (สนผ.
สนก. สทศ.
สศศ.)
สพฐ. (สนก.)

สพฐ. (สนก.
(ศรต.)) สพท.
ร.ร
สพฐ. (สอ.
สนผ. สนก.)
สพท. ร.ร
สพฐ. (สนผ.
สนก. (ศรต.))
สพท. ร.ร.
สพฐ. (สนก.
(ศรต.)) สพท.
ร.ร.
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หน่วยงานที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร่วม
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ สพฐ. (สนผ.
สพฐ. (สบว.
และพื้นที่พเิ ศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียน สพก.จชต.)
สมป. สวก.)
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
สพท. ร.ร.
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา สพฐ. (สบน.)
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร สพท. ร.ร.
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้
สพฐ. (สทศ.
สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
ศนฐ.) สพท. ร.ร.
การบริหารงบประมาณ
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการ
สพฐ. (สนผ. สคส. ขับเคลื่อนนโยบายตามความต้องการและจำเป็นของผูเ้ รียน
สตผ. สน. และ
และสถานศึกษา ในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอำนาจ ทุกสำนัก)
การบริหาร และงบประมาณไปสูส่ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง
เน้นกำกับทิศทาง และติดตามประเมินผล
12 สนับสนุนให้มกี ารปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
สพฐ. (สนผ.
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
สศศ.) สพท
การบริหารงานบุคคล
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.)
สพฐ. (สนก.)
สพท. ร.ร
14 พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สพฐ. (กพร. สพร. ขั้นพื้นฐาน ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ศบศ.) สพท.
ของงาน และการสร้างสุข ในองค์กร และพัฒนาบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจาก
นโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้าง
เครือข่ายการทำงาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
ที่

แนวทางการพัฒนา
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ที่
15

16

17
18

19

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่น
สพฐ. (สพร.)
สพฐ. (สนผ.)
ของครู ที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากำลังในสำนักงาน สพท. ร.ร.
ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สพฐ. (สนก.)
พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร สพท. ร.ร.
ในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง
เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สพฐ. (ศนฐ.)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท. ร.ร
บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
สพฐ. (สตผ.)
สพฐ. (กพร.
การศึกษา ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ
สพท. ร.ร.
สพร.)
Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ สพฐ. (สนก.)
สพฐ. (สตผ.
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิม่
สพท. ร.ร.
สอ. สกก.)
บทบาท และกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีสาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
และกลยุทธ์หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้
ภาพรวม
วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สูส่ ังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิช าการเพื่อสร้างขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ ที่ 21
4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุ ก คนได้รั บ บริก ารทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึก ษาเพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การศึก ษาทุ ก ระดั บ และจัด การศึ ก ษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับ มือกับ ภัยคุก คามรูป แบบใหม่ ทุกรูป แบบ รวมถึงผู้เรียน ในเขต
พัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. ผู้เรียนได้รับ การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่ มีคุณภาพ และส่งเสริมทัก ษะ ที่ จำเป็ น
ในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4. ผู้ เรี ย นได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
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กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก
เป็ น นโยบายหลั ก 12 ด้ าน และนโยบายเร่ ง ด่ วน 12 เรื่อ ง ซึ่ ง นโยบายหลั ก 12 ด้ าน ประกอบด้ วย
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพั ฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญ สู่ ภูมิ ภ าค 7) การพั ฒ นาสร้ างความเข้ม แข็ ง จากฐานราก 8) การปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒ นาศักยภาพของคนไทยทุก ช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ สาธารณสุขและ
หลัก ประกั นทางสังคม 10) การฟื้นฟูท รัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ อสร้างการเติบ โต
อย่างยั่ง ยืน 11) การปฏิรูป การบริห ารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการ
ดำรงชี วิ ต ของประชาชน 2) การปรับ ปรุ ง ระบบสวัส ดิ ก ารและพั ฒ นาคุ ณ ภา พชี วิ ต ของประชาชน
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒ นานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญ หาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้ งฝ่ายการเมื อ งและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปั ญ หายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้ นที่
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนำระบบการให้ บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุท กภัย 12) การสนับ สนุนให้มี ก ารศึก ษา การรับ ฟั งความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
ข้ อ 2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู แ ละอาจารย์ ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัด การเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทั ล สามารถปรับ วิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทั นสมั ย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อ 3 การปฏิรูป การเรียนรู้ด้วยดิจิทั ล ผ่านแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วยดิจิทั ล แห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางผ่ า นระบบออนไลน์ และการนำฐานข้ อ มู ล กลางทางการศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการบริห ารและการจั ดการศึ ก ษา โดยการส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชำติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึก ษาให้มี ความเป็นอิ ส ระและคล่อ งตัว การบริห ารและการจัดการศึก ษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้
และทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง สายวิ ช าการและสายวิช าชี พ เพื่ อ ให้ ร ะบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้ก ลุ่ม เป้ าหมายได้เข้ าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพทั ดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็ น การผลิ ตและการพั ฒ นากำลั ง คนเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศโดยใช้ก รอบคุ ณ วุฒิ แ ห่ ง ชาติ เชื่ อ มโยง
ระบบการศึ ก ษาและการอาชี พ โดยใช้ ก ลไกการเที ย บโอนประสบการณ์ ด้ ว ยธนาคารหน่ ว ยกิ ต
และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
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ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ส มกับ วัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒ นา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำไปเป็ น กรอบในการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และมี ก ารติ ด ตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
ข้อ 9 การศึก ษาเพื่ อ อาชีพ และสร้ างขี ดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ เพื่ อให้ ผู้ จ บ
การศึกษาระดับปริญญา และอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้
ข้อ 10 การพลิก โฉมระบบการศึก ษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทั นสมั ยมาใช้
ในการจัดการศึก ษาทุ ก ระดับ การศึก ษา เพื่อให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาทุ ก แห่ งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
ข้อ 11 การเพิ่ม โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่ มี ความต้องการจำเป็นพิ เศษ เพื่อเพิ่ม โอกาสและการเข้าถึง การศึกษาที่ มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมี ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อ ง เพื่ อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มี คุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วามสุ ข และได้ รั บ การปกป้ อ งคุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซำ้ ช้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพ
รวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
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5. พั ฒ นาทั ก ษะทางอาชี พ ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ของผู้ เรี ย น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสำมารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การจั ด เรีย นรู้ ต ลอดชี วิต สำหรั บ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับ การศึก ษาตามความต้องการอย่ างมีม าตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลัก สูตรที่ เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึก ษาสำหรับ ผู้ที่ มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่ง เสริม การจัดการศึก ษาให้ ผู้ที่ มี
ความต้ อ งการจำเป็ น พิ เศษได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ สำมารถดำรงชี วิ ต ในสั ง คม
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่ง ถือเป็นส่วน
สำคัญ ยิ่งในการพัฒ นาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน
และสามารถดำเนิน การ และวัดผลได้ อย่ างเป็ น รูป ธรรมในช่ วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกั บ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย 2) การพั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนสู่ก ารเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี คุณ ภาพ จึง กำหนดนโยบายสำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กั บผู้เรียน ครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา จากภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็ก ปฐมวัยได้เข้ าเรียนทุ ก คน มีพัฒ นาการที่ดี ทั้ งทางร่างกาย จิ ตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้ นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนิ น ชี วิ ต มี พื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ พึ่ ง ตนเองได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น ของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี วินัย มี ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล และภาษาต่ างประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
และการเลือกศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลั ก สูต รฐานสมรรถนะ มี ทั ก ษะในการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ได้ ดี มี ค วามรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พั ฒ นาโรงเรี ย นมั ธ ยมดี สี่ มุ ม เมื อ ง โรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
และโรงเรียน ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริห ารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา ที่ มี จ ำนวนนั ก เรีย นชั้นมั ธยมศึ ก ษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนั บ สนุ น พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยสรุป แล้ว ความสอดคล้อ งของแผนในระดับ ต่ าง ๆ ที่ ส อดคล้ องกั บ ภารกิ จ ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒ นาประเทศ
อย่ างยั่ง ยืน โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ งหลั ก ในด้ านการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพท รัพ ยากร
ส่ ว นแผนระดั บ ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น แนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศในมิ ติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ บรรลุ ต ามเป้ า หมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนแม่ บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โ ควิด -19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบับปรับปรุง ) และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ที่ 3 เป็นแผนที่ จัดทำขึ้ นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ได้แก่ แผนการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิ บั ติก ารด้านการจั ด
การศึ ก ษาปฐมวั ย ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน แผนปฏิบั ติ ร าชการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จัน ทร์โอชา) นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
และนโยบายสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565
จุด เน้นสำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกด้วย
จุดเน้น ที่ 1 เร่งแก้ ปั ญ หากลุ่ม ผู้เรีย นที่ ได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 โดย เพิ่ม โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
จุดเน้นที่ 4 พั ฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ ง
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
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จุดเน้ นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้ พื้นที่ เป็นฐานควบคู่กั บ การให้ความรู้ด้านการวางแผนและ
การสร้างวินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด
และประเมินผล เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรี ยน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับ
ผู้เรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล
และถิ่นทุรกันดาร
จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อสร้างความเข้ ม แข็ ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบ าล
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

109

ส่วนที่ 3
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ก ำหนดทิ ศ ทางการดำเนิ นงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด -19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 แผนปฏิรูป ประเทศ
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึ ก ษาธิก าร 12 นโยบายการจั ด การศึก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Quick Win) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒ นาการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จุ ด เน้ น สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบั บ ทบทวน
พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งใช้รายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ดังนี้

3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุง่ สูก่ ารเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

3.1.2 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพ ผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
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6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึก ษาทุ กระดับ และจัดการศึก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

3.1.3 ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทำงานอย่างมีความสุข)
S : SERVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทำงานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ)

3.1.4 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
3. ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และมี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น
ในศตวรรษที่ 21
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึก ษา มีระบบการบริห ารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

3.1.5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

3.2 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าหมาย ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมสนับสนุนในการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 90

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
สจ.
นต.

สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตาม

ร้อยละ 85

นต.

สจ./ พค.

ร้อยละ 85

สจ.

นต.

ร้อยละ 85

นต.

สจ./ พค.

แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/ มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์
ประเมิ น สถานการณ์ ค วามเสี่ย ง และดำเนิ น การตามแนวทางในการจั ดการภัย พิ บั ติ และภั ยคุ ก คาม
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
2) ส่ง เสริม การพั ฒ นาผู้เรียนให้ มี ความรู้ความเข้าใจ รู้จั ก วิธีก ารป้อ งกั นและแก้ ไข เกี่ ยวกั บ
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ ภั ย พิ บั ติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น โรคอุ บั ติ ใหม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ ำ ตลอดจนพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
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4) ส่งเสริม พั ฒ นาทั ก ษะด้ านดิจิทั ล และด้ านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่ นำไปสู่ Digital Life &
Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
5) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ ม และสร้ า งระบบนิ เ วศน์ การเรี ย นรู้ ที่ ปลอดภั ย
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
6) เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่ น (Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
7) พัฒ นาระบบและรูป แบบการป้องกันภัยทุ กรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าหมาย
1) เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ผูเ้ รียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4) เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะออกจากระบบการศึ ก ษา เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น ได้ รั บ
การช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร้อยละ 100

2 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง

ร้อยละ 95

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
สจ.
-

สจ.

นต.

บริ ก ารทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
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ที่

ตัวชี้วัด

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ เงินอุ ดหนุนปัจ จัยพื้นฐาน
สำหรับ นักเรียนยากจน
4 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก ยภาพตาม
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
5 ร้อยละของสถานศึก ษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ร้อยละของสถานศึก ษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 30

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
สจ.
นผ.

200 คน

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

DLICT

ร้อยละ 90

สจ.

นต.

แนวทางการพัฒนา
1) สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึก ษาระดับ ปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้าระวัง
ติ ด ตาม และช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ปฐมวั ย (3 - 5 ปี ) ทุ ก คน ให้ ได้ รั บ การดู แ ลและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัย
เรียนทุ ก คนอย่างต่อ เนื่อ ง โดยจัดการศึก ษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศัก ยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ
ประชากรวัยเรียนระดับการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ที่ อยู่นอกระบบการศึก ษาให้เข้าถึงการศึกษาที่ มี คุณภาพ
และได้รับ การพัฒ นาตามศัก ยภาพของแต่ละบุคคล และสนับ สนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/
วิธีการ/ เครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
4) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
5) ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
6) ระดมการมี ส่ ว นร่ว มของสั ง คมอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ างโอกาส และลดความเหลื่ อ มล้ ำ
ทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
1) ผู้เรียนทุ กช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่ น
การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2) ผู้เรียนทุ ก ช่วงวัยในระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3) ผู้บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมี ส มรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มี ความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4) สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ร้อยละ 90
ปฐมวัย
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95
3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการ
ร้อยละ 85
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้ รียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 40
(O-NET)
5 ร้อยละของครูส อนภาษาอังกฤษในระดับ ชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ 100
และมั ธ ยมศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ ร้อยละ 80
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
นต.
นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-
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ค่าเป้าหมาย
ปี 65

7 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ร้อยละ 80
ตามแนวทางพหุปัญญา
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
ร้อยละ 50
รายบุคคล
9 ร้ อ ย ละขอ งสถาน ศึ กษาที่ น้ อม น ำพ ระบ รมราโชบ าย ร้อยละ 100
ด้า นการศึก ษาของในหลวงรัช กาลที่ 10 และหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ร้อยละ 100
ความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
10 ร้อยละของผู้เรียนในพื้นทีส่ ูงและพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษา ร้อยละ 100
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
11 จำนวนสถานศึกษาที่มหี ลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
6 ร.ร.
12 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และ
ร้อยละ 80
สิ่งประดิษฐ์ทสี่ ามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รบั โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ร้อยละ 85
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
14 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถ
ร้อยละ 72.42
ด้านการอ่าน (RT) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
15 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ร้อยละ 44.50
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
16 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ร้อยละ 50
ตามความถนัดและความสามารถด้านกีฬา
17 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
ร้อยละ 90
และเขียนตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
18 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสื่อสาร
2 ร.ร.
มากกว่า 2 ภาษา
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กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
นต.

-

นต.

สจ.

นต.

สจ.

นต.

สจ.

สจ.
นต.

-

สจ.

นต.

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.

-

นต.
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19 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทยผ่านการประเมิน
และได้รับการตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย
20 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการจัดเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือใช้สื่อ DLIT, DLTV
21 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8cs)
22 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
23 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
24 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ
26 จำนวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
27 จำนวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รบั การพัฒนาการจัด
การศึกษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
28 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 100

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
-

ร้อยละ 100

นต.

DLICT

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

ร้อยละ 85

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

6 ร.ร.

นต.

-

6 ร.ร.

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

พค.
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แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1) ส่งเสริม การจัดการศึก ษาให้ผู้เรียนมี ความรู้ มี ทั กษะการเรียนรู้ และทั ก ษะที่ จ ำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี วินัย มี ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2) พัฒนาผูเ้ รียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
3) พั ฒ นาผู้เรียนให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ การคิ ดขั้น สูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ านดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ข องผู้ เ รี ย น ที่ น ำไปสู่ Digital Life &
Learning
5) ดำเนินการคัดกรอง/ วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒ นาให้สอดคล้องกั บ
ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ
คุณภาพครู
6) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning / Co-creation
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
7) พั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ให้ มี ศัก ยภาพในการจัด การเรียนการสอนสู่ ก ารเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะ
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
8) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสูตรและอื่น ๆ
9) พั ฒ นาหลั ก สูต รการศึ ก ษาปฐมวัย หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative Education
10) ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย
และอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมิน ตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) เป็นต้น
11) เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม
12) พั ฒ นานวัตกรรมการศึก ษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล
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13) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14) บูรณาการการศึก ษาเพื่ อการศึก ษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพหรือการมี งานทำ
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
15) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
16) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
17) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศัก ยภาพครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล และภาษาอั ง กฤษ รวมทั้ ง การจั ด การเรี ยนการสอน (Human Capital Excellence Center :
HCEC)
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึก ษาและพื้ นที่ นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับ สนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการ
บริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึก ษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทลั
2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพือ่ การเรียนการสอน และ
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตามบริบทพื้นที่
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ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 80

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
DLICT
นต.

สัดส่วน 3 : 2

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

สจ.
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ที่

ตัวชี้วัด

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
5 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 เพิ่มขึ้น
6 ร้อยละของโครงการของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
7 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพระดับการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
8 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
10 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
11 จำนวนกระบวนงานที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจทิ ัล
เพิ่มขึ้น
12 จำนวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น
13 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
1) การบริหารงานบุคคล
2) การบริหารงานวิชาการ
3) การบริหารงานงบประมาณ
4) การบริหารงานทั่วไป
14 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 60
99.00

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
นต.
-

ร้อยละ 10

นผ.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

2

DLICT

-

20

นต.

พค.

ร้อยละ100

นต.

-

ร้อยละ 100

DLICT

-

ร้อยละ 100

นต.

-2345
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แนวทางการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1) พั ฒ นาและจัดระบบข้อมู ลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2) ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา
3) สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
7) ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะและพื้ น ที่ พิ เ ศษ
อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่สูงห่างไกล
ทุรกันดาร เป็นต้น
8) พั ฒ นาระบบประกั นคุ ณ ภาพสถานศึก ษา และส่ง เสริม ให้ส ถานศึก ษามี ความเข้ม แข็ ง
ในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการ
9) สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา
10) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
11) พัฒ นาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่ก าร
ปฏิบัติ วัฒ นธรรมการให้บ ริก าร และการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้ มี ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
12) บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การสอน และบริหาร
อัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13) พั ฒ นาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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14) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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3.3 การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บทฯ

Big rock

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
แผนความ นโยบาย นโยบาย
แผนฯ 12
มั่นคง
รัฐบาล
12 ข้อ

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

11

1

2.3

1

8,015,750

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ
1. โครงการเสริ มสร้างความเข้ ม แข็ งระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
2. โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมกลยุทธ์ที่ 1

ร้อยละ 90

90,000

4

17

1

2

-

-

ร้อยละ 100

15,000

5

18

2

4

6

1

1

1

2

12
9

5

2.2
2.2

2
2

12

7

3.1

2

105,000

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กุบประชากรวัยเรียนทุกคน
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1. โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
2. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
3. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
กลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5

ร้อยละ 100
ร้อยละ 85

12,000
850,000

4
2

11
12

1
1

ร้อยละ 80

359,000

3

11

3

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตงั้ ในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)
ปีการศึกษา 2565)
5. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
6. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
7. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
8. โครงการโครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone)
9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
รวมกลยุทธ์ที่ 2

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผนแม่บทฯ

Big
rock

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
แผน
นโยบาย นโยบาย
แผนฯ 12 ความ
รัฐบาล
12 ข้อ
มั่นคง
12

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

5

4.4

2

5
1

6
6

3.1
4.2

2
2

6 ร.ร.

300,000

4

17

2

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

147,920
149,680

3
3

12
12

2
2

6 ร.ร.
ร้อยละ 90

55,920
28,060

3
3

11
11

2
2

2

11
4

7
6

2.4
4.2

2
2

ร้อยละ 99

523,190

6

21

3

6

1

6

4.5

2,3

2,425,770

1
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แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ร้อยละ 95

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
แผน
แผนฯ
นโยบาย นโยบาย
ความ
12
รัฐบาล
12 ข้อ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผนแม่บทฯ

Big
rock

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

820,555

3

12

3

1

2,10

-

3.4

3

ร้อยละ 90

85,400

6

21

3

6

4

-

3.4

3

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

66,000
50,000

3
1

11
1

3
2

1
5

4
1

2

3.4
3.1

3
3

ร้อยละ 100

60,000

3

11

2

1

2

3.3

3

ร้อยละ 100

275,000

1

12

2

1

2

3.1,3.3

3

ร้อยละ 80

21,000

3

12

2

1

2

3.1

3

ร้อยละ 72.42
ร้อยละ 100

228,450
56,000

3
3

12
12

2
2

2
2

6
6

3.2
2

3
3

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการ
ทางวินยั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
4. โครงการขับเคลื่อนงานสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
5. โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา
แห่งน้ำใจและความหวัง”
6. โครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
7. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับ
การประเมิน PIPA 2022
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียน
9. โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด กา รเรี ย น
การสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู ผู้ ส อน
กลุ่ ม สาระ ภาษาต่ า งประเทศ

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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10. โครงการพัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการจัด
การเรียนการสอน
11. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
12. โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
14. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
15. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาและโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
16. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
17. โครงการสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
18. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
19. โครงการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรู้
20. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
21. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
22. โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้
23. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมกลยุทธ์ที่ 3

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บทฯ

Big
rock

697,028

3

12

2

ร้อยละ 100

7,500

3

11

2

ร้อยละ 90

35,000

3

12

ร้อยละ 50

84,810

3

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

47,800
8,150

ร้อยละ 44.50
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
แผน
แผนฯ
นโยบาย นโยบาย
ความ
12
รัฐบาล
12 ข้อ
มั่นคง
5

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

6

3

3

1

2

3.4

3

1

1

2

3.4

3

11

2

1

2

3.4

3

1
1

10
10

3
2

1
1

6
6

3.1
3.1

3
3

19,312
85,740

3
3
3

12
12
11

2
2

5
1
1

2
5
2

3.2
3.1
3.1

3
3
3

ร้อยละ 70
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

24,480
62,675
107,000
177,660

3
3
3
3

11
11
11
11

2
1
2
2

3
8
8
1

6
6
6
2

3.1
2.1
2.1
3.1

3
3
3
3

ร้อยละ 70

47,670

3

10

2

1

6

3.1

3

3,067,230

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ร้อยละ 100

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
แผน
แผนฯ
นโยบาย นโยบาย
ความ
12
รัฐบาล
12 ข้อ
มั่นคง
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ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บทฯ

Big
rock

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

103,600

6

20

3

6

4

-

4.1

4

ร้อยละ 100

14,200

3

12

3

6

6

-

4.1

4

ร้อยละ 80

270,890

6

20

2

8

6

-

4.1

4

ร้อยละ 80

147,920

6

20

2

8

10

3

4.1

4

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

50,000
1,165,000

6
6

21
20

6

4
6

-

4.1
1

4
4

ร้อยละ 80

52,860

6

21

6

4

-

4.1

4

ร้อยละ 80

269,710

3

20

3

2

-

3.4

4

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

51,890
78,270

3
6

20
12

3

2
5

2
6

4.1
4.6

4
4

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
4. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สำหรับการวางแผนการติดตามผลการพัฒนาการศึกษา
5. โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
6. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทศั น์สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
7. โครงการการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
8. โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2565
9. โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
10. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

11. โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ”
รวมกลยุทธ์ที่ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บทฯ

Big
rock
3

ร้อยละ 100

11,510

6

12

ร้อยละ 100

200,900

3

11

2,416,750
8,014,750

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
แผนฯ
แผน
นโยบาย นโยบาย
12
ความ
รัฐบาล
12 ข้อ
มั่นคง
4
6

4

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

6

4.1

4

-

4.1

4
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3.4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามกลยุทธ์ และรายไตรมาส
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2 สร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมกลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
5 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5
6 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2565)
7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
8 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก
9 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
10 โครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
11 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

รวมกลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม 4 ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

90,000

-

-

45,000

45,000

90,000

สจ.

15,000

-

-

-

15,000

15,000

นต.

105,000

-

-

-

105,000

105,000

12,000
850,000
359,000

4,000

3,200

-

250,000

100,000

-

4,800
850,000
9,000

12,000
850,000
359,000

สจ.
สจ.
สจ.

300,000

-

-

-

300,000

300,000

สจ.

147,920
149,680
55,920
28,060

11,320
9,820

129,920
72,900
4,560

18,000
26,900
55,920
9,120

38,560
4,560

147,920
149,680
55,920
28,060

นต.
นต.
นต.
นต/ นผ.

523,190

-

116,400

146,790

260,000

523,190

นต.

2,425,770

275,140

426,980

256,730

1,466,920

2,425,770
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ที่
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
12 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
13 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
14 สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
15 ขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
16 อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
17 “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
18 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2022
19 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียน
20 พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนภ าษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระภาษาต่ า งประเทศ
21 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
22 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
23 พัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
24 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
25 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
26 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและ
โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
27 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
28 สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
29 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม 4 ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

820,555
85,400
66,000
50,000
60,000

10,400
16,500
-

80,200
16,500
-

202,800
85,400
16,500
1,750
50,000

527,155
16,500
48,250
10,000

820,555
85,400
66,000
50,000
60,000

พค.
กค.
บค.
สจ.
สจ.

275,000

-

-

275,000

-

275,000

นต.

21,000
228,450
56,000

-

21,000
107,890
-

58,570
56,000

61,990
-

21,000
228,450
56,000

นต.
นต.
นต.

697,028
7,500
35,000
84,810
47,800
8,150

4,150

487,308
17,260
9,480
2,000

7,500
35,000
59,870
1,000

209,720
7,680
38,320
1,000

697,028
7,500
35,000
84,810
47,800
8,150

นต.
นต.
นต.
นต.
นต.
นต.

19,312
85,740

-

19,312
-

85,740

-

19,312
85,740

นต.
นต.
นต.
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ที่
30
31
32
33
34

โครงการ
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
24,480
62,675
107,000
92,000
177,660
80,430
47,670
3,570
-

ไตรมาส 3
24,480
49,100
5,000
97,230
44,100

3,067,230

34,620

933,380

1,155,040

944,190

3,067,230

103,600

62,400

-

-

41,200

103,600

นผ.

14,200

-

4,200

-

10,000

14,200

นผ.

270,890
147,920
50,000
1,165,000
52,860
269,710

3,000
50,000
-

15,000
535,000
108,210

136,610
142,560
7,000
320,000
-

134,280
5,360
25,000
260,000
52,860
161,500

270,890
147,920
50,000
1,165,000
52,860
269,710

สทส.
สทส.
ตสน.
อก.
อก.
อก.

51,890
78,270
11,510
200,900

11,000
14,400
-

11,000
12,650
8,255
-

14,500
20,300
200,900

15,390
30,920
3,255
-

51,890
78,270
11,510
200,900

อก.
นต.
นต.
บง.

รวมกลยุทธ์ที่ 4

2,416,750

140,800

694,315

841,870

739,765

2,416,750

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,014,750

450,560

2,054,675

2,253,640

3,255,875

8,014,750

รวมกลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
35 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
36 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
37 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
38 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับการวางแผนการติดตามผลฯ
39 ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
40 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
41 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
42 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2565
43 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
44 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45 พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
46 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

ไตรมาส 4
13,575
10,000
-

รวม 4 ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
24,480
นต.
62,675
นต.
107,000
นต.
177,660
นต.
47,670
นต.

.

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
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โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นายกัลป์ ธารามรรค 2. นางจันทนา โฉมศรี 3. นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2. ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุม่ เป้าหมายเพื่อแก้ปญ
ั หาเฉพาะกลุ่ม
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย มีระบบและกลไกลในการให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 11 การเพิ่ม โอกาสและการเข้าถึง
การศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพของกลุ่ม ผู้ ด้อ ยโอกาสทางการศึก ษา และผู้เรียนที่ มี ความต้องการจำเป็น พิเศษ
เพื่อเพิ่ม โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึก ษา และผู้เรียนที่มี
ความจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้ อที่ 1 ความปลอดภั ยของผู้ เรียน โดยจัด ให้ มี รูป แบบ
วิธีก าร หรือ กระบวนการในการดูแ ลช่ วยเหลื อนั ก เรียน เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนเกิ ดการเรีย นรู้ อย่างมี คุณ ภาพ
มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิ ตใจ รวมถึงการสร้างทักษะ
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อ 2.3 พัฒ นาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ อยู่ใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
สอดคล้องกับ กลยุ ทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุ ทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒ นาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุท ธศักราช 2551 ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพ
ของการจัดการศึกษาแต่ละช่วงวัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ด้านการพัฒนา
และเสริ ม สร้า งศั ก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ ได้ รั บ การพั ฒ นาทุ ก มิ ติ ให้ เ ป็ น คนดี คนเก่ ง มี คุ ณ ภาพ
และมี ศักยภาพในการแข่ง ขันกั บ ประชาคมโลก สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบ
นโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งได้ก ำหนด ยุท ธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการ และจุดเน้นในการพัฒ นาคุณภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียนในทุก
ระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่
วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่ อพัฒ นาระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภั ยให้กั บ
ผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึก ษาและสถานศึกษา ด้านโอกาส เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา ป้องกันการไม่ให้ออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
และการแก้ ไขปัญ หาสุขภาพจิตของนัก เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้แนวคิด STUDENT MODEL
จึงได้จัด ทำโครงการเสริม สร้างความเข้ม แข็ง ระบบการดู แลช่วยเหลือ นัก เรียนและความปลอดภั ยใน
สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อให้ความรู้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพต่อไป
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒ นางานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนในสถานศึก ษาของสำนัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
2.2.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดมีความรู้ ให้ความเข้าใจในการประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนในสังกัด จำนวน 172 โรงเรียน ได้รับ การป้องกันและแก้ ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 172 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนในเบื้องต้นได้
3) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 172 โรงเรียน ดำเนินการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนในสังกัดได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูด้ ูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สามารถประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด
4) นักเรียนที่ได้รับการประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
- ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
90
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ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสามารถประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด
2.3 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
2.4 ร้อยละของนักเรียนรับการประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอย่า
เหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย
85
80
80
80

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. โร งเรี ย น ใน สั ง กั ด ส ำนั ก งา น เข ต พื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ าป ร ะ ถม ศึ ก ษ า รา ช บุ รี เข ต 1
จำนวน 172 โรงเรียน
2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีบุรี เขต 1
3. ครู/บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึง้ อำเภอวัดเพลง
และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 90,000.- บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 40,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2

3

กิจกรรม

งบประมาณ
สพท.

สพฐ.

กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกสถานศึกษา 10,000
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ 30,000 50,000
พั ฒ นาศั ก ยภาพ ครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาในการประเมินและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
40,000 50,000

อื่นๆ

รวม

ระยะเวลา

- 10,000 พ.ค. – ส.ค.
2565
- 80,000 พ.ค. – ส.ค. 65

- ส.ค. – ก.ย. 65
- 90,000

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
การคัดเลือกสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือ
10,000
นักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรูบ้ ูรณาการทักษะชีวิต
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานฯ
420
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
1.3 คณะกรรมการออกประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บรู ณาการทักษะชีวิต จำนวน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ จำนวน 6 คน
3,600
คนละ120 บาท/ วัน จำนวน 5 วัน
- ค่าวัสดุ
1,250
1.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ
420
ดำเนินงาน จำนวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
กิจกรรมหลัก
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ที่

2

3

กิจกรรมหลัก
1.5 ค่าอาหารคณะกรรมการดำเนินงาน
จำนวน 12 คน/ 1 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
1.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและ
ตัดสินผลงานฯ จำนวน 3 คน ๆ ละ 500 บาท
1.7 ค่าวัสดุ
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ
มื้อละ 35 บาท จำนวน 12 คน
2.2 จัดอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยในสถานศึกษา
- ค่าอาหารของผูเ้ ข้ารับการอบรม/คณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 190 คน จำนวน 1 มื้อ
มื้อละ 140 บาท จำนวน 1 วัน
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผูเ้ ข้ารับ
การอบรม/ คณะกรรมการดำเนินงาน
จำนวน 190 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
2.4 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายให้ความรู้
(วิทยากรหลัก) จำนวน 1 คน 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
2.5 ค่าตอบแทนวิทยากรพีเ่ ลี้ยง (แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติการ 4 กลุม่ ) จำนวน 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
2.6 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของวิทยากร
2.7 ค่าที่พัก
2.8 ค่าวัสดุ
2.9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
สรุปผลงานการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,560
1,500
1,250
80,000

420

26,600

13,300

3,600

14,400

5,000
3,600

90,000
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51,320

10,600
2,480
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย..มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

1

กิ จ ก ร ร ม ที่ 1 ก า รคั ด เลื อ ก พ.ค.-ส.ค.
ส ถาน ศึ ก ษ าระ บ บ ก าร ดู แ ล 2565
ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู
ต้ น แ บ บ ก า ร จั ด ก า รเรี ย น รู้
บูรณาการทักษะชีวิต

-

-

5,000

5,000

10,000

2

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พ.ค.-ส.ค.
การพั ฒ น าศั ก ยภาพ ครู แ ล ะ 2565
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการ
ป ร ะ เมิ น แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห า
สุขภาพจิตนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงาน
กันยายน
2565
รวม

-

-

40,000

40,000

80,000

-

-

-

-

-

-

-

45,000

3

45,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผูบ้ ริหารไม่เห็นความสำคัญ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนในสังกัดได้รบั การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
5.2 นักเรียนที่ได้รบั การประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด
5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกั ด
สามารถประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด
5.4 โรงเรียนในสังกั ดสามารถดำเนินการงานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนในสถานศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

138

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

สร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางสุนนั ท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
3. นางดวงตา เข็มทอง
4. นางอรวรรณ แสงทอง

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
2. ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
1. เป้าหมายระดับประเด็น สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2. แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การจัด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัด การศึก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ ข้ อที่ 6 การจัด สรรและการกระจาย
ทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึก ษา มี ความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้ก ลุ่ม เป้า หมายได้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้ อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มี รูป แบบ
วิธีก าร หรือ กระบวนการในการดูแ ลช่ วยเหลื อนั ก เรี ยน เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิ ดการเรีย นรู้ อย่างมี คุณ ภาพ
มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะ
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ด้า นที่ 1 ด้า นความปลอดภัย พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข อง สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เรี ย น
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ได้ก ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบั ติงาน
ในสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกส่วนราชการ
ดำเนินงานรณรงค์และสร้างวินัย จิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามแผนพัฒนา
ปี พ.ศ.2559 - 2564 เพื่ อ ให้เด็ก และเยาวชนในสถานศึก ษาที่ จ ะเติ บ โตเป็นพลเมื องของชาติในอนาคต
เป็ นพลเมื อ งดี มี วิ นัย ใส่ ใจสิ่ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะที่ เน้ น การสร้างวินั ยเรื่อ งการจั ดการขยะ แยกขยะ
ธนาคารขยะ และการมี จิตสำนึก ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสั งคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม
เพื่อคุณภาพชีวิตและความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของชาติในอนาคตต่อไป
สำนัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดำเนินการปฏิบัติก ารภาคสนาม
ร่วมกั บ บุ คลากรในเขตพื้ นที่ ฯ ครูผู้รับ ผิดชอบโครงการ และผู้น ำนัก เรียนร่ วมกั นจัด การคั ดแยกขยะ
แบบครบวงจร และในปีงบประมาณ 2565 นี้ได้ร่วมทำงานเป็นเครือข่ายทำงานจัดการขยะแบบครบวงจร
ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี และสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่นจังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะต้นทาง ขยะกลางทาง และขยะปลายทาง ในที่สุดคือการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนจากขยะชุมชน
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
2.2.2 เพื่อลดปริมาณ และคัดแยกขยะอย่ างครบวงจร ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกที่ใช้
ครั้ง เดี ยว กล่อ งโฟมให้ เหลือ น้อ ยที่ สุด ตามนโยบายภาครัฐ โดยให้ ผู้บ ริห าร ข้าราชการและบุ ค ลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาในสังกัด
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึก ษาในสังกั ด จำนวน 172 โรงเรียน ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนั ก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) สถานศึกษาเครือข่ายละ 1 โรงเรียน รวม 9 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์คัดเลือกการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) สถานศึ ก ษา 9 โรงเรีย นที่ ผ่ านเกณฑ์ คั ด เลื อ กการสร้ างจิ ต สำนึ ก ความรู้ ในการผลิ ต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จั ดทำแผนปฏิ บั ติ ก ารลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
2) ผู้บ ริห าร ข้าราชการและบุคลากรในสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี
เขต 1 สามารถลดปริมาณขยะ และมีพฤติกรรมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รบั การส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาได้รบั การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 85

ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ม เป้ า หมาย/ ผู้ไ ด้รับ ผลประโยชน์ นัก เรียน ครู ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ผู้บ ริห ารสำนัก งาน
เขตพื้นที่ฯ ข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 15,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนทีม่ ี
“การสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
กิจกรรมที่ 2 สพป.ราชบุรี เขต 1
ลด/ แยกขยะก่อนทิง้ รักษาสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 สรุปประเมินผล/รายงาน
ผลโครงการ

2
3

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

- 15,000
-

-

ระยะเวลา

รวม

- มกราคม - กันยายน
2565

- 15,000 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
- ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนทีม่ ี “การสร้างจิตสำนึก
ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
1.1 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งเล่มเอกสารรายงาน
โครงการและคลิปวีดีโอ
1.2 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความรู้
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะทำงาน เพือ่ คัดเลือกโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
1.4 จัดทำเกียรติบัตรมอบโรงเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์
1.5 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 ลด/ แยกก่อนทิง้
รักษาสิง่ แวดล้อม
2.1 Big Cleaning Day (ค่าวัสดุ)
กิจกรรมที่ 3 สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2

3

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

15,000

-

-

-

15,000

-

-

15,000
15,000

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

1

2

3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียน
ที่มี “การสร้างจิตสำนึกความรู้
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม”
กิจกรรมที่ 2 สพป.ราชบุรี เขต 1
ลด/ แยกก่อนทิง้ รักษา
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 สรุปประเมินผล/
รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เม.ย. มิ.ย.2565

-

-

-

-

-

ต.ค.2564
– ก.ย.
2565
ก.ย.2565

-

-

-

15,000

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จจัย ความเสี่ย ง งบประมาณ (ค่าชดเชยน้ำมั น ) มี ความจำเป็น ในด้านการนิเ ทศติดตาม
การจัดกิจกรรม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สถานศึกษาสรุปกิจกรรมโดยการส่งสื่อการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็น VDO และการรายงานโครงการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ดำเนิ น งานตามนโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัว
5.2 นัก เรียนได้รับ การส่งเสริม การพัฒ นาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็ นมิ ตรกั บ สิ่งแวดล้อม
ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้
5.3 ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
ลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม
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กลยุทธ์ที่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางรุ่งอรุณ สว่างดี 2. นางมนิษา อรุณเนตร

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาตนตลอดช่วงชีวิต
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญ ญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 รัก การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 12 การจั ด การศึ ก ษาในระบบ
นอกระบบและตามอั ธยาศัย โดยยึดหลัก การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่ม โอกาสและการเข้าถึง การศึก ษาที่ มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึก ษาและผู้เรียนที่ มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ดำเนินการให้เด็ก และเยาวชนได้รับ การศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับ นัก เรียน สัง กั ดสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ปีก ารศึก ษา 2565 เพื่อให้เด็ก ทุ ก คน
มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบ
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ได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริห ารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 มาตรา 54 ที่ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุ กคนได้รับการศึก ษา
เป็นเวลาสิ บ สองปี ตั้งแต่ ก่ อ นวัยเรียนจนจบการศึก ษาภาคบัง คับ อย่างมี คุณ ภาพโดยไม่ เก็ บ ค่าใช้จ่าย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะ
รัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภาคของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์ หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
สำนั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จึ งได้จั ดทำโครงการการรั บ นั กเรียน
ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน
ที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม
โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลายหลาย และไม่ออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันสมควร
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อ ส่งเสริม ให้ป ระชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 4 – 6 ปี ในเขตพื้นที่บ ริก าร ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในระดับก่อนประถมศึกษา
2.2.2 เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ยนที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ได้ เ รี ย นต่ อ ในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2.3 เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 4
หรือเทียบเท่า เพิ่มมากขึ้น
2.2.4 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาภาคบังคับ สำหรับ ประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ
ย่างเข้าปี ที่ เจ็ดจนถึง อายุย่างเข้าปีที่ สิบ หกหรื อจนสอบได้ชั้นปีที่ เ ก้ าของการศึก ษาภาคบัง คับ ให้ ทั่ วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) เด็กจำนวน 4,156 คน ตามเอกสาร ทร. 14 ที่เกิดในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 – 16
พฤษภาคม 2561 (อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ นับถึง 16 พฤษภาคม 2565) ในเขตพื้นที่บ ริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
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2) เด็กจำนวน 4,334 คน ตามเอกสาร ทร. 14 ที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2558 ในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1ได้ เข้ าเรี ยน
ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานศึก ษาอย่างทั่ วถึงครอบคลุม ผู้เรียนครบ
ร้อยละ 100
3) เด็ก จำนวน 3,945 คน ที่ จ บการศึก ษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100
4) เด็กจำนวน 1,063 คน ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 80
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ร้อ ยละ 100 ของประชากรระดั บ ก่ อนประถมศึ กษา ได้รับ การเตรีย มความพร้อมก่ อ น
เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
2) ร้อยละ 100 ของประชากรที่เกิดปี 2558 ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน
3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครบทุกคน
4) ร้อ ยละ 80 ของนัก เรียนที่ จ บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าเรียนต่อชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 4
หรือเทียบเท่า
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่ ดำเนิ นการ โรงเรียนในสัง กั ดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุรี เขต 1
ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 12,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

2
3
4

5

6

7

กิจกรรม
กิจกรรมงานการรับนักเรียน
ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรจาก
สำนักทะเบียนราษฎรในท้องที่ จำนวน 6 อำเภอ
ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการคัดลอก ทร.14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2559 ใน
เขตพื้นที่บริการ แยกเป็นรายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
จัดทำประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน
- ประกาศให้ผปู้ กครองส่งเด็กทีม่ ีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับส่งเด็กเข้าเรียน
- ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน
กำกับ ติดตามการดำเนินงานรับนักเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
สรุปและรายงานผล

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่น ๆ รวม
12,000
- 12,000 ต.ค.64-มิ.ย.65
- พ.ย. - ธ.ค.
2564
-

7,500

-

4,500

-

-

-

-

-

-

- ก.พ. – มี.ค.
2565

-

-

-

- มิ.ย.2565

-

-

-

- มิ.ย.2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

7,500 ธ.ค.64–ม.ค.
2565
4,500 ธ.ค.2564– ม.ค.
2565
ก.พ.–มี.ค.2565
ก.พ.-มี.ค.2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

1 ประสานขอความอนุเคราะห์-ข้อมูลประชากรจากสำนัก
ทะเบียนราษฎรในท้องที่ จำนวน 6 อำเภอ ในเขตพื้นที่
บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 ดำเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2559
8,000
ในเขตพื้นที่บริการ แยกเป็นรายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
- ค่าตอบแทนการจัดพิมพ์รายชื่อเด็กทีเ่ กิดปี พ.ศ.2559
เป็นเวลา 4 วัน จำนวน 4 คน (200x4x4)
- ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง 11x15 นิ้ว
ชั้นเดียว) กล่องละ 1200 บาท จำนวน 4 กล่อง
3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ
4,000
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ค่าวัสดุสำนักงาน
4 จัดทำประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน
- ประกาศให้ผปู้ กครองส่งเด็กทีม่ ีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับส่งเด็กเข้าเรียน
- ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 พร้อมจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการรับ
นักเรียน
6 กำกับ ติดตามการดำเนินงานรับนักเรียนในระดับ
อนุบาล 1-2, ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 สรุปและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

3,200
4,800

4,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,200

-

8,800
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3.4 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 ประสานขอความอนุเคราะห์-ข้อมูล
ประชากรจากสำนักทะเบียนราษฎร
ในท้องที่ จำนวน 6 อำเภอ ในเขต
พื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2 ดำเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่เกิด
ปี พ.ศ.2559 ในเขตพื้นที่บริการ
แยกเป็นรายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565
4 จัดทำประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียน
- ประกาศให้ผปู้ กครองส่งเด็กทีม่ ีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งเด็ก
เข้าเรียน
- ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน
6 กำกับ ติดตามการดำเนินงานรับ
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา,
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
7 สรุปและรายงานผล
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

ตุลาคม –
ธันวาคม 2564

-

-

-

-

-

พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

-

3,200

-

4,800

8,000

ธันวาคม 2564
– มกราคม
2565
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565

4,000

-

-

-

4,000

-

-

-

-

-

กุมภาพันธ์ –
มีนาคม 2565

-

-

-

-

-

มีนาคม 2565

-

-

-

-

-

มิถุนายน 2565

-

-

-

-

-

4,000

3,200

-
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4,800 12,000
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. สถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจสาระของนโยบายการรับนักเรียนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละปี
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาภาคบังคับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของแต่ละปีให้ชัดเจน
2. เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้ความช่วยเหลือ ติดตาม
ให้เด็กเรียนอยู่ในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์ กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี และย่างเข้าปีที่ เจ็ดจนถึงปีที่สิบหกทุ กคน
ได้รับ การศึก ษาภาคบังคับ และขั้นพื้ นฐานทั่วถึง และได้รับ การพัฒ นาอย่างเหมาะสมเต็มตามศัก ยภาพ
มีโอกาสตามสิท ธิอ ย่างเท่ าเที ยมก้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
5.2 นั ก เรี ย นเรี ย นจบการศึ ก ษาตามกำหนดเวลาของหลั ก สู ต ร และเข้ า รั บ การศึ ก ษาต่ อ
ในสายสามัญและสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางจันทนา โฉมศรี
2. นางรุ่งอรุณ สว่างดี
3. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้ า หมายระดั บ ประเด็ น คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่ อย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อที่ 9 การศึก ษาเพื่ ออาชีพและสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญ ญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ
และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีโลกได้
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ เน้ นพั ฒ นาทั ก ษะอาชีพ ของผู้เ รีย น เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ ที่ เหมาะสมและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ดำเนินการให้เด็ก และเยาวชนได้รับ การศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้ การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัด
การศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยมีรูปแบบและ
วิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยมีหลักการจัดการ
แข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติใน 4 ภูมิภาค ผู้ที่เป็น
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงออก ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการ
ศิลปะการแสดง และทักษะ ด้านวิชาชีพ
2.2.2 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนที่เข้าสู่วัยรุ่น ให้มีความเข้มแข็งทั้ งทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้
2.2.3 เพื่ อ เสริม สร้างพั ฒ นาประชากรวัยเรียน ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มี ทัก ษะและวิถีชีวิตร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.4 เพื่ อ ให้ ครูและบุ คลากรทางการศึก ษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒ นาการเรีย น
การสอนอย่างเต็มความสามารถ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จำนวน 11,176 คนได้ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรม
การแข่งขัน จำนวน 187 กิจกรรม ในระดับเครือข่าย รวม 9 เครือข่าย
2) นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จำนวน 3,200 คน ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การแข่งขัน จำนวน 242 กิจกรรม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) นั ก เรีย นได้ แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถในด้ านวิชาการ วิช าชี พ สุ น ทรียภาพ
ด้านดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง
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2) ครูและบุค ลากรทางการศึก ษามี แนวทางในการพั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนและ
นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) นัก เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา)
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้
และสิง่ ประดิษฐ์ทสี่ ามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
2.2 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสูเ่ วทีการแข่งขันระดับชาติ
2.3 ร้อยละของผู้เรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละระดับ
- ระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ระดับชาติ :ภูมิภาค(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ค่าเป้าหมาย

200 คน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จำนวน 11,176 คน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่ ดำเนินการ โรงเรียนในสังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1
ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 850,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 850,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ……………. บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปและรายงานผล

2
3

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่น ๆ รวม
270,000
- 270,000 ส.ค.2565
580,000

-

- 580,000 ก.ย.2565

-

-

-

-

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเครือข่าย
- จัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเครือข่าย จำนวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 30,000 บาท
เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน
ครูและกรรมการ
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการ
ตัดสิน/ เจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการตัดสิน
จำนวน 650 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
2.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 วัน ณ สถานที่
จัดการแข่งขัน จำนวน 2 แห่ง โดยมีครูและนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3,200 คน

2
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งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
270,000
- 270,000
-

580,000

22,750
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ที่

3

กิจกรรมหลัก
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จำนวน 85 คน
คนละ 500 บาท
- ค่าอาหารครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
600 คน นักเรียน 3,200 คน และกรรมการ 650 คน
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท ( 600+3200+650 x70
=311,500)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการ
จำนวน 650 คน จำนวน 3 วัน 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ติดตั้ง ณ สถานที่
จัดการแข่งขัน จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 4 ผืน
รวม 8 ผืน ๆ ละ 1,875 บาท
- ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง ติดตั้ง ณ สถานที่
จัดการแข่งขัน จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 10,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน
สรุปและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
42,500
311,500

136,500
15,000

20,000

850,000

42,500

31,750
31,750

775,750

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

1 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เครือข่าย
- จัดสรรงบประมาณให้ระดับ
สิงหาคม
เครือข่าย จำนวน 9 เครือข่าย
2565
เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือก
นักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เครือข่าย ๆ ละ 30,000 บาท
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.)
(ก.ค.-ก.ย.)

270,000

รวม
4 ไตรมาส

270,000
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ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและ
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
กันยายน
ดำเนินงาน/คณะกรรมการตัดสิน/ 2565
คณะกรรมการออกข้อสอบ/
จำนวน 650 คน
2.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ในระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 วัน
โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม
จำนวน 3,200 คน
3 สรุปและรายงานผล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.)
(เม.ย.-มิ.ย.)
(ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

22,750

22,750

557,250 557,250

-

รวม

-

-

-

-

850,000 850,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณในการดำเนินการจัดการแข่งขันมีไม่เพียงพอ
2. กรรมการตัดสินบางคน ยังขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตัดสิน
3. สถานศึกษาบางแห่งมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น โรงไฟฟ้า สหกรณ์
2. ขอความอนุเคราะห์กรรมกรทีม่ ีความรู้ ความสามารถโดยตรงจากหน่วยงานอื่น
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จำนวน 3,200 คน ได้ แสดงออกถึ ง ความสามารถในด้านวิชาการ ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม
และหัตถกรรม
5.2 นักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ: ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับ
ประสบการณ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
2. นางมนิษา อรุณเนตร
3. นางรุ่งอรุณ สว่างดี
4. นางจันทนา โฉมศรี
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญ ญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มี ความรู้และทั กษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย หน่วยงานและสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อการติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและ
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ข้ อที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่ มี ความต้องการจำเป็นพิ เศษ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ ผู้ที่ มี ความต้องการจำเป็นพิ เศษได้รับการพั ฒ นาอย่างเต็ มศักยภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกี ยรติศักดิ์ศรีเท่าเที ยมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ด้าน คุณ ภาพ ข้ อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี ความรู้ มีทั กษะ
การเรียนรู้ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ างครบถ้ วน เป็น คนดี มี วินั ย มี ความรั ก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนองพระ
ราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นงานที่มีเกียรติ
อย่างสูงและมีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา งานนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2506 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มี ความประพฤติ ดี มี ผ ลการเรี ยนและผลงานดี เด่ น และคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ส่งผล
ให้ได้นักเรียนและสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น ทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ และเกิดทักษะ
ที่จำเป็นของสังคมในศตวรรษที่ 21
ตามระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก ารแบ่ง การคั ดเลื อกนัก เรียน และสถานศึก ษา เพื่ อรับ รางวั ล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และ
ระดับกลุ่มจังหวัด โดยสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่มที่ 5 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี
และสมุทรสงคราม ซึ่งการดำเนินการประเมินคัดเลือก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่ นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดยใช้แบบประเมินและคู่มื อการประเมินนัก เรียน สถานศึกษา เพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ที่สำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การคั ดเลือ กนั ก เรียน และสถานศึก ษา เพื่ อรั บ รางวัล พระราชทาน
ประจำปี การศึ ก ษา 2564 ระดับ กลุ่ ม จังหวัด กลุ่ มที่ 5 เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อ ย บรรลุ วัตถุ ป ระสงค์
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ก ารคั ดเลือ กนัก เรียนระดับ เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา และระดั บ กลุ่ ม จัง หวัดที่ 5 เป็ นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดและมี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามประพฤติ ดี มี ค วามสามารถ
ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
2.2 เพื่อให้การคัดเลือกสถานศึก ษาระดับเขตพื้นที่ก ารศึก ษา และระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และมีผลงานดีเด่น พร้อมเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) เครือ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จำนวน 9 เครื อ ข่ า ย คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาที่ จั ด
การศึกษา ได้ม าตรฐานดีเด่นเข้ารับ การคัดเลือก เพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ระดับ เขตพื้นที่ การศึก ษา
จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด
1) กลุ่มจังหวัดที่ 5 จำนวน 6 จังหวัด 19 เขตพื้นที่ก ารศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่ มีผลการ
เรียนดี และมีผลงานดีเด่น พร้อมเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตระดับกลุ่มจังหวัด
จำนวน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) กลุ่ม จัง หวัดที่ 5 จำนวน 6 จัง หวัด 19 เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา คัด เลือกสถานศึก ษาที่ จั ด
การศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด มีความพร้อม
เข้ารับการประเมินและคัดเลือก จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
ระดับเขตพื้นที่
1) นักเรียนที่ได้เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
มีผลการเรียนดี มีผลงานดีเด่น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผล
มากขึ้น เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
2) สถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น สถานศึ ก ษา
ที่ จัดการศึก ษา และกระบวนการเรียนรู้ได้ม าตรฐานดีเด่ นในด้ านต่าง ๆ เป็นแบบอย่างให้ แก่ สถานศึ กษา
อื่น ๆ ได้ และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
ระดับกลุ่มจังหวัด
1) นั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กในระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ 5 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ ดี
มี ผลการเรียนดี มี ผ ลงานดีเด่ น สามารถแก้ ปั ญ หา ปรับ ตั ว สื่อสาร และทำงานร่วมกั บ ผู้ อื่นได้อย่ างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้
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2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
2.2 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มจังหวัดที่ 5 เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
2.3 ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษเข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย

80

85
85
90
90

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
- สถานศึกษา ครู นักเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- สถานศึกษา ครู นักเรียน สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาในกลุ่มจังหวัด ที่ 5 จำนวน 6 จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 6 จังหวัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดที่ 5 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 359,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 359,000 บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) -
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
สพท.

สพฐ.

อื่นๆ

1 กิจกรรมระดับกลุ่มจังหวัด กลุม่ ที่ 5

-

350,000

-

2 กิจกรรมระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

-

9,000

-

3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

359,000

-

รวม

ระยะเวลา

รวม

350,000 พ.ย.64-ก.ย.
2565
9,000 ก.ค.-ก.ย.2565
- พ.ย. 2565
359,000 -

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5
- ประชุมครั้งที่ 1 เตรียมการประเมิน
- ประชุม ครั้ง ที่ 2 พิ จ ารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
2.1 ค่ าใช้ จ่ ายในการประชุ ม คณะกรรมการ
อำนวยการ และคณะกรรมการประเมินฯ 2 ครั้ง
- จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ
คณ ะ ก ร ร ม ก าร ป ระ เมิ น นั ก เรี ย น แ ล ะ
สถานศึก ษา ในกลุ่ม จัง หวัดที่ 5 รวม 19 เขต
จำนวน 100 คน (จำนวน 2 ครั้ง)
- ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ เค รื่ อ ง ดื่ ม 4 มื้ อ
มื้อละ 35 บาท (100x35x4)
- ค่ าอาหารกลางวัน 2 มื้ อ มื้ อ ละ 130 บาท
(100x130x2)

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
350,000
-
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14,000

-

26,000

-
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ที่

กิจกรรมหลัก

2.2 การจัดทำเอกสารรูปเล่มสำหรับ
คณะกรรมการประเมินระดับกลุม่ จังหวัด
(19 เขต)และระเบียบวาระการประชุมฯ
- จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งานและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ในการประเมินฯ เช่น สมุด ดินสอ ปากกา กระเป๋า
เอกสารฯ
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2.3 ดำเนินการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา
- ค่าที่พักคณะกรรมการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2 กิจกรรมที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ/ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
จำนวน 20 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
(20x35x1)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ
จำนวน 12 คน ๆ ละ 120 บาท 2 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 2 คน
คนละ 120 บาท 2 วัน
- ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

55,000

25,000

72,000
94,000

9,000

-

-

52,000
-

-

-

700

-

-

-

2,880

-

-

-

480

-

359,000

25,000

210,060

2,940
2,000
111,940
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุม่ ที่ 5)
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล
พระราชทานในระดับจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด ในปีงบประมาณ 2566
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
ไตรมาส

พ.ย.2564- 250,000 100,000
ก.ย.2565

-

- 350,000

ก.ค.-ก.ย.
2565

-

-

-

9,000

9,000

พ.ย.2565

-

-

-

-

-

250,000 100,000

-

9,000 359,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จจัย ความเสี่ย ง นัก เรียน และสถานศึก ษา ที่ ส มั ครเข้ารับ การประเมิ นฯ เพื่ อรับ รางวัล
พระราชทาน มีผลงานที่ดีเด่นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
2) แนวทางการบริหารความเสี่ย ง คณะกรรมการประเมินต้องศึก ษาหลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น
เอกสารประกอบและข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้รับการประเมิน เพื่ อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 5 มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีผ ลงานดีเ ด่น
และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชน
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2565)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางมนิษา อรุณเนตร

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2. ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่อ ย มี ร ะบบและกลไกในการให้ค วามช่ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาส
และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ เ น้ น พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ของผู้ เ รี ย น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งอาชี พ และรายได้ ที่ เ หมาะสม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย สพฐ. ข้ อ 4. ด้ า นประสิท ธิ ภ าพ 4.4 ส่ ง เสริม การจั ดการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
ในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การศึก ษาเป็นพื้ นฐานสำคัญ ในการสร้างชาติ โดยเป็นปั จ จัยสำคัญ ที่ ทุ ก ประเทศนำมาใช้เป็ น
นโยบายหลัก สำหรับ การพั ฒ นาประเทศ และพัฒ นามนุษย์ ให้ส มบูร ณ์ ทั้ งร่างกายจิตใจ และความสุ ข
ให้ส ามารถอยู่ร่วมกั บ คนอื่ นได้ ด้วยการบริห ารประเทศกำหนดให้มี ก ารปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้ างความเป็ น ธรรม ซึ่ง การศึ ก ษาเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการปฏิ รู ป เป้ าหมายการปฏิ รูป การศึ ก ษา
เพื่อสัม มาชีพ และพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นพลเมื องดี มี ความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถ
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จึง ต้อ งจัด การศึ ก ษา ให้ สั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั บ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ให้ มี ศั ก ยภาพแข่ ง ขั น ทั้ ง ใน
กลุ่มอาเซี่ยนและสังคมโลก การปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่ต้องการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้เหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
บริบท อัตลักษณ์ การมีงานทำ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
จากการที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ ส่ง เสริม การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ
ให้ กั บ โรงเรียนที่ ตั้ง ในพื้ นที่ ลั ก ษณะพิ เ ศษ (โรงเรียนพื้น ที่ สูง ในถิ่น ทุ ร กั นดารและโรงเรียนพื้ นที่ เกาะ)
อย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเหล่านี้ได้คิดและทำขึ้นมา แสดงให้เห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ และเพื่อให้องค์ความรู้ เหล่านั้นเกิดประโยชน์
สูงสุดในการสร้างอาชีพให้กับเด็กนักเรียนภายใต้สังคมสมัยใหม่นี้ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
ที่ ตั้ง ในพื้น ที่ ลัก ษณะพิ เศษ (โรงเรียนพื้ นที่ สูง ในถิ่นทุ รกั นดาร) ปี ก ารศึก ษา 2565 จึง เป็น การต่อยอด
องค์ความรู้ ให้สมบูรณ์ต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นทีล่ ักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำโครงการด้านทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
และทักษะวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่ อ นิเ ทศ กำกั บ ติด ตาม และประเมิ น ผลการจัดทำโครงการและบริห ารงบประมาณ
ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดทุกโรงเรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกั นดาร) สังกั ด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน สามารถจัดทำโครงการด้านทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลัก ษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ สูงในถิ่นทุร กันดาร) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน จัดทำโครงการและบริหารงบประมาณ
ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดทุกโรงเรียน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกั นดาร) สังกั ด สำนักงาน
เขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดทำโครงการได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพส่งผลให้
นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ
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2) โรงเรียนที่ ตั้งในพื้นที่ ลัก ษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ สูงในถิ่นทุ รกันดาร) สังกัดสำนัก งาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 จัดทำโครงการและบริห ารงบประมาณให้ ถูกต้องตาม
ระเบียบ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการและการบริ หาร
งบประมาณ เพิ่มมากขึ้น
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผู้เรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
100
คุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.2 จำนวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
6 ร.ร.
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของผู้เรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
100
คุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2.2 จำนวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
6 ร.ร.
2.3 โรงเรี ย นที่ ตั้ ง ในพื้ น ที่ ลั ก ษณะพิ เ ศษ (โรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร)
100
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน สามารถ
จัดทำโครงการด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 โรงเรี ย นที่ ตั้ ง ในพื้ น ที่ ลั ก ษณะพิ เ ศษ (โรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร)
100
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน จัดทำ
โครงการและบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดทุกโรงเรียน
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รบั ผลประโยชน์
โรงเรียน นักเรียน และครูโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านไทรงาม
2. โรงเรียนบ้านหินสี
3. โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
4. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
5. โรงเรียนรุจิรพัฒน์
6. โรงเรียนสินแร่สยาม
7. โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
8. โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
9. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
10. โรงเรียนโรคารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
11. โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
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2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เมษายน – กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลกั ษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอปากท่อ
จำนวน 3 โรงเรียน
2. โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอจอมบึง
จำนวน 1 โรงเรียน
3. โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอสวนผึ้ง
จำนวน 4 โรงเรียน
4. โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอบ้านคา
จำนวน 3 โรงเรียน
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 300,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน .......... บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 300,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรม การจัดทำโครงการโรงเรียนที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นทีส่ ูงในถิ่น
ทุรกันดาร)
1.1 สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 11
โรงเรียน
1.2 โรงเรียนพื้นที่สงู ฯ ในสังกัด เสนอโครงการ
1.3 โรงเรียนพื้นที่สงู ฯ ในสังกัดดำเนินงานตาม
โครงการที่ได้รบั อนุมัติ
1.4 สพป.ราชบุรี เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการและการบริหาร
งบประมาณ
คณะกรรมการฯ ดำเนินการนิเทศ กำกับ
ติดตาม
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

2
3

รวมทั้งสิ้น

สพท.
-

งบประมาณ
สพฐ. อื่น ๆ
284,000
-

รวม
284,000

ระยะเวลา

มี.ค.-เม.ย.
2565
เม.ย.-พ.ค.
2565
พ.ค..-ส.ค.
2565

-

16,000

-

-

-

-

-

300,000

-
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16,000 ก.ค.-ส.ค.
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- ส.ค.-ก.ย.
2565
300,000
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ที่

รายการ

1

กิจกรรม การจัดทำโครงการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดาร)
1.1 สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 11 โรงเรียน
1.2 โรงเรียนพื้นที่สงู ฯ ในสังกัด เสนอโครงการเ
1.3 โรงเรียนพื้นทีส่ ูงฯ ในสังกัดดำเนินงานตาม
โครงการที่ได้รบั อนุมัติ
1.4 สพป.ราชบุรี เขต 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและ
การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการฯ ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

2
3

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

284,000

10,000

16,000

258,000

16,000
-

-

8,000
-

8,000
-

300,000

10,000

24,000

266,000

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน

1

การจัดทำโครงการ
โรงเรียนที่ตงั้ ในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ (โรงเรียน
พื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดาร)
1.1 สพฐ.จัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียน
11 โรงเรียน
1.2 โรงเรียนพื้นทีส่ ูงฯ
ในสังกัด เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาศ 1
ไตรมาศ 2
ไตรมาศ 3
ไตรมาศ 4
(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

-

-

-

รวม
4 ไตรมาศ

-

-

มี.ค.-เม.ย.
2565
เม.ย.-พ.ค.
2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

169

ที่

แผนการปฏิบัติงาน

1.3 โรงเรียนพื้นทีส่ ูงฯ
5ในสังกัดดำเนินงานตาม
โครงการที่ได้รบั อนุมัติ
1.4 สพป.ราชบุรี เขต 1
แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ กำกับติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการและการ
บริหารงบประมาณ
2 ดำเนินการนิเทศ กำกับ
ติดตาม
3 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

พ.ค.-ส.ค.
2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาศ 1
ไตรมาศ 2
ไตรมาศ 3
ไตรมาศ 4
(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
284,000

รวม
4 ไตรมาศ

284,000

พ.ค.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ส.ค.
2565
ส.ค.-ก.ย.
2565

-

-

-

16,000

16,000

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000 300,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. สถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ
2. หลักฐานเอกสารของร้านค้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโดยให้ศึกษาระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
2. แนะนำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าที่มหี ลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วนและเป็นไป
ตามระเบียบ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการ
ด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 โรงเรียนที่ ตั้งในพื้ นที่ ลัก ษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้น ที่ สูง ในถิ่นทุ รกั นดาร) สัง กั ดสำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดทำโครงการและบริหารงบประมาณให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดทุกโรงเรียน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

170

โครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางอรวรรณ แสงทอง
2. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อที่ 5 การปรับ ระบบการประเมิ น ผล
การศึ ก ษาและการประกั น คุณ ภาพ พร้ อมจัด ทดสอบวัดความรู้ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ นในการศึก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบ
การประกั น คุณภาพการศึกษา ได้รับ การปรับ ปรุงให้ ทั นสมั ยตอบสนองผลสั พธ์ท างการศึก ษาได้อย่าง
เหมาะสม
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อ ที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ก ารปฏิ รู ป ระบบประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการจัดให้มีระบบการประเมินสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ผู้บริหารและครูซึ่งเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ต้อ งได้รับ การพั ฒ นาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกั น
คุณภาพภายในที่ ชัดเจน ตามมาตรฐานการประกั นคุณภาพภายในและการประเมิ นคุณ ภาพภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญ ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึก ษา อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ก ารดำเนิ นงานประกั น คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา มี ก ารพัฒ นา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมาย
สำคั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริม และพั ฒ นาระบบการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษามี ป ระสิท ธิภ าพ พั ฒ นา
อย่างยั่งยืนและพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2.2 เพื่อกำกับ ติดตาม และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้เกิดการ
ทำงานอย่างยั่งยืน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึก ษา บุคลากรทางการศึก ษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดจำนวน 172 โรงเรียน จำนวน 344 คน
2) สถานศึกษาที่เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 122 แห่ง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
2) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับดีขึ้นไป
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ ัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อำเภอเมือง อำเภอ
วัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา)
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 147,920 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน
- บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 147,920 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) จำนวน - บาท
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้รบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเพือ่ ชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานและเตรียมความพร้อม
รับประเมินคุณภาพภายนอก
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการใช้เครื่องมือเพือ่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
เชิงประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ เตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR) ปีการศึกษา 2564
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมิน
ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัด
5 กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
82,740
-

สพท.
-

ระยะเวลา
รวม
82,740 กุมภาพันธ์
2565

-

47,180

-

47,180 มีนาคม2565

-

18,000

-

18,000 พฤษภาคม
2565

-

-

-

- พฤษภาคม
2565

-

-

-

-

147,920

-

- พฤษภาคมมิถุนายน
2565
147,920
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผู้บริหาร ครูผรู้ ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- ผู้บริหาร จำนวน 172 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน
รวมจำนวน 197 คน
- ครูผรู้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จำนวน 172 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน รวม
จำนวน 197 คน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 197 คน มื้อละ 35
บาท จำนวน 2 มื้อ จำนวน 2 ชุด
1.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 197 คน มื้อละ 140 บาท
จำนวน 1 มื้อ จำนวน 2 ชุด
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการใช้เครื่องมือเพือ่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงานวิเคราะห์
การจัดทำคู่มือและเครือ่ งมือการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จำนวน 74 คน มื้อละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ
2.2 ค่าอาหารกลางวันคณะทำงานวิเคราะห์การจัดทำคูม่ ือ
และเครือ่ งมือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จำนวน 74 คน มื้อละ 120 บาท จำนวน 1 มื้อ
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงดำเนินการประกันกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของคณะกรรมการ จำนวน 9 เครือข่าย เครือข่าย
ละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน รวม 54 คน คนละ 120 บาท ดังนี้
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งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
82,740

13,510
-

27,580

-

-

55,160

-

-

5,180

-

-

8,880

-

-

33,120

-

47,180

13,510

27,020
0
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ที่

กิจกรรมหลัก
1) เครือข่ายที่ 1 ออกประเมิน 19 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
2) เครือข่ายที่ 2 ออกประเมิน 15 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท
3) เครือข่ายที่ 3 ออกประเมิน 18 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
4) เครือข่ายที่ 4 ออกประเมิน 21 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 6 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท
5) เครือข่ายที่ 5 ออกประเมิน 23 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 6 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท
6) เครือข่ายที่ 6 ออกประเมิน 19 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
7) เครือข่ายที่ 7 ออกประเมิน 17 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
8) เครือข่ายที่ 8 ออกประเมิน 20 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
9) เครือข่ายที่ 9 ออกประเมิน 17 โรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายละ 2 ชุด ชุดละ 3 คน
คนละ 120 บาท ต่อวัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,600
-
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2,880

-

-

3,600

-

-

4,320

-

-

4,320

-

-

3,600

-

-

3,600

-

-

3,600

-

-

3,600

-

-
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ที่

กิจกรรมหลัก

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์รายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
- จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระดับ
เครือข่าย เครือข่ายละ 2,000 บาท จำนวน 9 เครือข่าย

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ค่าตอบแ
ที่ใช้
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ทน
18,000

45,000
-

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด
5 กิจกรรมที่ 5 สรุป/รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
147,920
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

18,000

-

-

-

-

33,120

114,800

-

3.4 แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้รบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานและเตรียมความ
พร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอก
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการใช้เครือ่ งมือเพื่อ
ตรวจเยี่ยมพื้นทีเ่ ชิงประเมินการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ เตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

กุมภาพันธ์
2565

-

82,740

-

- 82,740

มีนาคม
2565

-

47,180

-

- 47,180
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ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2564
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด
5 กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผล
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

พฤษภาคม
2565

-

-

18,000

-

18,000

พฤษภาคม
2565

-

-

-

-

-

พฤษภาคมมิถุนายน 2565

-

-

-

-

-

- 129,920

18,000

- 147,920

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง
- ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
- ภาระงานของผู้บริหารและครูมีจำนวนมากส่งผลให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ
- ขาดความรู้ ความเข้ า ใจ ในการเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง SAR แนวใหม่
การดำเนิ นแนวทาง และระยะเวลาการดำเนินงานที่ ชัดเจนเพื่อให้ก ารดำเนิ นโครงการเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ใช้การดำเนินงานผ่านเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้งบประมาณ
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ คู่มือการดำเนินงาน และนิเทศ กำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อเป็นกรอบให้โรงเรียนจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 สถานศึก ษาในสั งกั ดได้รับ การกำกั บ ติดตามและช่วยเหลือระบบการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาส่งผลให้มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน
5.3 สถานศึกษามีความพร้อมต่อการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

178

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพชิ ญ์นนั ท์ ทิมพิทักษ์ 2. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
3. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 4. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้ าหมายระดับ ประเด็น : คนไทยทุ ก ช่วงวัยมี คุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพัฒ นาอย่างสมดุ ล
ทั้ งด้านสติปั ญ ญาและคุณ ธรรม จริยธรรม เป็ นผู้ที่ มี ความรู้และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 รัก การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รักการเรียนรู้ มีส ำนึก พลเมื อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี ความสามารถในการแก้ปัญ หา ปรับตัว
สื่อสารและทำงานร่วมกั บ ผู้อื่ นได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิผ ลเพิ่ม ขึ้น มี นิ สัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อ เนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทั นสมั ย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้ รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้า นที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.2 พัฒ นาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม เมือง
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี คุณภาพ (Stand Alone)
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ มีนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และจำนวนครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งไม่ได้รับการสนั บสนุน
อย่างต่อเนื่องจากชุมชน บางแห่ง ตั้ง อยู่เขตชนบท จึง มี ความเสียเปรียบด้านปั จ จัยต่าง ๆ ทำให้โรงเรีย น
ขนาดเล็กจำนวนหนึ่งไม่ สามารถจัดการศึก ษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้ และส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคในการได้รับการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เป็นแนวทางการจัดการศึก ษาที่ สำคัญ แนวทางหนึ่ง ในการขับ เคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มี ป ระสิท ธิภาพ สามารถพัฒ นาผู้เรียนได้เต็ม ตามศัก ยภาพ
เป็นการจัดการศึกษาที่นำเทคโนโลยีม าใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง สามารถทำได้ในทุ ก ห้องเรี ยน
ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่ไม่ตรงสาขาวิชาเอก การขาดแคลนแหล่งเรียนรู้
การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน การแบ่งเบาภาระการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล รวมถึงช่วยให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้
จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จึงได้จัดทำโครงการพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเที ยม (DLTV) มาตรฐานการจัดการศึก ษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (DLIT)
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อพั ฒนาการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ตามมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาทางไกล
ตามบริบทพื้นที่
2.2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการเรียนรู้และใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทาง
ได้ ต ามมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาทางไกล สื่ อ และอุ ป กรณ์ ปลายทางของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ได้รับการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้การได้
2.2.3 เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกล
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้ส อนในโรงเรียนขนาดเล็ ก โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 102 คน ได้ รับ การพัฒ นา
การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกั ด จำนวน 102 โรงเรียน ได้รับการพั ฒนา ส่ งเสริม สนั บสนุ นให้ สามารถ
จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
3) สื่ออุปกรณ์ปลายทางทุกชิ้นที่ชำรุดได้รับการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้การได้
4) โรงเรี ย นขนาดเล็ ก จำนวน 102 โรงเรี ย น ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ดตามและประเมิ นผล
การจัดการศึกษา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการศึกษา
ทางไกลและการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
3) สื่ออุปกรณ์ปลายทางของทุกโรงเรียนได้รับการซ่อมบำรุงให้มีสภาพพร้อมใช้อย่างรวดเร็ว
4) โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด มี ผ ลการประเมิ น มาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระดับ ดีมาก
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท
ด้านประเภท ขนาดและพื้นที่
1.3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รบั การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ระดับ ดีมาก

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1) การอบรมและพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างน้อยโรงเรียน ละ 1 คน
2) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อ.สวนผึง้ และอำเภอบ้านคา
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 149,680 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน .....-..... บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 149,680 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2

3
4
5
6

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่นๆ รวม
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
- 5,700
- 5,700 ม.ค.-มี.ค.2565
ของโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
กิ จกรรมที่ 2 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การจั ดการศึ กษาในโรงเรี ยน
- 40,300
- 40,300 มี.ค.2565
ขนาดเล็ ก ให้ มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานมาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลและการซ่อมบำรุงสื่ออุปกรณ์ปลายทาง
กิจกรรมที่ 3 สำรวจและดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาสื่อและ
- 77,320
- 77,320 ต.ค.2564อุปกรณ์ปลายทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ก.ย.2565
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
- 16,560
- 16,560 ส.ค.2565
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
- 9,800
- 9,800 ธ.ค.2564ก.ย.2565
กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
- ก.ย.2565
กิจกรรม

รวม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

- 149,680

- 149,680
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
1.1 จัดทำคำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงาน
1.2 สำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทำเกณฑ์การประเมิน ฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
1.4 จัดทำเอกสารเกณฑ์การประเมิน ฯ
1.5 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ฯ
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
และการซ่อมบำรุงสือ่ อุปกรณ์ปลายทาง
2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
2.2 จัดทำหลักสูตรการอบรม/ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ และการซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์
ปลายทาง จำนวน 102 คน (โรงเรียนละ 1 คน)
ครู 102 คน คณะทำงาน 8 คน รวม 110 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 110 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 7,700 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 110 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140
บาท เป็นเงิน 15,400 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
2.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผลการอบรม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,700
-

2,100
3,600

40,300

-

-

-

7,700
15,400
7,200
10,000
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ที่

กิจกรรมหลัก

3 กิจกรรมที่ 3 สำรวจและดำเนินการซ่อมบำรุงสื่อและอุปกรณ์
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3.1 สำรวจรายการสื่อ อุปกรณ์ปลายทางที่โรงเรียนขนาดเล็ก
ต้องการซ่อมบำรุง
3.2 ดำเนินการจัดจ้างการซ่อมสือ่ อุปกรณ์ปลายทาง
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
- ค่าจ้างซ่อมบำรุงสื่อ อุปกรณ์ปลายทางของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามรายการสำรวจ
3.4 รายงานผลการดำเนินงานสำรวจและซ่อมบำรุง
4 กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี Best Practice
ของสถานศึกษาขนาดเล็กในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
4.1 จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีการประชุม
เชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัตทิ ี่ดี
1) การคัดเลือกระดับเครือข่ายฯ คณะกรรมการเครือข่าย 9
เครือข่าย ๆ ละ 3 คน จำนวน 27 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 27 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 27 คน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
2) การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
จำนวน 15 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
77,320
- 77,320
-

16,560

-

-

1,890
3,240

1,050
1,800
840
1,440
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ที่

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลัก

4.4 จัดทำโล่รางวัล (รางวัลระดับเขตที่ 1-3 )
และเกียรติบัตร (รางวัลระดับเครือข่ายที่ 1-3)
- จัดจ้างทำโล่รางวัล จำนวน 3 โล่ ๆ ละ 1,200 บาท
- จัดจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 27 อัน ๆ ละ 100 บาท
4.5 เผยแพร่ผลงานที่ได้รบั การคัดเลือก
5 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
- การนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
- การนิเทศ ติดตามการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทางและ
การซ่อมบำรุงรักษา
- การนิเทศ ติดตามโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 10 วัน
- ค่าชดเชยน้ำมัน จำนวน 10 วัน
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

3,600
2,700
9,800

-

-

-

5,000
-

-

4,800

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

-

149,680

12,000

127,680 10,000

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลและการซ่อมบำรุงสื่อ
อุปกรณ์ปลายทาง
3 สำรวจและดำเนินการซ่อมบำรุงสื่อ
และอุปกรณ์ การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ม.ค.-มี.ค.
2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
5,700

รวม
4 ไตรมาส

5,700

มี.ค.2565

-

40,300

-

-

40,300

ต.ค.2564ก.ย.2565

11,320

22,000

22,000

22,000

77,320

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

4 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
ส.ค.2565
5 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ม.ค.-ก.ย.
2565
6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ก.ย.2565
โครงการ
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
16,560

รวม
4 ไตรมาส

-

4,900

4,900

-

16,560
9,800

-

-

-

-

-

11,320

72,900

26,900

38,560

149,680

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
การเกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ บ างช่วงเวลา
ไม่ ส ามารถจั ด การเรี ยนการสอนที่ โ รงเรีย นได้ และในการจั ดการเรี ยนการสอนของ โรงเรียนขนาดเล็ ก
ที่ มี จำนวนครู ไม่ ครบชั้ นเรี ยน ทำให้ บางโรงเรี ยนต้ องจั ดการเรี ยนรวม 2-3 ชั้ น เรี ย น ในห้ อ งเรี ย นเดี ย วกั น
แต่แยกชั้นเรียน โดยแต่ละชั้นเรียนเรียนรู้จากโรงเรียนต้นทางในระดับชั้นของตนเอง ครูผู้สอนต้องแบ่งเวลา
ในการดู แลสองชั้ น เรีย นส่ ง ผลให้ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก จำนวนหนึ่ ง ไม่ ส ามารถพั ฒ นาการจั ด การศึก ษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลได้
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จั ด ทำแนวทางการประเมิ น มาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาท างไกลเพื่ อหาแนวทาง
การแก้ปัญหาและพัฒนา
- นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
5.2 สื่อและอุป กรณ์ปลายทางการจัดการศึก ษาทางไกลผ่านดาวเที ยมได้รับ การซ่อมบำรุงรัก ษา
ให้สามารถใช้การได้ต่อเนื่อง
5.3 ผู้ป กครองและชุ ม ชนมี ความพึ ง พอใจต่ อ การบริห ารและการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ขนาดเล็กในสังกัด มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
5.4 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ มี ข้ อ มู ล สารสนเทศสามารถจำแนกคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

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

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้ าหมายระดับ ประเด็น คนไทยทุ ก ช่วงวัยมี คุณ ภาพเพิ่ ม ขึ้น ได้รับ การพัฒ นาอย่างสมดุ ล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่ อย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒ นาและเสริมสร้างศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อที่ 11 การเพิ่ม โอกาสและการเข้าถึง
การศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพของกลุ่ม ผู้ ด้อ ยโอกาสทางการศึก ษา และผู้เรียนที่ มี ความต้องการจำเป็น พิเ ศษ
เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุม่ ผูด้ ้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ส่ง เสริม การจัดการศึกษาให้ผู้ที่ มี ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รีบ การพัฒ นาอย่างเต็ม ศัก ยภาพ
สามารถดำรงชีวิตในสั ง คมอย่างมี เ กี ยรติ ศัก ดิ์ ศรีเ ท่ าเที ยมกั บ ผู้อื่ นในสั งคม สามารถช่วยเหลื อตนเอง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ด้า นที่ 2 ด้านโอกาส ข้ อที่ 2.4 ส่ง เสริม ให้เด็ก พิ ก ารและผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำรงชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเอง
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 กำหนดให้โรงเรียน
จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้
เด็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพและดำรงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศัก ยภาพของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรวม ซึ่งมีความสำคัญทั้งการพัฒ นาหลักสูตร การส่งเสริมและสนับ สนุน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ ประสบความสำเร็จในการเรียน ครูจึงจำเป็นต้องพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรวม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา
อย่างแท้จริง
สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี โรงเรียนในสังกั ดที่ จัดการศึก ษา
เรียนรวม จำนวน 121 โรงเรียน มีเด็กพิการเรียนรวม จำนวน 1,569 คน จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อพัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ให้สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับเด็กแต่ละบุคคล โดยใช้
รูปแบบ QCCD เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทีเ่ ป็นผูพ้ ิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
2.2.2 เพื่ อ พั ฒ นาและขับ เคลื่อ นการจัดการศึก ษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมิ นผลการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูและพี่ เลี้ยงเด็ ก พิ ก ารเรียนรวมของโรงเรีย นในสัง กั ด สำนัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จำนวน 212 คน ได้รับการพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาเรียน
รวมด้วยรูปแบบ QCCD อย่างมีคุณภาพ
2) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จำนวน 18 โรงเรียน จากเครือ ข่ายละ 3 โรงเรียน ได้รับ การพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึก ษาเรียนรวม
ด้ ว ยรู ป แบบ QCCD (การจั ด ทำแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) การจั ด ทำแผนการสอน
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เฉพาะบุคคล (IIP) การคัดกรองเด็กที่ มีความบกพร่องทั้ ง 9 ประเภท ตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม)
3) สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามี ร ายงานผลการใช้ก ารพั ฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึ ก ษา
เรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD จำนวน 1 เรื่อง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ผ่ านการพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึ ก ษาเรีย นรวมด้ วยรูป แบบ QCCD
อย่างเหมาะสม
2) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จำนวน 18 โรงเรียน จากเครือข่ายละ 3 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ร้อ ยละ 90 ของครูและพี่เ ลี้ยงเด็ก พิ ก ารมี ความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึก ษา
เรียนรวมเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ
QCCD โดยใช้เครื่อ งมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวม พร้อมรายงานผล
การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียน
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผูพ้ ิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
ร้อยละ 90
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
ร้อยละ 90
มาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 จำนวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รบั การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมตาม
6 ร.ร.
กรอบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการจัด
ร้อยละ 100
การศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1) ครูและพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 โรงเรียน
2) นักเรียนพิการเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม จำนวน 6 โรงเรียน และขยายผลโรงเรียนจัดการศึกษา
เรียนรวมจำนวน 18 โรงเรียน (อำเภอ 3 โรงเรียน)
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 55,920บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 55,920 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

2
3

4

กิจกรรม

สพท.
กิจกรรมที่ 1 จัดทำกรอบแนวทางการจัดการศึกษา
เรียนรวมโดยใช้รูปแบบ QCCD และจัดทำรวบรวม
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การคัดกรอง การจัดทำ
แผน IEP,IIP
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
การคัดกรองเด็ก และการจัดทำแผน IEP จำนวน 232 คน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล โรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม จำนวน 6 โรงเรียนและขยายผลโรงเรียน
จัดการศึกษาเรียนรวมจำนวน 18 โรงเรียน
(อำเภอละ 3 โรงเรียน)
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

55,920
-

รวม

ระยะเวลา
- มีนาคม
2565

- 55,920 เมษายน
2565
- พฤษภาคม
2565

-

-

55,920

-

- มิถุนายน
2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3

4

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมที่ 1 จัดทำกรอบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม
- จัดทำคำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเรียนรวม
- ประชุมจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม
- วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาเด็กแต่ละประเภท
- ร่างแนวทางการดำเนินโครงการ
- จัดทำกรอบแนวทาง/ประชุม
- จัดพิมพ์กรอบแนวทางและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
55,920
การคัดกรองเด็ก และการจัดทำแผน IEP,IIP
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ได้แก่ คณะทำงาน จำนวน
20 คน ครู จำนวน 172 คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวน 40 คน รวมทั้งหมด 232คน
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 232 คน มื้อละ 140 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 232 คน
มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ - ค่าตอบแทนวิทยากร
จำนวน 2 คน ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดผล ประเมินผล โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
จำนวน 6 โรงเรียนและขยายผลโรงเรียนจัดการศึกษา
เรียนรวมจำนวน 18 โรงเรียน (อำเภอละ 3 โรงเรียน)
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินโครงการ
- จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
55,920
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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-

-

-

32,480
16,240
7,200
-

-

-

-

-

-

7,200

48,720

-
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทำกรอบแนว
ทางการจัดการศึกษาเรียนรวมโดยใช้
รูปแบบ QCCD และจัดทำหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้การคัดกรองเด็ก และ
การจัดทำแผน IEP
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
และการวัดผล ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผล

2

3
4

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

-

รวม
4ไตรมาส

มี.ค. 2565

-

-

-

เม.ย.2565

-

-

55,920

พ.ค.2565

-

-

-

-

-

มิ.ย.2565

-

-

-

-

-

- 55,920

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดตามโครงการ
- การเกิ ดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ไม่ส ามารถ
ดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สำรวจจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จำนวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน
- จัดทำแนวทางรองรับ กรณีการเกิดสถานการณ์ฉุก เฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูสามารถจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.2 โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมจำนวน 6 โรงเรียน และขยายผลโรงเรียนจัดการศึกษาเรียน
รวมจำนวน 18 โรงเรียน (อำเภอละ 3 โรงเรียน) ให้สามารถดำเนินงานแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
ต้นแบบเรียนรวมได้
5.3 รูป แบบ QCCD สามารถขับ เคลื่อนการจัดการศึก ษาเรียนรวมในกลุ่ม เป้ าหมายได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งระบบได้
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-
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ
โรงเรียนทีส่ ามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ (Stand Alone)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นายคำรณ สะอาด 2. นางประกายมาศ บุญสมปอง
3. นางสาวพัชรี ศุภษร

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (วัยเรียน/ วัยรุ่น)
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมาย คนไทยทุ ก ช่วงวัยมี คุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับการพัฒ นาอย่างสมดุล ทั้ งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่ บ ทย่อย วัย เรียน/ วัยรุ่น มี ความรู้ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจั ดการศึ กษา โดยการส่ งเสริมสนั บสนุ นสถานศึ กษาให้ มี ความเป็ นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็ นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่ งชาติที่ ได้รับ
การปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนให้มี คุณภาพสถานศึกษาให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึ ก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองโรงเรียน
คุณภาพชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ สามารถ ดำรงอยู่ได้อย่างมี คุณภาพ (stand alone) ให้มี คุณภาพ
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการโครงการโรงเรียน
คุณภาพเพื่ อ ลดความเหลื่อ มล้ำและเพิ่ ม โอกาสทางการศึก ษาโดยจัดทำแผนบูร ณาการด้านการศึก ษา
ให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
3 ลัก ษณะ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุม ชน โรงเรียนมั ธยมดีสี่มุ ม เมื อง และโรงเรียน Stand Alone
โดยให้ส ำนักงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาดำเนินการจัดทำข้อมู ลรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานศึกษา ในจังหวัด
ประสานงานติดต่อและให้ความสะดวกในการดำเนินการของผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ในแต่ละจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดสรุปข้อมูล ในภาพรวมจังหวัดและนำเสนอข้อมูล ต่อผู้รับผิดชอบ ดำเนิน การในแต่ล ะ
จังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ต่อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นนโยบายการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ ระดั บ
ประถมศึกษา และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ของสำนักงานเขตพื้นที่
ให้มี ป ระสิท ธิภาพ ให้ เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายกลยุท ธ์จุดเน้นของกระทรวงศึก ษาธิก ารสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สำนัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรีเขต 1 จึงจัดทำ
โครงการบูรณาการด้านการศึก ษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่ ส ามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) นี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
- เพื่อบริหารจัดการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) ของสำนักงานเขตพื้นที่
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
บริหารจัดการขับเคลือ่ นการจัดทำข้อมูล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ โรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ทุกโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่
2.3.2 เชิงคุณภาพ
บริ ห ารจั ด การขั บ เคลื่ อ นการจั ด ทำข้ อ มู ล โรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน และ โรงเรี ย น
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ของสำนักงานเขตพื้นที่ อย่างมีคุณภาพ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตั วชี้ วัดความสำเร็จตามแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละความสำเร็จสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผล
90
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) ของสำนักงานเขตพื้นที่
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 28,060 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน ......-..... บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 28,060 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
และโรงเรี ยนที่ สามารถดำรงอยู่ ได้ อย่ างมี คุ ณภาพ
(Stand Alone) ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สพท.
-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน
28,060
ที่ สามารถดำรงอยู่ ได้ อย่ างมี คุ ณภาพ (Stand Alone)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียน
คุณภาพชุมชน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะทำงาน รวม 20 คน
- อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
700
1.2 ประชุมขับเคลื่อนระดับ สพท. 4 ครั้ง ๆ ละ 24 คน
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเป้าหมาย และคณะทำงาน)
- อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ 24 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 4 ครั้ง
6,720
- อาหารกลางวัน 24 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 4 ครัง้
11,520
1.3 ประชุมขับเคลื่อนระดับ สถานศึกษา 2 ครัง้ ๆ ละ 24 คน
(ผู้อำนวยการโรงเรียน/ กรรมการสถานศึกษา และคณะทำงาน)
- อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ 24 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 2 ครั้ง
3,360
- อาหารกลางวัน 24 คนๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 2 ครัง้
5,760
1.3 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
และโรงเรี ยนที่ สามารถดำรงอยู่ ได้ อย่ างมี คุ ณ ภาพ
(Stand Alone) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
28,060
- 28,060
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

ที่

กิจกรรมหลัก
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1 กิจกรรม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ต.ค. 2564 –
ของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถดำรง ก.ย. 2565
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รวมเป็นเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

9,820

4,560

9,120

4,560

28,060

9,820

4,560

9,120

4,560

28,060

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง การดำเนินโครงการภายใต้โครงการที่ สพฐ. กำหนดซึ่งส่งผลให้บางกิจกรรม
ไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ศึกษาแนวทางและดำเนินการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และดำเนินการตามนโยบายที่ สพฐ. กำหนด
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา
และโรงเรียน Stand Alone สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมีคุณภาพ
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โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายคำรณ สะอาด 2. นางสาวพัชรี ศุภษร และศึกษานิเทศก์ทุกคน

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประเด็นบุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
3. เป้าหมายระดับประเด็นประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนย่อยของแผนแม่บทฯการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ให้ทั นสมั ย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒนาผู้เรียนทุ กระดับการศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึ ก ษาตลอดชีวิต การจัดเรีย นรู้ ตลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็น
ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้ กั บ ประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คน และกลยุ ท ธ์ ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตได้ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาและสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
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ในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมื องที่ ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุ กช่วงวัย ทุ กระดับ มุ่ งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการ "ปลูก" และ
"ปลุก" จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ
โครงการเสริ มสร้างคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น การ
ดำเนินการภายใต้ก รอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีแนวทางหลักใน
การดำเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อ
สัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมสำคัญของ
โครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2)การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึก ษา (Anti-Corruption Education) 3) การดำเนินกิจ กรรมสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาสุจ ริต และ
4) การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิ นงานของสถานศึก ษาและสำนั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.2 เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
ดัชนีความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)
2.2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มพี ฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหาร และครู ทุกคนในสังกัดได้เข้าร่วมการประกวดผลงาน Best Practice
2) โรงเรียนทุ ก โรงเรียนในสัง กั ด ได้ รับ การอบรมพั ฒ นาขยายผลบริษัท สร้างการดี และ
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
3) โรงเรี ยนทุ ก โรงเรี ยนในสังกั ด มี ก ารสร้าง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้ านทุ จ ริต และสื่ อ
สร้างสรรค์ ต้านทุจริต เพื่อเป็นต้นแบบ
4) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมิน ITA Online ไม่น้อยกว่าระดับ A
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5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมิน ITA Online ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 หรือไม่
น้อยกว่าระดับ AA
6) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีภาพลักษณ์ในการดำเนินงานที่ดี
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3) นักเรียนมี ทั กษะกระบวนการคิด มี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มี จิตสาธารณะ
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
99
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 เพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ เ ข้าร่วมโครงการมี ก ารสร้างนวัตกรรมหรือสื่ อสร้างสรรค์
80
ที่ปลูกฝังพฤติกรรม ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ของนักเรียน
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
100
2.3 ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
60
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 523,190 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน ......-.... บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 523,190 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

2

3
4
5

6

7

8

กิจกรรม

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
49,150
-

สพท.
กิจกรรมที่ 1 สร้ างเครือข่ายเข้ มแข็งโครงการโรงเรียน
สุจริต
- บริษัทสร้างการดี
- ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
กิจกรรมที่ 2 การประกวดกิจกรรมในโครงการโรงเรียน
- 39,980
สุจริต
- Best Practice ผู้บริหาร และครู
- 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (หลักสูตรต้านทุจริต)
- สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลือ่ นหลักสูตร
- 47,660
ต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบูรณาการขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียน
43,000
สุจริต (การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สพฐ.กำหนด)
กิ จกรรมที่ 5 ประเมิ นคุ ณ ธรรม และความโปร่ งใส
- 73,400
ใน ก ารด ำเนิ น งาน ขอ งสถาน ศึ กษาออน ไล น์
(ITA Online)
กิจกรรมที่ 6 ประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
- 170,000
ดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาออนไลน์
(ITA Online)
กิ จกรรมที่ 7 การถอดบทเรียนสรุ ปผลการประเมิ น
- 40,000
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงาน
ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผล
-
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ระยะเวลา
รวม
49,150 ธ.ค. 64 –
พ.ค. 2565

-

39,980 มี.ค. – ก.ค.
2565

-

47,660 ต.ค. 64 –
ส.ค. 2565
43,000 ต.ค. 64 ก.ย. 2565
73,400 ม.ค. – ส.ค.
2565

-

- 170,000 ม.ค. – ก.ย.
2565
-

40,000 ก.ย. 2565

-

- ก.ย. 2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือ ข่ายเข้ม แข็งโครงการโรงเรีย น
49,150
สุจริต (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย,บริษัทสร้างการดี)
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 อบรมการดำเนิ นโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต (ป.ป.ช.
สพฐ. น้อย, บริษัทสร้างการดี) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
สุจริตจำนวน 172 คน คณะวิทยากร 2 คน คณะทำงาน 21 คน
รวม 195 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 195 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
13,650
- ค่าอาหารกลางวัน 195 คนๆละ 1 มื้อๆละ 140 บาท
27,300
- วิทยากรหลัก 1 คน และวิทยากรพีเ่ ลี้ยง 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมง ละ 600 บาท
7,200
- สรุปและรายงานผลกิจกรรม
1,000
กิจกรรมที่ 2 การประกวดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
39,980
2.1 ประชุมวางแผน
2.2 จัดสรรเงินให้เครือข่ายเพือ่ เป็นการคัดเลือก Best Practice
27,000
ผู้บริหาร, Best Practice ครู, 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และ สื่อ
ภาพยนตร์สั้น ระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 3,000 บาท
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก Best Practice ผู้บริหาร,
Best Practice ครู, 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และสือ่ ภาพยนตร์สนั้
ระดับเขตพื้นที่ คณะกรรมการ 12 คน
คณะทำงานสรุปผลการประกวดจำนวน 16 คน
รวม 28 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 28 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,960
- ค่าอาหารกลางวัน 28 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 140 บาท
3,920
- ค่าจัดทำโล่รางวัล 4 รางวัล ๆ ละ 1,100 บาท
4,400
- ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 27 รางวัล ๆ ละ 100 บาท
2,700
เป็นเงิน 2,700 บาท
กิจกรรมหลัก
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ที่
3

4

5

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตร
47,660
ต้านทุจริตศึกษา
3.1 ประชุมวางแผน จัดทำเครือ่ งมือการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ และ
การกำหนด 14 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14 คนๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 980 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท
980
เป็นเงิน 1,680 บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
1,680
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา
- ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับศึกษานิเทศก์
45,000
3..3 สรุป ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
43,000
สุจริต (การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สพฐ.กำหนด)
4.1 การประชุมจัดทำแผนบูรณาการป้องกันการทุจริต ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการประเมิน ITA
Online โดย สพฐ.
- ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับศึกษานิเทศก์
3,000
4.2 การประชุ มนำเสนอผลงานระดั บ ภาคและระดั บ ชาติ
โดย สพฐ.
- ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับคณะครูและนักเรียน
10,000
ที่ได้รับการคัดเลือก
- ค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการนำเสนอ
30,000
กิ จกรรมที่ 5 ประเมิ นคุ ณ ธรรม และความโปร่ งใส่ ในการ
73,400
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
5.1 ประชุมวางแผน
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกั ดจำนวน
172 โรงเรี ยนและคณะทำงาน 23 คน รวมผู้ เข้ าอบรม
จำนวน 195 คน ระยะเวลา 1 วัน
กิจกรรมหลัก
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ที่

6

7

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 195 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
13,650
- ค่าอาหารกลางวัน 195 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
27,300
- ค่าวิทยากรอบรม 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
3,600
5.3 ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจแบบ IIT OIT และ EIT
คณะกรรมการและคณะทำงานจำนวน 45 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
3,150
- ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
6,300
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 172 ชิ้น
ชิ้นละ 100 บาท
17,200
- ค่าวัสดุ
2,000
กิจกรรมที่ 6 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 230,000
ดำเนิน งานของสำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาออนไลน์
(ITA Online)
6.1 การขั บ เคลื่ อนกิ จกรรมและการประเมิ น ITA Online
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาสู่ ม าตรฐานสากลอย่ า งมี คุ ณ ธรรม
ความโปร่ ง ใส (ทำกิ จ กรรมร่ ว มกั บ โครงการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การอบรมสร้ างจิ ต สำนึ ก ความสื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต สำหรั บ
30,000
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- การศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
200,000
กิ จ กรรมที่ 7 การถอดบทเรี ย นสรุ ป ผลการประเมิ น 40,000
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.1 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการถอดบทเรี ยนผลการประเมิ น ITA
เขตพื้นที่ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ
เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 80 คน จำนวน 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
11,200
กิจกรรมหลัก
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ที่

8

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
22,400
6,400

กิจกรรมหลัก

- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 140 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม
7.2 สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
523,190
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

10,800

510,390 2,000

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3
4

5

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 สร้างเครื อข่ ายเข้มแข็ ง
โครงการโรงเรียนสุจริต
- บริษัทสร้างการดี
- ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
กิจกรรมที่ 2 การประกวดกิจกรรม
ในโครงการโรงเรียนสุจริต
- Best Practice ผู้บริหาร และครู
- 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (หลักสูตร
ต้านทุจริต)
- สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบูรณาการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต
(การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สพฐ.กำหนด)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ธ.ค. 64 –
พ.ค. 2565

-

-

49,150

-

49,150

มี.ค. – ก.ค.
2565

-

-

39,980

-

39,980

ต.ค. 64 –
ส.ค. 2565
ต.ค. 64-ก.ย.
2565

-

-

47,660

-

47,660

-

13,000

10,000

20,000

43,000

กิจกรรมที่ 5 ประเมินคุณธรรม และ ม.ค. – ส.ค.
ความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของ 2565
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

-

73,400

-

-

73,400
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส
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ที่

6

7

8

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 6 ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงาน เขตพื้นทีก่ ารศึกษาออนไลน์
(ITA Online)
กิจกรรมที่ 7 การถอดบทเรียนสรุปผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผล
รวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

ม.ค. – ก.ย.
2565

-

30,000

ก.ย. 2565

-

-

-

ก.ย. 2565

-

-

-

รวม
4 ไตรมาส

- 200,000 230,000

40,000 40,000

-

- 116,400 146,790 260,000 523,190

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง การดำเนิ น โครงการภายใต้ โ ครงการที่ สพฐ. กำหนดซึ่ ง ส่ ง ผลให้
บางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ศึกษาแนวทางและดำเนินการปรับกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5.2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
5.3 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษามี การดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส
มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
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กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่ บ ทย่ อย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทันสมั ยมาใช้
ในการจัดการศึก ษาทุ ก ระดับ การศึก ษา เพื่อให้ส ถาบันการศึก ษาทุ ก แห่ง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป. ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ คือหัวใจสำคัญในการพัฒนาชาติ
จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การพัฒ นาการเรียนรู้ นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการพัฒนา
คุณภาพและประสิท ธิภาพครูให้มีส มรรถนะทางภาษาและดิจิทัล และนโยบายสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษา-ขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ
ในการจัด การเรีย นการสอนตามหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ดี มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องสร้างให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพ
และหน้าที่ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสไร้การทุจริต สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
แนะนำวิธีการเรียนรู้ และมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้ต่อไป
ดังนั้น ครู ผู้บ ริห ารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ทุก คน จึงเป็นผู้มีบ ทบาทและกลไก
สำคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาทุ ก รู ป แบบ สำหรั บ การพั ฒ นานั้ น จำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น การทั้ ง ระบบ
ให้ ครอบคลุ ม บุ คลากรทุ ก ประเภท ทั้ ง ครู ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา บุ คลากรทางการศึ ก ษา และลูก จ้ าง
โดยส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และดำเนิ นการให้ บุ คลากรในสั ง กั ดได้รั บ การพั ฒ นาอย่างทั่ วถึ ง และด้ว ยวิธี
ที่หลากหลาย สามารถใช้ทักษะดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนา ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการจำเป็น ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามสมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อตอบสนองกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาชาติที่สำคัญต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์อ ย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ จึง ดำเนิ นโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ขึ้น เพื่ อขับ เคลื่อนนโยบายในด้านการพัฒ นาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2.2.2 เพื่ อเสริมสร้างให้ผู้บ ริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูก จ้างประจำและลูกจ้าง
ชั่ว คราว มี ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน มี คุ ณ ธรรม ตรวจสอบได้ และได้ แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
ประสบการณ์ใหม่
2.2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
มีความประพฤติ และคุณลัก ษณะเหมาะสมตามมาตรฐานตำแหน่ง มี ทัศนคติที่ ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
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2.2.4 เพื่ อสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกี ยรติให้ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครู บุคลากรทางการ
ศึก ษา ลูก จ้างประจำและลูก จ้างชั่วคราว ที่ มี ความรู้ความสามารถ ประพฤติป ฏิบัติ ตนเป็ น แบบอย่าง
ที่เหมาะสม
2.2.5 เพื่ อส่งเสริมให้การพัฒ นาเกิดจากกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพในองค์ก ร
และระหว่างองค์กร
2.2.6 เพื่ อ สนับ สนุ นข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา ทุ ก ตำแหน่ง ได้รับ การพั ฒ น า
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2.2.7 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
พัฒนาตนเอง
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา หรือรัก ษาการในตำแหน่งผู้ อำนวยการสถานศึก ษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 คน
2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จำนวน 12 คน
3) ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 1,700 คน
4) บุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 80 คน
5) ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จำนวน 200 คน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครู และบุคลากรทางการศึก ษา ได้ รับ การพัฒ นาตนเองและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2) ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีศักยภาพ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
3) ครูผู้ช่วย มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติห น้าที่ มี ความประพฤติ และคุณลัก ษณะ
เหมาะสมตามมาตรฐานตำแหน่ง มีทัศนคติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสร้างขวัญกำลังใจโดยการได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติหน้าที่และมีความประพฤติที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างได้
5) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการชุมชน
ทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพในองค์กร และระหว่างองค์กร
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6) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทั ลช่วยในการ
พัฒนาตนเอง
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒ นาการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
1.2 จำนวนกระบวนงานที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
2.2 ร้อยละของครูผู้ช่วย ได้รับการปฐมนิเทศ
2.3 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2.4 จำนวนกระบวนการ PLC ระหว่างองค์กร

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 95
2 เรื่อง
ร้อยละ 10
ร้อยละ 95
ร้อยละ 50
9 ครั้ง

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ที่ได้รบั ผลประโยชน์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 กิจกรรม / งบประมาณ ทั้งสิ้น 820,555 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน 620,555 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนั ก งานสำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน (โครงการเสริม สร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสพท.และสถานศึกษา) เป็นเงิน 200,000 บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสูม่ ืออาชีพ

2
3
4

5

6
7
8
9

ยกย่องเชิดชูเกียรติผบู้ ริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ PLC

พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ
และชั่วคราว
การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รูปแบบ digital
รายงานผลการดำเนินตามโครงการ
รวมเป็นเงิน

สพท.
10,400

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

56,100

-

-

49,080

-

-

14,175

-

-

271,000 200,000

-

71,000 ก.ค-ก.ย.
2565

195,800

-

-

195,800 พ.ค.2565

24,000

-

-

-

-

-

24,000 ต.ค.2564ก.ย.2565
- มี.ค.-พ.ค.
2565
- ก.ย.2565

620,555 200,000
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 อบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) รูปแบบออนไลน์ 1 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 10 คนๆ ละ 90 บาท
1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน 10 คน มื้อ
ละ 35 บาท 2 มื้อ
1.2 อบรมหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะ และการจัดทำข้อตกลง
การพัฒนางาน (PA) รูปแบบออนไลน์ 1 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 10 คน ๆ ละ 90 บาท
1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน 10 คน มื้อละ
35 บาท 2 มื้อ
1.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
10,400

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

3,600
900
700

3,600
900
700

10,400

212

ที่
2

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย
สู่มืออาชีพ
2.1 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 35 บาท
ครั้งละ 2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
รุ่นที่ 2
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 35 บาท
ครั้งละ 2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท
2.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
56,100

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

14,000
7,000
4,800
10,000
7,000
3,500
4,800
5,000

56,100
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ที่

กิจกรรมหลัก

3

กิจกรรมที่ 3 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 การคัดเลือกครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 38 คน มื้อละ
35 บาท
3.2 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม10 คน มื้อละ 35 บาท
3.3 ประกาศผลการคัดเลือกและมอบโล่ เกียรติบัตร
- ค่าจัดทำโล่ผบู้ ริหารดีเด่น 5 รางวัล โล่ละ 1,000 บาท
- ค่าจัดทำโล่ครูดีเด่น 20 รางวัล โล่ละ 1,000 บาท
- ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน ๆ ละ 100 บาท
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. Obec awards
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สง่ ผลงานเพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 35 บาท
2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท
3.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
4.1 ประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
กับเครือข่ายเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย
จำนวน 9 ครัง้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน มื้อละ 35 บาท 9
ครั้ง
4.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
49,080
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1,330
350
5,000
20,000
2,000

11,200
5,600
3,600
49,080
14,175

14,175

14,175
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ที่

กิจกรรมหลัก

5

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาสูม่ าตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรม
ความโปร่งใส
5.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เวลา 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน คนละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน มื้อละ 35 บาท
2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ชม. ชม.ละ 600 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
5.2 ศึกษาดูงาน สพท. ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศในด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส 3 วัน
- ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน 4 วัน วันละ 18,000 บาท
- ค่าอาหารเช้า มื้อละ 300 บาท 80 คน 1 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 300 บาท 80 คน 3 มื้อ
- ค่าอาหารเย็น มื้อละ 300 บาท 80 คน 4 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ ละ 35 บาท 80 คน
2 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน 80 คน คนละ 600
- ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น ชิ้นละ 1,500 บาท
5.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
471,000
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11,200
5,600
3,600
10,000

144,000
24,000
72,000
96,000
5,600
96,000
3,000
471,000
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ที่

กิจกรรมหลัก

6

กิจกรรมที่ 6 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
6.1 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างชั่วคราว 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน มื้อละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน 2 มื้อๆ ละ
35 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท
6.2 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
2 วัน
- ค่าอาหารเช้า 60 คน มื้อละ 200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 2 มื้อๆ ละ 300 บาท
- ค่าอาหารเย็น 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน มื้อละ 35 บาท
- ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น
- ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน 2 วัน คันละ 14,000 บาท
- ค่าที่พัก 60 คน 1 คืน คนละ 600 บาท
6.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง
7.1 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
7.2 การให้คำปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.สพท./ รองผอ.
สพท. /ผอ.โรงเรียน / รองผอ.โรงเรียน
- ค่าพาหนะกรรมการให้คำปรึกษาและกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผลฯ 12 คนๆ ละ 2,000 บาท
7.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

7

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
195,800
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8,400
4,200
3,600

12,000
36,000
36,000
2,100
1,500
56,000
36,000
195,800
24,000
งบ สพฐ.

24,000

24,000
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ที่
8

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รูปแบบ digital
8.1 การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
- ทุกกลุ่มงานจัดทำหลักสูตรการอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์
สพป.รบ.1
8.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวมเป็นเงิน

-

-

-

-

820,555

-

-

-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2
3

4
5

6

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

การพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครู
ผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผบู้ ริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC
พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจำและชั่วคราว

ต.ค.-พ.ย.
2564

10,400

-

-

-

10,400

ก.พ.-ก.ย.
2565
ธ.ค.64.ส.ค.2565

-

35,800

-

20,300

56,100

-

20,400

-

28,680

49,080

มี.ค.-ส.ค.
2565
ก.ค-ก.ย.
2565

-

-

7,000

7,175

14,175

-

-

-

471,000

471,000

พ.ค.2565

-

-

195,800

-

195,800

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
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7
8
9

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้ง
เข้าสู่ตำแหน่ง
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษารูปแบบ digital
รายงานผลการดำเนินตาม
โครงการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ต.ค.64ก.ย.2565
มี.ค.-พ.ค.
2565
ก.ย.2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

-

24,000

-

-

24,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,400

80,200 202,800 527,155 820,555

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง ข้ าราชการครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้า งชั่วคราว ไม่ ได้รับการพัฒ นาที่ตรงต่อสมรรถนะ และความต้องการจำเป็นที่จ ะ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และขาดความสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
2) แนวทางการบริห ารความเสี่ย ง สนั บ สนุ น และส่ง เสริ ม ด้านให้ ข้ าราชการครู ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึก ษา และลูก จ้างประจำและลูก จ้างชั่วคราว ได้รับ การพัฒ นาที่ ตรงต่อ
สมรรถนะและความต้องการจำเป็น ส่งเสริมต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลายและทั่วถึง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครู ผู้บริห ารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ในสั ง กั ด ได้ รับ การพั ฒ นา เพิ่ ม ทั ก ษะ ความรู้ ความเข้า ใจในการปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะที่ จ ำเป็ น
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีคุณธรรมโปร่งใส และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง
2. นางสาววลัยพรรณ โรจนมงคล
1. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประเด็น การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1. เป้าหมายระดับประเด็น ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรรมซือ่ สัตย์สุจริต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจาย
อำนาจการบริห ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวั ดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพือ่ กำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจั ดโครงสร้างหน่วยงาน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่.......-..................................
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณ ภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล มีก ารพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ ง
มีจิตวิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ กำหนดเป้าหมาย
ให้ ภ าครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาการทุ จริตและประพฤติมิชอบ การป้ องกันการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
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การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาที่กระทำความผิดทาง
วินัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ การดำเนินการทางวินัย ตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ผู้บังคับ บัญ ชาผู้มีอ ำนาจแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ ได้รับ แต่ง ตั้ง ให้เป็นกรรมการ
สืบสวน สอบสวนวินัย จึงควรต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการดำเนินการทางวินัย
และผู้บังคับบัญชา ควรทราบบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ครบถ้วน สมบูรณ์ให้มากที่สุด
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ของ
สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 กลยุท ธ์ที่ 3 และการเสริม สร้างความรู้ ก าร
ดำเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในฐานะผู้ควบคุม กำกับดูแล ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาในสังกั ดให้มี ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบฯ วิธีป ฏิบัติงาน การเสริม สร้างวินัย และการรักษาวินัย
การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผลให้โอกาสที่จ ะกระทำผิดวินัยก็จะลดลง
หน่วยงานมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ในสังกัด มีความรู้เรื่อ งการดำเนินการทางวินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีป ฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.2.2 เพื่ อให้ผู้บริ หารสถานศึก ษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ
ปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2.3 เพื่อก่อให้เกิดผลในการกำหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการดำเนินการ
ทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้ บริหารสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม และพัฒ นาความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินั ย
กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง จำนวน 170 คน
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ การส่งเสริมและพัฒ นาความรู้เรื่องการ
ดำเนินการทางวินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง จำนวน 170 คน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา มี ความรู้ ความเข้า ใจ
เรื่องการดำเนินการทางวินัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2) ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สามารถปฏิ บั ติ ง าน
ตามระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
3) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา สามารถกำหนดนโยบายพั ฒ นา ส่ง เสริม แก้ ไขปัญ หา เกี่ ยวกั บ
การดำเนินการทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
2.4 ตัวชี้วดั ความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ตั วชี้ วั ดความสำเร็จตามแผนพั ฒ นาการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน พ.ศ.2563 - 2564
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
ร้อยละ 90
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2. ตัวชี้วดั ความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย
ร้อยละ 100
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย
และอำนาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
2.2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ร้อยละ 100
ดำเนินการทางวินัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัตงิ าน
ตามระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
2.3 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกำหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข
ร้อยละ 100
ปัญหา เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 85,400 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 85,400 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ).....................
จำนวน - บาท
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

2

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่นๆ รวม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 85,400
- 85,400 ตุลาคม 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กันยายน 2565
รุ่นที่ 1 (ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 170 คน)
รุ่นที่ 2 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 170 คน)
สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
- ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
กิจกรรม

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
2 รุ่น จำนวน 340 คน คณะทำงาน 10 คน
เข้ารับการฝึกอบรมรวม 2 วัน
รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
รุ่นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 170 คน
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ*140 บาท*1วัน*170 คน
คณะทำงาน*140 บาท*1วัน*10 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ ละ*35 บาท*2 มื้อ*
1 วัน* 170 คน
คณะทำงาน มื้อละ*35 บาท*2 มื้อ* 1วัน*10 คน
- ค่าวิทยากร*1 คน*1 วัน*2 ชม.*600 บาท
ค่าวิทยากร*1 คน*1 วัน*4 ชม.*600 บาท
- ค่าวัสดุในการดำเนินการ ค่าอุปกรณ์
รุ่นที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 170 คน
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ*140 บาท*1วัน*170 คน
คณะทำงาน*140 บาท*1วัน*10 คน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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23,800
1,400
11,900
700
1,200
2,400
1,300

23,800
1,400
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ที่

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ ละ*35 บาท*2 มื้อ*
11,900
1วัน*170 คน
คณะทำงาน มื้อละ*35 บาท*2 มื้อ* 1วัน*10 คน
700
- ค่าวิทยากร*1 คน*1 วัน*2 ชม.*600 บาท
1,200
ค่าวิทยากร*1 คน*1 วัน*4 ชม.*600 บาท
2,400
- ค่าวัสดุในการดำเนินการ ค่าอุปกรณ์
1,300
สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมหลัก

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

85,400

7,200

75,600

2,600

(ถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 2 รุ่น
173 โรงเรียน จำนวน 340 คน
2 สรุปและรายงานผล
การดำเนินการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

2 วัน

-

-

85,400

-

85,400

3 วัน

-

-



-



5 วัน

-

-

85,400

-

85,400

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้เข้าอบรมบางส่วนไม่ได้ฟังการบรรยายต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการอบรม จึงไม่
สามารถนำความรู้ ที่ ได้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การทางวินั ย ไม่ ร้ า ยแรง
อย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้ารับ การอบรมไม่มีพื้ นฐานความรู้ด้ านกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการดำเนิน การทางวินัย
ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ควบคุม ดูแลให้ผู้เข้ารับ การอบรมต่อเนื่องตลอดหลัก สูตร และจัดให้เจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษา
เพื่อชี้แจงอธิบายปัญหาข้อสงสัย ให้ผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย
2. จัดหาวิทยากรผู้บรรยายที่สามารถบรรยายเนื้อหาและการให้ความรู้ตรงตามหลักสูตรของการ
ดำเนินการทางวินัยไม่ ร้ายแรง จัดกิ จ กรรมเพื่ อให้ผู้เข้ารับ การอบรมฝึก ปฏิบั ติเพื่อสามารถปฏิบัติง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทำให้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด มีความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินั ย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติกำหนด มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงาน
การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ทำให้เกิดผลในการกำหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรื่องการดำเนินการ
ทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางปนิดา สะอาดยวง 2. นางจิตตินันท์ ถาวรพานิช
3. นางรุ่งอรุณ ไทยอยู่
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตศตวรรษที่ 21
4. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยแรงงาน
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุ ก ช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพัฒ นาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงงาน
6. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จั งหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจั ดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีค วามเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการ
จัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ข อง สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ยุท ธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพมนุษย์ นโยบายการจัดการศึก ษา
กระทรวงศึก ษาธิการ ข้อ ที่ 4 การพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึก ษา และนโยบาย
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีจิตวิญ ญาณความเป็นครู ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากร ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ มี
ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และประสบการณ์ในการทำงาน การสรรหาบุคลากรโดยการสอบคัด เลือ ก
การคัดเลือ ก และการเลือ กสรรบุค คลเข้าสู่ตำแหน่ง เป็นการดำเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ด้ วยกระบวนการที่ เหมาะสม ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลประกอบกับ นโยบายสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบอำนาจในการสรรหา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
ให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริ ห ารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา โดยรวม
ดัง นั้น สำนัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุร ี เขต 1 จึง ได้ด ำเนิน การจัด ทำ
โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวนี้ ขึ้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื ่อ ให้ได้บ ุคลากรที่ผ่านการสรรหา มาปฏิบัติห น้าที ่ร าชการตำแหน่ง พนัก งานราชการ
ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด
2.2.2 เพื่อให้ได้บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ตรงสาขา
วิชาเอกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2.2.3 เพื่อให้ได้บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด
2.2..4 เพื่อให้การสรรหาดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
จำนวนผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างในสถานศึกษา
และพนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งชั่ วคราวในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ครบถ้วนตามจำนวนอัตราว่าง ที่ได้รับการจัดสรร
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการขึ้นบัญชี ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งกำหนด ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา และสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ผู้ ป ฏิ บั ติง านที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กำหนด
3) สถานศึกษามีผู้ปฏิบัติงานที่ มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วดั ความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับบทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
- ร้อยละของบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
มีความสามารถสูง มุง่ มั่น และเป็นมืออาชีพ
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- จำนวนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตัง้ ในตำแหน่งต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ได้ครบตามจำนวน อัตราว่าง และผูผ้ ่านการเลือกสรรหรือคัดเลือกเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รบั ผลประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โรงเรียน และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 66,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 66,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ........ บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)...............................
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3.2 กิจกรรมหลัก /งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการในสถานศึกษา/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ในสถานศึกษาและลูกจ้างชั่วคราวใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ

2

3

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
50,000
-

ระยะเวลา
รวม
50,000 ตุลาคม 2564กันยายน 2565

16,000

-

-

16,000 ตุลาคม 2564กันยายน 2565

-

-

-

- กันยายน 2565

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรมหลัก
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใน
สถานศึกษา/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับสมัคร/
ตรวจคุณสมบัติ
1.2 ค่าประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
1.3 ค่าจัดทำข้อสอบ
1.4 กรรมการดำเนินการ/กรรมการสัมภาษณ์
และกรรมการเรียกตัวสัมภาษณ์
1.5 ค่าวัสดุ
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
50,000
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ที่
2

3

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
16,000

กิจกรรมหลัก

การคัดเลือกครูอัตราจ้างในสถานศึกษาและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับสมัคร/
ตรวจคุณสมบัติ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
2.3 ค่าจัดทำข้อสอบ
2.4 กรรมการดำเนินการ/กรรมการสัมภาษณ์และ
กรรมการเรียกตัวสัมภาษณ์
2.5 ค่าวัสดุ
รวม
16,000
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
66,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

5,000
2,000
7,000

5,000

9,000

2,000
2,000

47,600

9,750

8,650

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ต.ค. 2564ราชการในสถานศึกษา/สำนักงาน
ก.ย. 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

4,000

4,000

4,000

4,000

16,000

-

-

-

-

-

16,500

16,500

16,500

16,500

66,000

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1

2

3

การคัดเลือกครูอัตราจ้างใน
สถานศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน
รวม

ต.ค. 2564ก.ย. 2565
ก.ย. 2565
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จจัย ความเสี่ยง บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการสนับ สนุน
การบริหารการจัดการของโรงเรียน การดำเนินการต้องมีความเป็นธรรมและเสมอภาค
2) แนวทางการบริหารความเสี่ย ง การคัดเลือกและเลือกสรรเพื่ อจ้างบุคลากรในตำแหน่ง
พนั ก งานราชการ ครู อั ต ราจ้า งในสถานศึก ษา และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบบเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
5. ผลที่คาดว่า จะได้รับ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การประเมิ นสมรรถนะ เป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมในการแต่งตัง้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
1) โรงเรียนหรือหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตรากำลังครู มีผู้ปฏิบัติงานครบตามกรอบอัตรากำลัง
2) ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการและจำเป็นของหน่วยงาน
3) สามารถดำเนินการคัดเลือกบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ 2. นางมนิษา อรุณเนตร
3. นางจันทนา โฉมศรี

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม
ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกสาร อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
2. ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีม่ ีเสถียรภาพและมีธรรมาภิ บาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
1. เป้าหมายระดับประเด็น บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
2. แผ่นย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 3. การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัด การศึก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ ข้ อที่ 1 การปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพั ฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษะที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ด้าน คุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารโดยสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคั ญ ของนั ก เรี ย นซึ่ ง เป็ น พลั ง ของชาติ ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั ก ความ เป็ น ไทย
มีคุณลักษณะและทัก ษะทางสังคมที่เหมาะสม ใช้กลไกลความร่วมมือให้เกิดเป็นสังคมเอื้ออาทรมีสภาพ
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี มี ร ะดั บ การพั ฒ นาในทุ ก ด้ าน ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย น ส่ ง เสริ ม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่ง ยืนเสริมสร้างอัตลัก ษณ์ ทางวั ฒ นธรรมและเป็นกำลัง สำคัญ ในการพัฒ นา
ประเทศให้เจริญงอกงาม เทียบเท่าอารยประเทศสร้างความตระหนักและส่งเสริมความเป็นไทยให้นักเรียน
พร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ส่งเสริมค่านิยมร่วมของอาเซียนเรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชน และค่านิยมเกี่ยวกับ
สันติภาพ ดังนั้น นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และ
พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม
ตั้งแต่สังคมระดับเล็ก สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสัง คมใหญ่ระดับประเทศ สภานักเรียน
เป็นกลไกสำคัญ อย่ างยิ่ง เพื่ อ ให้ นัก เรียน ครู และผู้ที่ รับ ผิด ชอบงานสภานัก เรียนมี ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการทำงานของสภานักเรียน ให้การดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม ให้เป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและ
เยาวชนจึงดำเนินการพั ฒ นากิจ กรรมสภานักเรียนตามแนวทางของสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียน
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพกฎ กติกา ในการดำเนินงาน
ของสังคม และมี ส่วนร่วมในการบริหารและพั ฒ นาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นสังคมที่ มี คุณค่าและ
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
2.2.2 เพื่อให้มีสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2.3 เพื่ อ สร้างความตระหนัก ให้นักเรียนมี คุณ ธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ส่ ง เสริม
กิจกรรมสภานักเรียนและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
2.2.4 เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี
เขต 1 ให้มีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคณะกรรมการที่ปรึกษา
สภานักเรียน และมีคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2) สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ส ภานั ก เรียน จำนวน
1 คณะ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) คณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ หลัก การ และหน้า ที่ ข องสภานั ก เรีย น เพื่ อ นำไปใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ในกิ จ กรรม
เชิงสร้างสรรค์
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้รับการ
พัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
4) ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงาน
ของสภานักเรียน ส่งเสริมการดำเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อ ยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มี ความรักและมีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจ กรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2.2 ร้อยละของโรงเรียนมีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

2.5 กลุ่ ม เป้ า หมาย/ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 แห่ง
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2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 50,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 50,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ)
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมจัดทำร่างระเบียบสภานักเรียน
2 ประชุมขับเคลือ่ นงานสภานักเรียน
3 สรุปรายงานผล
รวม

สพท.
1,750
48,250
50,000

งบประมาณ
สพฐ. อื่น ๆ
-

ระยะเวลา

รวม

- ก.ค..65
- พ.ค.-ก.ย.65
- ต.ค.65
-

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างระเบียบสภานักเรียน
ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อ
พิจารณาร่างระเบียบสภานักเรียน
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 มื้อ(ครึ่งวัน)
จำนวน 35 คนๆ ละ 35 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมขับเคลือ่ นงานสภานักเรียน
- ค่าอาหารกลางวันรวม 150 คน ๆ ละ 100 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน
คนละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ ดังนี้
- ผูแ้ ทนสภานักเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) จำนวน 90 คน
- ครู (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
จำนวน 30 คน

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,225

-

1,225

-

48,775
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ที่

3

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
จำนวน 28 คน
- วิทยากร จำนวน 2 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน
7,200
คนละ 600 บาท จำนวน 6 ชัว่ โมง
- ค่าวัสดุ เช่น ป้ายโครงการ แฟ้ม สมุด ดินสอ
16,075
ปากกา ฯลฯ
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
50,000
7,200 26,725 16,075
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
กิจกรรมหลัก

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างระเบียบฯ
2 ประชุมขับเคลือ่ นงาน
สภานักเรียนฯ
3 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.)
(ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

ก.ค. 2565

-

-

1,750

-

1,750

พ.ค.-ก.ย.
2565
ต.ค.2565

-

-

-

48,250

48,250

-

-

-

-

-

1,750

48,250

50,000

รวม

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมอาจไม่แน่นอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19
2. การวิเคราะห์งบประมาณคลาดเคลื่อน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางของ ศบค. จังหวัดราชบุรี
2. ประมาณการตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.2 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและหน้าทีข่ องสภานักเรียน
สามารถนำไปแก้ ปั ญ หาในโรงเรียน และไปใช้ป ระโยชน์ในกิ จ กรรมเชิ ง สร้างสรรค์ ของโรงเรียน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
5.3 โรงเรียนในสังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี ส ภานักเรียน
ที่เข้มแข็ง
5.4 โรงเรียนในสังกั ดสำสักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ดำเนินการพัฒนา
องค์กรนักเรียนอย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และมีความสุข
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โครงการ

อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
2. นางจันทนา โฉมศรี
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งคนดี และมีคุณภาพ
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริม สร้ างศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญ ญาและและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้ และทั กษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรับ ปรุง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่ งด่วน (Quick Win) ข้ อที่ 2 หลัก สูตรสมรรถนะ มุ่ ง เน้นการจัดการเรีย นรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับ นโยบายสพฐ.ด้าน คุณ ภาพ ข้ อ 3.3 ปรับ หลักสูตรเป็นหลัก สูตรฐานสมรรถนะ ที่ เน้ น
การพัฒ นาสมรรถนะหลัก ที่จ ำเป็นในแต่ ล ะระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้ แบบลงมื อปฏิบัติจ ริง รวมทั้ ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระบ าทสม เด็ จ พระ บรมชนกาธิเบศร ม หาภู ม ิ พ ล อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
(รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ ตั้งแต่ปี 2551 ความบางตอนว่า “…เศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎี ใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญให้แก่ ประเทศ...” แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560– 2564) เป็ น แผนแม่ บ ทในการพั ฒ น าป ระเทศ ระยะ 5 ปี โดยยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติ
ตนของประชาชนทุกระดับเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง เท่าทันและเป็นสุข การศึกษาจึงต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะที่พร้อมรับ การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอก โดยยึดหลักความพอประมาณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่ น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีก ารตัดสินใจ ที่ มีเหตุผ ล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
คำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้ม กันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคตทั้ งใกล้และไกล โดยใช้ความรอบรู้เกี่ ยวกั บวิชาการ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งอย่างรอบด้าน มี ความรอบคอบที่ จ ะนำความรู้เ หล่านั้นมาพิ จ ารณาให้ เชื่อมโยงกั น
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น ปฏิบัติมีความตระหนักในคุณธรรม มี ความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล” เป็ น หนึ่ ง ปรั ช ญา
ในการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเห็นผล
เพราะไม่ ว่าจะเป็นคนเมือ ง หรือ คนชนบท โดยดำเนินวิถีชีวิตการกินอยู่แบบพอเพียง ชีวิตตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วมีการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง เท่ากับกำลัง
สร้างภูมิคุ้มกันที่ทำให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการสร้ า งพื้ น ที่ ท ำกิ น ที่ มี อาหาร มีน้ำไว้กินไว้ใช้
และสามารถเข้าถึงพลังงานได้ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น ความมั่นคง และยั่งยืนก็จะตามมา
พระราชดำรัส อารยเกษตร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 29 มกราคม 2564 “โคก หนอง นา”
นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม แล้วยังเป็น ศิลปะ เป็นแบบฝึกหัดที่ ดี
ในการที่ จ ะรวมเกษตรที่ ห ลากหลายให้ม าอยู่ในพื้นที่ เดียวกั น ในเวลาเดียวกั นรัก ษาความหลากหลาย
แต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันโคกหนองนา ความหมายดีอยู่ แล้ว ก็คือเกษตรเพื่อความอุดม
สมบู รณ์ เพื่ อ ความอยู่ดีกิ นดี ของประชาชน และชีวิตของพวกเรา เพราะว่าประเทศของเรานี้ไม่ ห นีเรื่อง
การเกษตร คื อ ปากท้ อง และเป็ นชี วิ ตของเราตามพระบรมราโชบายของรั ช กาลที่ 9 พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หั ว พระราชทานมา ได้รับ พระมหากรุณ าธิคุณ มามากมายในเรื่องของเกษตร ในเรื่อ งของ
การพั ฒ นา อัน นี้ก็ เป็นการรวม หรือ แสดงตัวอย่าง และเป็นตัวอย่างที่ ใช้ง านได้จ ริงๆ นำไปใช้ได้ ไม่ ใช่
เป็นโมเดลที่แสดงไว้ในตู้ อยู่คงที่แต่เป็นโมเดลที่ใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้ได้อย่างอ่อนตัว อย่างใช้งานได้จริงๆ
แล้วก็ ห ลากหลายได้ โคกหนองนา นำความหลากหลาย และความอ่อนตัว มารวม เพื่อ ใช้ง านในเรื่ อ ง
ปากท้องและการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจของเรา เพราะฉะนั้น ก็ขอชมเชยท่านทั้งหลายที่มีความคิด มีความ
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กระตือรือร้น มี ความรักในวิชาหรือรักในการเกษตร การนำเกษตรมารวมเป็ น โคกหนองนานี้ ไม่ได้จะมา
บอกว่าต้อ งทำเป็นแบบนี้ แบบนั้นมั นมี ห ลัก การกว้าง ๆ มี เป้าหมายที่ แน่นอน คือ ความอุดมสมบูร ณ์
ความอุ ดมสมบู ร ณ์ ของอาหาร และการเสริม คุณ ภาพชีวิต หัวใจ คื อคุ ณ ภาพชีวิต ของเรา การเกษตร
เป็ น อาหาร เป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น หลั ก ของชี วิ ต ของเรา นี่ ก็ คื อ คำว่ า โคกหนองนา โมเดล คื อ หลากหลาย
แต่ก็มีหลักการ เป็นแบบนี้ แบบนั้น แต่หลักการก็ไม่ได้ มาผูกมัดพวกเรา เรียกว่า Check List คือเป็นสิ่ง
ที่พวกเราจะต้อ งนำมาพิ จ ารณาไปสู่ความหลากหลาย และความสมบูรณ์ ของการเกษตรของประเทศ
เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ยิ น ดี อ ย่ า งมากที่ เ ราได้ มี ก ารคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ จ ะมี โ คกหนองนา ในพระราชวั ง ดุ สิ ต ในเขตนี้
ของพระราชวังดุสิต คือ พระที่นั่งวิมานเมฆ ซึ่งเป็นที่ประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นที่ประทับของเจ้ านาย
ต่าง ๆ หลายพระองค์ แล้วเราก็ ม าพั ฒ นาพื้ นที่ ของเดิม คือเป็นพระราชวัง ดุสิต แล้วจะไปถึง พระที่ นั่ ง
วิมานเมฆที่สวยงามย้ายพระตำหนักเรือนต้นมารวมกันในพื้นที่นี้ ก็คือความใส ความเป็นธรรมชาติ เรียกว่า
ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมและภาวะแวดล้อม เราหลีกเลี่ ยงฝุ่นและมลภาวะแวดล้อมไม่ได้ แต่การที่เรา
มีน้ำ การที่ เราปลูก ต้ นไม้ หรือ การที่ เราทำให้มี พื้นที่ สีเขี ยว มี ธรรมชาติขึ้น นั่น เอง ในเขตพระราชวัง
ในกรุ ง เทพ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ก็ เ ป็ น ของที่ ดี ดั ง นั้ น โคกหนองนาจึ ง เป็ น การเสริ ม พื้ น ที่ นี้
ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้น พวกเราทุ ก คน ก็ ถือ ว่า สื บ สาน ต่ อยอด คื อความต่อ เนื่ อ ง และการรู้ค วามเป็ น มา
การพัฒ นาสืบ สานต่อ ยอดให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ ต้องรักษาประเพณี รัก ษาที่ม าที่ ไปของประเทศไทยไว้ในยุค
รั ช กาลที่ ๙ มี พ ระราชดำริ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในยุ ค นี้ คื อ เกษตร เกษตรคื อ ประเทศ ก็ คื อ ผื น ดิ น
(Sustainable Agronomy) คือ อารยประเทศ เกษตรประเทศ ก็ คืออารยประเทศ ทำได้โดยประยุกต์หลายๆ
ทฤษฎีที่ได้ทรงรับสั่งไว้ อารยะคือเจริญแล้ว เจริญแล้วก็ต้องเจริญในใจก่อน ประเทศเรารวยที่สุดคือ อารยธรรม
เรียกได้ว่าเป็น "Cultural Heritage" เมืองไทยมีวัฒนธรรม คนไทยใจดี มีเมตตา ธรรมะ ธรรมโม มีความรู้
เรื่องศาสนา มีศาสนาต่าง ๆ ที่รักษาไว้ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะต่าง ๆ ที่รักษาไว้ วัฒนธรรมของเรา
มี "Culture" หรือ การเป็น คนไทย ประเทศอื่น ไม่ มี บ้านเรามี วัฒ นธรรมมี ความเป็น คนไทยเราจึงรอด
แต่ไม่ใช่เราคร่ำครึ ประเทศที่มีวัฒนธรรม ไม่ใช่เอาของต่างชาติมาใช้หมด เทคนิคของต่างชาติ เทคโนโลยี
ของต่างชาติก็ดี แต่เราก็ต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมในบ้านเรา"
ในการนี้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 โดยกลุ่ม ส่ง เส ริม การจั ด
การศึกษา ได้จัดทำโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพีย ง
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” เพื่ อเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการนำร่องโรงเรียนในพื้นที่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 173 แห่ง เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้
โดยมี ค วามแตกต่ างจากการเรี ย นรู้ แ บบเดิ ม คื อ ครู ท ำหน้ าที่ ม อบ “โจทย์ ปั ญ หา” จากเดิ ม ที่ ค รู
ทำหน้าที่สอน “ความรู้” แทน
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จำนวน 172 แห่ง สมั ครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและ
ความหวัง
2.2.2 เพื่ อ สืบ สาน รั ก ษา และต่ อยอดภายใต้ป รัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ในการประยุ กต์
ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา
2.2.3 เพื่ อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รัก ษา
ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้ าน
โป่งกระทิงบน ให้คงอยู่และยั่งยืน และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และติดตามโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน
172 แห่ง สมั ครและดำเนินงาน โครงการอารยเกษตร สื บ สาน รัก ษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน
172 แห่ง สามารถการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความ
เข้าใจแนวทางการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด
2) โรงเรียนในสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒนา
หลัก สูต รการเรียนการสอนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง โดยเชื่อ มโยงแหล่ง เรียนรู้ตลอดชี วิต
เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืน
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค่าเป้าหมาย

100
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ร้อยละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จำนวน 172 แห่ง เข้าร่วมโครงการอารย เกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง”
2.3 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จำนวน 172 แห่ง สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บนฐานชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ นอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้า
ด้วยกัน

100

100

100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวม 172 แห่ง
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จำนวน 172 แห่ง
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 60,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 50,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,000 บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ)
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 ขยายผลโครงการฯ
2 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2
3 ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ
รวม

งบประมาณ
สพท.

สพฐ.

50,000
50,000

10,000
10,000
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อื่นๆ
-

รวม

ระยะเวลา
- เม.ย. 65
- พ.ค.-ต.ค.65
- ต.ค.64-ก.ย.65
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ขยายผลโครงการฯ
จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ก ารดำเนิ น งาน โคก หนอง นา
โมเดล ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 172 แห่ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 185 คน
จำนวน 35 บาท/คน/มื้อ รวม 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 185 คน
จำนวน 80 บาท/คน/มื้อ
- ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เช่ น สมุ ด ดิ น สอ ปากกา ป้ า ย
โครงการ แฟ้ม เอกสาร ฯลฯ
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 2 ชม.
ชั่วโมงละ 600 บาท
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนนำร่องระยะที่ 2
- รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
- ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน
- ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ดำเนินการตามโครงการในพื้นที่จริง

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
50,000
-
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-

12,950

-

-

14,800

-

-

-

18,650

3,600
-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2.1 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1
ประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
จำนวน 10 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน
คนละ 35 บาท 2 มื้อ
2.2 ตรวจติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล ตรวจ
ติดตามและประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ
- ค่ า เบี้ ยเลี้ ย งกรรม การจำนวน 10 คน ๆ ล ะ
120 บาท จำนวน 2 วัน
- ค่ าวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการดำเนิ น งาน เช่ น แฟ้ ม
ปากกา กระดาษ ฯลฯ
2.3 ประชุมสรุปผลการนิเทศ/รายงานผลโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
จำนวน 10 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน
คนละ 35 บาท 2 มื้อ
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
10,000

1,300
700

2,200
2,400
1,400

1,300
700
60,000
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3,600

36,350

20,050
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 ขยายผลโครงการฯ
2 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ ระยะที่ 2
3 ติดตาม และประเมินผล
โครงการฯ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

เม.ย. 2565
พ.ค.-ต.ค.
2565
ต.ค.64-ก.ย.
2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.)
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

-

-

50,000
-

-

50,000
-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

50,000

10,000

60,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง สภาพภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม ที่ใช้เป็นฐาน
การเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง เลือกใช้หลักสูตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 โรงเรี ยนในสัง กัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ทุ กแห่ง เข้าร่วม
โครงการอารยะ เกษตร สืบ สาน รัก ษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิ จพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ
และความหวัง”
5.2 โรงเรีย นมี ห ลั ก สู ตรการเรียนการสอนตามหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง โดยเชื่ อ มโยง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืน
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โครงการ

“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวสุพิชญ์นนั ท์ ทิมพิทักษ์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. แผนย่อยของแผนแม่บทพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้ เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทั กษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อ 3.3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ที่จ ำเป็นในแต่ล ะระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมื อปฏิบัติจริง รวมทั้ งส่งเสริม การจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

245

2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกั บ 11 หน่วยงาน คือ มู ลนิธิสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกติ ิ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนา
ที่ ดิน กรมส่งเสริม การเกษตร สำนัก การศึกษากรุงเทพมหานคร กรมหม่ อนไหม กรมส่ง เสริม สหกรณ์
องค์การสวนสัตว์ และกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น การส่ง เสริม ให้ส ถานศึก ษาได้ ใช้แหล่ง เรียนรู้ ท างทรัพ ยากรและ
ธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 29 แห่ง มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรค่ายครอบคลุมทุกด้านของ
การดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อันเป็ นแนวทางสู่ความมั่ นคงและความยั่งยืนของชาติ ตาม
“ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ“แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ควบคู่กับการ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน รวมถึงนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาล และเป็นการจัดการเรียนที่เสริม
ให้เยาวชนรู้จักแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่
การปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้นักเรียนเกิดความตระหนั ก รัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึง ร่วมกันป้องกันไฟป่า รวมถึงเน้นด้านการจัดการขยะในโรงเรียน
และท้องถิ่น จัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 60 คน
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 และศูนย์ศึก ษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
ราชบุรี เป็น 1 ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทั่ วประเทศ ที่ รับ มอบภารกิ จ การจัด “ค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร” ให้เป็นเสมือนห้ อ งเรี ย นธรรมชาติในการฝึกการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเป้าหมาย
ได้มี ทั ก ษะชีวิตจากการปฏิบัติ จ ริง ในที่ และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะช่ วยในการพัฒ นาแนวความคิ ด
การอยู่อย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2.2 เพื่ อเสริม สร้างความรู้ สร้างจิตสำนึก การบริห ารจัดการขยะ น้ำเสีย อนุรัก ษ์พลังงานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.3 เพื่ อ ปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และร่วมกันป้องกันไฟป่า
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอน 20 คน นักเรียนแกนนำ 240 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่าย “เยาวชน
รักษ์ พงไพร” ได้ รับรู้ และซาบซึ้ ง ในพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2) ครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” มีความรู้
มี ทั ก ษะในการทำงาน และร่วมกั นสร้างจิตสำนึก ในการบริห ารจั ดการขยะ น้ำเสีย รู้จัก การประหยั ด
ใช้พลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความสมดุล ความหลากหลายทางชีวภาพ
3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” มีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก รักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช
และร่วมกันป้องกันไฟป่าในชุมชน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนที่ เข้าร่วมโครงการ ค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” จัดทำหลักสูตรสถานศึก ษา
จัดกิ จ กรรมการเรียนการสอนที่ ส อดคล้องและสร้างจิตสำนึก ในพระราชกรณี ยกิ จ ฯ ด้านการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า และร่วมเป็น “เยาวชน รักษ์พงไพร” ที่มีจิตอาสาเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติต่อไป
2) ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” มีความรู้
ความเข้าใจ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีจิตสำนึกการบริหาร
จัดการขยะ น้ ำเสีย พลัง งานและความหลากหลายทางชีวภาพ รัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิธีป้องกันไฟป่า
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรัก และมีทัศนคติที่ดี
100
ต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
100
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับ การส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
100
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของสถานศึก ษาได้รับ การเผยแพร่พระราชกรณียกิ จของพระบาทสมเด็จ พระ
100
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี นาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 275,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 275,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ..............

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

248

3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2

3
4

5

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
-

กิจกรรม

สพท.
กิจกรรมที่ 1 เข้าอบรมกั บคณะวิท ยากร สพฐ.
(สถานที่ สพฐ.เป็นผู้กำหนด)
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย
นักเรียน “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี (อ่างเก็ บน้ำห้วย
อะนะ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (พักค้างคืน 2 คืน)
จำนวน 4 รุ่น
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล
-

ระยะเวลา

รวม

- ก.พ. 2565

275,000

-

- เม.ย.2565พ.ค. 2565

-

-

- พ.ค.2565ก.ย.2565
- ก.ค.2565ส.ค.2565

กิจกรรมที่ 4 นำเสนอนิทรรศการและร่วมงาน
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ"
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพ
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

275,000

-

275,000

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร สพฐ. กรมป่าไม้
กรมอุทยานฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

ที่

กิจกรรมหลัก
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ที่

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
275,000

กิจกรรมหลัก

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย
นักเรียน “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศกึ ษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี (อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ)
อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี (พักค้างคืน) ครูวิทยากร 20 คน
และนักเรียน 60 คน รวม 80 คน จำนวน 4 รุ่น
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 มื้อๆ ละ 120 บาท x 80 คน x 4
รุ่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ๆ ละ
35 บาท x 80 คน x 4 รุ่น
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร”
4. ค่าพาหนะรถรับ - ส่งนักเรียน
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิ จ กรรม/ชมรมจิ ตอาสา พั ฒนาและการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4 กิจกรรมที่ 4 นำเสนอนิทรรศการในงาน "สีสัน
พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ กรุงเทพฯ (ถ้ามี สพฐ. จะจัดสรร
ให้เพิ่มเติม)
5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

192,000

-

-

67,200

-

-

-

3,080
-

12,720
-

-

-

-

-

275,000

-

262,280

12,720

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1 กิจกรรมที่ 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร ก.พ. 2565
สพฐ. กรมป่าไม้ กรมอุ ทยานฯ ณ ศูนย์
ฝึ ก อบรมโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดำริ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

-
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รวม
4 ไตรมาส

-

ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเข้าค่ายนักเรียน “เยาวชน..รักษ์
พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าราชบุรี (อ่างเก็บน้ำห้วย
อะนะ) อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
(พักค้างคืน) จำนวน 4 รุ่น
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม/ ชมรม
จิตอาสา พัฒนาและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4 กิจกรรมที่ 4 นำเสนอนิทรรศการ
ในงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรม
ราชินีนาถ" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ (ถ้ามี สพฐ.
จะจัดสรรให้เพิ่มเติม)
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

เม.ย.2565
พ.ค. 2565

-

- 275,000

-

275,000

พ.ค.2565ก.ย.2565

-

-

-

-

-

ก.ค.2565ส.ค.2565

-

-

-

-

-

-

-

275,00

-

275,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. กำหนดโครงการต้องดำเนินการเวลาภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นในช่วงเวลา
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและอากาศค่อนข้างร้อน
2. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในการเข้าค่ายอบรมในส่วนของของนักเรียนอย่างเดียว ซึ่ งในการ
อบรมจำเป็นต้อ ง มี ครูของโรงเรียนที่ ควบคุม นัก เรียนมา วิท ยากรหรือครูพี่ เลี้ยงที่ ได้รับ การอบรมจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะศึกษานิเทศก์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ได้ประสานกับโรงเรียนไว้ก่อนปิดเทอมโดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง
- กำหนดช่วงที่ 1 ได้แก่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 อบรมช่วงเดือน เมษายน 2565
- กำหนดช่วงที่ 2 ได้แก่ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 อบรมช่วงเดือน พฤษภาคม 2565
2. ใช้งบประมาณที่ ได้รับ จัดสรรเป็นค่านิ เทศติดตามมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมค่ ายนักเรียน
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนมีความรู้ และซาบซึ้งเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่ าและ
พันธุ์พืช
5.2 นั กเรียนมี ทั กษะ ตระหนั กในหน้ าที่ เห็ นคุ ณค่ า และร่วมกั นอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกการจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันป้องกันไฟป่า
5.3 ครูผู้สอนมี การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิ ดความตระหนัก
รักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และร่วมกันป้องกัน
ไฟป่ า เพื่ อเสริ มสร้างความรู้ สร้ างจิตสำนึ กการบริ หารจั ดการขยะ น้ ำเสี ย พลั งงานและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2022
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวสุพิชญ์นนั ท์ ทิมพิทักษ์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้ า หมายระดับ ประเด็ น คนไทยทุ ก ช่ วงวัย มี คุ ณ ภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพั ฒ นาอย่างสมดุ ล
ทั้ งด้านสติปั ญ ญาและคุณ ธรรม จริยธรรม เป็ นผู้ที่ มี ความรู้และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 รัก การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่บ ทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รัก การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ป รับตัว
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรับ ปรุง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทั นสมั ย และทั นการเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ ถู ก ต้อ งต่ อ บ้ านเมื อ ง ข้ อ 3.2) พั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้า นการอ่ าน คณิ ต ศาสตร์
การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การประเมิ นสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561 (PISA 2018) ระดับ นานาชาติ พบว่า
นั ก เรี ย นไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ ำ กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศสมาชิ ก OECD (องค์ ก รเพื่ อ ความร่ ว มมื อ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา : Organisation for Economic Co-operation and Development) โดยมี
ค่าเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย
OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการประเมิ น PISA 2015 กั บ PISA 2018 พบว่า ด้านการอ่านมี คะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ ยนแปลงของคะแนนตั้ งแต่ การประเมิ นรอบแรกจนถึงปั จจุ บัน พบว่า ผลการประเมิ นด้านคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ย นมาตรฐานสากล ปี 2565 (PISA 2022) เน้ น การประเมิ น ด้ า น
คณิตศาสตร์โดยมีสัดส่วนข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60% ด้านวิทยาศาสตร์ 20% และด้านการอ่าน 20%
และการสอบนวัตกรรมอีก 1 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
PISA Online ดัง นั้นเพื่ อ เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินสมรรถนะนัก เรี ยนมาตรฐานสากล
ปี 2565 (PISA 2022) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เ ขต 1 จึง จั ด ทำโครงการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2022 ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อพั ฒนาครูและผู้ เรียนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ นให้ มี ความพร้ อมต่ อการประเมิ น PISA 2022
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
2.2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบด้วยคอมพิว PISA Online
2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครู ผู้ ส อนในโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา 30 โรงเรีย นที่ ส อนกลุ่ ม สาระวิ ช า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน ได้รับ การพัฒ นาด้านก ารจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่มีอายุ 15 ปี (นักเรียนระดับชั้น ม.3) จำนวน 1,049
คน ได้รับการเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2022 ด้วยระบบการทดสอบ PISA Online ด้านการ
อ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครู กลุ่ มเป้ าหมายผ่ านการพั ฒ นาด้ านการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้ า นการอ่ า นรู้ เ รื่ อ ง
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นการอ่ า นรู้ เ รื่ อ ง
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และสามารถเข้าทำข้อสอบระบบ PISA Online ได้ถูกต้อง
ตามเวลาที่กำหนด
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะ
ความสามารถในการทำแบบทดสอบด้วยระบบ PISA Online

ค่าเป้าหมาย

100
100
100
100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ครูและนักเรียน โรงเรียนที่จัดการศึก ษาระดับ มั ธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA จำนวน 30 โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนขยายโอกาสทีจ่ ัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 30 โรงเรียน
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 21,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 21,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการ
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
PISA 2022
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาให้มีความพร้อมต่อการประเมิน
PISA 2022 ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงให้ผบู้ ริหารเห็น
ความสำคัญและเตรียมความพร้อมต่อการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวม

2

3

4
5

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
21,000
-

ระยะเวลา
รวม
21,000 มี.ค. 2565

-

-

-

- มี.ค. 2565

-

-

-

- มี.ค. 2565

-

-

-

- มี.ค. 2565

-

-

-

- มี.ค. 2565

21,000

-

-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3

4
5

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการประเมิน
21,000
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022
- ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ PISA
และการใช้ข้อสอบ PISA-Online และ PISA-Style
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 3 คน
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มละ 3 คน
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มละ 3 คน
จำนวน 30 โรงเรียน รวมเป็น 90 คน
และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน
รวม 100 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ
- 7,000
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน ๆ ละ
- 14,000
140 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาให้มีความพร้อมต่อการประเมิน
PISA 2022 ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงให้ผบู้ ริหารเห็นความสำคัญ
และเตรียมความพร้อมต่อการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
21,000
- 21,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
กิจกรรมหลัก
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

1

2

3

4

5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูให้มี
ความพร้อมต่อการประเมิน
สมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล PISA 2022
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาให้มีความ
พร้อมต่อการประเมิน PISA
2022 ด้านการอ่านรู้เรือ่ ง
ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจง
ให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ
และเตรียมความพร้อมต่อ
การประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล
(PISA 2022)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 สรุปและ
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวม

มี.ค. 2565

-

21,000

-

-

21,000

มี.ค. 2565

-

-

-

-

-

มี.ค. 2565

-



-

-

-

มี.ค. 2565

-



-

-

-

มี.ค. 2565

-



-

-

-

-

21,000

-

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
การประเมิ น สมรรถนะนัก เรียนมาตรฐานสากล (PISA ) เป็นการสุ่ม ประเมิ น สมรรถนะ
ของนักเรียนที่ มี อายุ 15 ปี บางส่วนเท่านั้น ทำให้ผู้เรียนในสังกัดมีโอกาสน้อยในการเข้ารับการประเมิ น
ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนขาดประสบการณ์การประเมิน PISA และขาดความตระหนักในการเตรียม
ความพร้อม
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2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรของโรงเรียนให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนรอบด้าน ทุกระดับชั้น ให้มีคุณลักษณะและคุณภาพทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รบั การพัฒนาด้านการอ่านรูเ้ รื่อง ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ทำข้อสอบระบบ PISA Online ได้
5.2 ผู้บ ริห ารโรงเรีย น ครูแ ละผู้เ รียน มี ความตระหนั ก และเห็น ความสำคัญ ของการประเมิ น
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรบุคคลและการจัด
การศึกษาของประเทศในระดับนานาชาติ
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โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางอรวรรณ แสงทอง
2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 4. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่ อยของแผนแม่บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครู
และอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจั ดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิ จิทัล สามารถปรับ
วิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อ ที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจั ดเรียนรู้ตลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวั ยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 3.2 พัฒ นาผู้ เ รีย นให้ มีส มรรถนะและทัก ษะด้านการอ่า น
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเน้นปัจจัยสำคัญที่เน้นนโยบายการอ่าน การเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมี นิสั ยรัก การอ่าน ซึ่งภาษาไทยเป็ นเอกลัก ษณ์ ของชาติ เป็นสมบั ติท าง
วัฒ นธรรมอั นก่ อ ให้เกิ ดความเป็น เอกภาพและเสริม สร้างบุคลิก ภาพของคนในชาติให้มี ความเป็ นไทย
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่ งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน
จนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านและการเขียน
มีความสำคัญ อย่างมากและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ จะต้องได้รับ การพัฒ นาอย่างเร่งด่วน สำนัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เห็นความสำคัญ ในการพัฒ นาการอ่าน การเขียน มีทั กษะในการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีนิสัยรักการอ่าน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ค้นหาและประกาศเกียรติคุณให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการเขียนและการคัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ
2.2.2 เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู้ เ รีย น (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2.3 เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึ กษา
ปีที่ 6
2.2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้อย่างยั่งยืน
2.2.5 เพื่อให้ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด มีแนวทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 1,923 คน ได้รับการ
พัฒนาการเขียนและคัดลายมือให้ใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีทักษะในการ
เขียนสื่อสารทางราชการ และชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ทุกคน เข้ารับการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา
2564
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3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26,865 คน ได้รับการ
ประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย
4) ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 149 คน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
5) ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด จำนวน 173 คน มีแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะโดยเน้นการเขียนและการคัดลายมือ
นักเรียนให้มีคุณภาพ และทักษะการสื่อสารการเขียนได้อย่างมีคุณภาพ
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มี ผ ลการประเมิ น การประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ านของผู้ เ รี ย น (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2564 ไม่ต่ำกว่าระดับดี
3) การอ่ านเขียนภาษาไทยของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
4) ครูผู้สอนภาษาไทย มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
5) ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด มีทักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนให้อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
1.3 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทีพ่ ัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
1.4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
ร้อยละ 90
มาตรฐานวิชาชีพครู ร้อยละ 90
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ร้อยละ 3
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเขียนและการคัดลายมือ
จากผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ครูบรรณารักษ์หรือผูร้ ับผิดชอบงานห้องสมุด มีทักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ 80
2.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติได้
จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อำเภอเมือง
อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา)
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 228,450 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 50,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 178,450 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) จำนวน - บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1 การคัดลายมือผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทกุ โรงเรียน
ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 พัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

-

63,970

ที่

กิจกรรม

สพท.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

รวม

ระยะเวลา

- พฤศจิกายน
2564–
มีนาคม
2565
63,970 มกราคม–
มีนาคม
2565
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ที่

กิจกรรม

3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนและจัดทำ
ฐานข้อมูลตามนโยบายเพื่อพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้
4 กิจกรรมที่ 4 ท้าพิสจู น์การอ่านของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 100%
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและการเรียนรู้ เป็นครูบรรณารักษ์
หรือผู้รบั ผิดชอบงานห้องสมุด
6 กิจกรรมที่ 6 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย และ
โรงเรียนที่ดำเนินงานพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยประสบผลสำเร็จและเป็น
แบบอย่างได้
7 กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และการวัดผลประเมินผล
8 กิจกรรมที่ 8 สรุป/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สพท.
-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
20,920
-

23,000

-

-

-

58,570

-

27,000

34,990

-

-

-

-

-

-

-

50,000 178,450
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ระยะเวลา
รวม
20,920 มกราคม –
มีนาคม
2565
23,000 มกราคม –
มีนาคม
2565
58,570 เมษายน–
มิถุนายน
2565
61,990 กรกฎาคม กันยายน
2565
- สิงหาคม–
กันยายน
2565
- กันยายน
2565

- 228,450
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 การคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.1 จัดทำแบบฝึกทักษะคัดลายมือ เล่ม 1-7
1.1.1 การเขียนเส้นพื้นฐาน
1.1.2 การเขียนพยัญชนะไทย กลุ่มเขียนง่าย
1.1.3 การเขียนพยัญชนะไทย กลุ่มเขียนปานกลาง
1.1.4 การเขียนพยัญชนะไทย กลุ่มเขียนยาก
1.1.5 การเขียนสระ
1.1.6 การเขียนวรรณยุกต์
1.1.7 การเขียนตัวเลข
1.2 ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คัดลายมือตาม
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ เล่ม 1-7 โดยให้เครือข่ายแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นการสลับกรรมการโรงเรียน
ในเครือข่ายฯ และส่งผลมายังเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.1 ทุกสิ้นเดือนมกราคม ส่งผลคะแนนเล่มที่ 1
1.2.2 ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลคะแนนเล่มที่ 2
1.2.3 ทุกสิ้นเดือนมีนาคม ส่งผลคะแนนเล่มที่ 3
1.2.4 ทุกสิ้นเดือนเมษายน ส่งผลคะแนนเล่มที่ 4
1.2.5 ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคม ส่งผลคะแนนเล่มที่ 5
1.2.6 ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน ส่งผลคะแนนเล่มที่ 6
1.2.7 ทุกสิ้นเดือนกรกฎาคม ส่งผลคะแนนเล่มที่ 7
1.3 เกณฑ์การให้คะแนน
1.3.1 ตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ 50 คะแนน
1.3.2 ถูกต้องตามอักขรวิธี
25 คะแนน
1.3.3 ความเป็นระเบียบ
25 คะแนน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 เกณฑ์การตัดสิน
1.4.1 คะแนนร้อยละ 80-100 รางวัลระดับเหรียญทอง
1.4.1 คะแนนร้อยละ 70-79 รางวัลระดับเหรียญเงิน
1.4.1 คะแนนร้อยละ 60-69 รางวัลระดับเหรียญทองแดง

-

-

-

1.5 รางวัลเกียรติบัตร

-

-

-
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ที่

กิจกรรมหลัก

2

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับ
สนามสอบ
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการบริหาร การประเมิน (คณะกรรมการระดับ
ศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เครือข่าย 1-9
จำนวน 960 คน)
2.3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
960 คน มื้อละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ
2.3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสอบ
2.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 600 บาท/
ชั่วโมง จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท
2.5 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
2.5.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถตู้เขต)
2.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 23 คนๆละ 120 บาท
2.5.3 ค่าชดเชยน้ำมัน
2.6 วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงานผลการสอบ
ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
2.7 สรุปและรายงานผล

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
63,970

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

33,600

-

3,600

16,250
-

-

2,520

-

4,000
-

4,000

-

-
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ที่

กิจกรรมหลัก

3

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการสร้างเครื่องมือ
ประเมินการอ่านการเขียนและจัดทำฐานข้อมูล
ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
เป็นครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 27 คน (เครือข่ายละ
3 คน จำนวน 9 เครือข่าย) และคณะทำงาน
จำนวน 25 คน รวมจำนวน 52 คน
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
จำนวน 52 คน มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ
3.2 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครือ่ งมือ
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
จำนวน 52 คน มื้อละ 140 บาท จำนวน 1 มื้อ
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน และทำหลักฐานข้อมูล
นักเรียนที่มีปญ
ั หาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/อ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง/ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านเป็น
รายบุคคล
3.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
3.5 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 4 ท้าพิสูจน์การอ่านของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 100%
4.1 ท้าพิสูจน์การอ่านของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับเครือข่าย
4.2 ท้าพิสูจน์การอ่านของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 จัดสรรเพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ดำเนินงาน และสรุปผล เครือข่ายละ 2,000 บาท
จำนวน 9 เครือข่าย
4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
4.5 รางวัลเกียรติบัตร
4.6 สรุปและรายงานผล

4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
20,920

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

3,640

-

-

7,280

-

-

-

10,000

23,000
3,600
2,700
10,000
5,000

18,000

-

-
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5,000

ที่

กิจกรรมหลัก

5

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาการ
จัดการเรียนสอนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ เป็นครูบรรณารักษ์หรือผูร้ ับผิดชอบงาน
ห้องสมุดจำนวน 172 โรงเรียน และคณะทำงาน
จำนวน 25 คน รวมจำนวน 197 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 197 คน
มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 197 คน มื้อละ 140 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- ค่าวิทยากร 3 คน
วิทยากรหลัก จำนวน 1 คน คนละ 600 บาท/
ชั่วโมง จำนวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท
วิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 คน คนละ 600 บาท/
ชั่วโมง จำนวนคนละ 3 ชั่วโมง
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
58,570

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

13,790

-

-

27,580

-

3,600

-

-

3,600

-

-

-

-

10,000
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ที่

กิจกรรมหลัก

6

กิจกรรมที่ 6 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยและพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้
6.1 การดำเนินการระดับเครือข่าย
6.1.1 จัดสรรเพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 3,000 บาท
จำนวน 9 เครือข่าย
6.2 การดำเนินการระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เป็น
คณะกรรมการ จำนวน 77 คน และคณะทำงาน
จำนวน 25 คน รวมจำนวน 102 คน
6.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการ
จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการ
แข่งขัน จำนวน 102 คน มื้อละ 35 บาท จำนวน
1 มื้อ
6.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สำหรับ
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
จำนวน 102 คน มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ
6.2.3 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 102 คน
มื้อละ 140 บาท จำนวน 1 มื้อ
6.2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
6.3 รางวัลเกียรติบัตร
6.4 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และการวัดผลประเมินผล
กิจกรรมที่ 8 สรุป/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

7
8

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
61,990

-

27,000

-

-

3,570

-

-

7,140

-

-

14,280

-

-

-

10,000

-

-

-

-

228,450

17,320

172,130 39,000

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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3.4 แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 การคัดลายมือผูบ้ ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือประเมินการอ่านการ
เขียนและจัดทำฐานข้อมูลตาม
นโยบายเพือ่ พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้
4 ท้าพิสจู น์การอ่านของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
100%
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้
6 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย และ
โรงเรียนที่ดำเนินงานพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประสบผลสำเร็จและเป็น
แบบอย่างได้
7 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และการวัดผลประเมินผล
8 สรุป/รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

พ.ย.64 มี.ค.65
ม.ค.มี.ค.
65

-

-

-

-

-

-

63,970

-

-

63,970

ม.ค.–
มี.ค.65

-

20,920

-

-

20,920

ม.ค.–
มี.ค.65

-

23,000

-

-

23,000

เม.ย. มิ.ย.65

-

-

58,570

-

58,570

ก.ค. –
ก.ย.65

-

-

-

61,990

61,990

ส.ค. –
ก.ย.65
ก.ย.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 107,890

58,570

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้มี หน้าที่ นิเทศ ติดตามการจั ดการศึกษาของสำนัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษามีจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2. สถานศึ ก ษาในแต่ล ะแห่ง มี บ ริบ ท ปั จ จั ยที่ เป็ น ปั ญ หาในการจั ดการศึก ษาแตกต่ างกั น
แต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ให้ศึกษานิเทศก์ได้ทำหน้าที่นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่แท้จริง
ของศึกษานิเทศก์และให้มีจำนวนศึกษานิเทศก์จำนวนเพียงพอ
2. เปิดโอกาสให้ ส ถานศึก ษาในแต่ล ะแห่ง ได้วิเคราะห์ปั จ จัยและสาเหตุของปัญ หาการจัด
การเรียนการสอนตามบริบ ทของตนเองตามทฤษฎีร ะเบิดจากข้างในภายใต้การกำกับ ดูแล ส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารระดับสูง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายใช้ภาษาเพื่ อการสื่อสาร และสื่อสารได้อย่างมีสัม ฤทธิ์ผล ส่งผล
ต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวม
5.2 ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและครูกลุ่มสาระอื่น
ร่วมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สถานศึกษาสามารถดำเนินงานพัฒ นาการอ่านออกเขียนได้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ของการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

271

โครงการ

พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
ของครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระภาษาต่ า งประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวพัชรี ศุภษร 2. นางประกายมาศ บุญสมปอง
3. นายคำรณ สะอาด
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้ า หมายระดั บ ประเด็ น คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี ม าต รฐานสากลเพิ่ ม ขึ้ น มี ทั ก ษะ
ที่ จ ำเป็ น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ต อบสนองต่อการเปลี่ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ ปั ญ หาปรั บ ตั ว สื่ อ สาร และทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึ กษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและ
ดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล
สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึ ก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึ กษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มสี มรรถนะและทักษะด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิ ิทลั และภาษาต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน
เนื่องจากเป็นเครื่ อ งมื อ สำคัญ ในการติดต่อสื่อสาร การศึก ษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่ นดีขึ้น เรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ และจุดเน้นสำคัญที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ภายใน 3 ปี
ยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการการเรียนสอน
ภาษาอั ง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ (CEFR) ของครูผู้ ส อนกลุ่ ม สาระ
ภาษาต่ า งประเทศขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาร ะการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนให้มี
ความสามารถทางด้าน ภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอั งกฤษ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Common European Framework of Reference for Languages :
CEFR) ได้
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศและสร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาร ะการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้มี ทั ก ษะการ
จั ด กิ จ กรรม การเรี ย น รู้ ข องผู้ เ รี ย นในก ารสอน ภ าษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
2.2.3 เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ)
ของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น
2.2.4 เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) ได้ รั บ การพั ฒ นา
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 220 คน
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
3) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการพัฒนามีทักษะ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ (CEFR) ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผเู้ รียนมีทักษะตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) เพิ่มขึ้น
3) สถานศึก ษาทุ กแห่งในสังกั ด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก ษา
ในการจัดการเรียนการกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของ สพป.ราชบุรี เขต 1
1.1.ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาละมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด
1.2.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
1.3 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา
2.ตัวชี้วดั ความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

100

3
2
100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1) ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 220 คน
2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 โรงเรียน
3) ผูเ้ รียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่
อำเภอเมือง อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา
2. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 56,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 56,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

3

Team work for Development English
Teaching Activities
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

4

สรุปผลการรายงานและดำเนินโครงการ

2

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
56,000

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

3

4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
Team work for Development English Teaching
Activities
อบรมเชิง ปฏิ บั ติก ารครูผู้ ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
56,000
ภาษาต่ า งป ระเท ศ (ภาษ าอั ง กฤษ) ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
ผู้ เ ข้ า อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ ค รู ก ลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน
220 คน (ตามฐานข้อมู ล) คณะทำงาน จำนวน 20 คน
รวมจำนวน 240 คน
- อาหารกลางวั น 1 มื้ อๆ ละ 140 บาท จำนวน 240 คน
33,600
เป็นเงิน 33,600 บาท
- อาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม 2 มื้ อๆ ละ 35 บาท จำนวน
16,800
240 คน เป็นเงิน 16,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
3,600
เป็นเงิน 3,600 บาท
2,000
- ค่าวัสดุ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
- สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจัดการเรีย นการสอนเพื่ อการ
สื่อสารมากกว่า 2 ภาษา
- การจัดการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
(ภาษาอั งกฤษ) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั งกฤษ
(CEFR)
สรุปผลการรายงานและการดำเนินโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
56,000
3,600
50,400
2,000
กิจกรรมหลัก

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 Team work for Development
English Teaching Activities
2 อบรมเชิงปฏิบั ติ ก ารครูผู้ส อนกลุ่ ม
สาระการเรีย นรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
(CEFR)
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4 สรุปผลการรายงานและดำเนิน
โครงการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

ม.ค.-ก.ย.
2565
เม.ย.-มิ.ย.
2565

-

-

-

-

-

-

-

56,000

-

56,000

ก.ค.-ก.ย.
2565
ก.ค.-ก.ย.
2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 56,000

- 56,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง
1.1 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได้
1.2 การมีเจตคติเชิงลบต่อภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จึงทำให้รู้สึกไม่เปิดใจและ
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงการไม่กล้าสื่อสาร และแสดงออก
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1 การจั ด อบรมหรื อ พั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารแบบ Online
สร้างคลังความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application ของครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.2 จัดทำแบบสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและ ครู
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1มีข้อมูลสารสนเทศและสร้างเครือข่าย
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์สาระภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
เพิ่มขึน้
5.4 สถานศึก ษาในสัง กั ดได้รับ การนิเ ทศ ติ ดตามและประเมิ น ผลการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวพัชรี ศุภษร
2. นางอรวรรณ แสงทอง
3. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้ า หมายระดั บ ประเด็ น คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด แล ะ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ต อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมี การศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ ปั ญ หาปรั บ ตั ว สื่ อสาร และทำงานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อที่ 5 การปรับ ระบบการประเมิ นผล
การศึ ก ษาและการประกั น คุณ ภาพ พร้ อมจัด ทดสอบวัดความรู้ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ นในการศึก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบ
การประกั น คุณภาพการศึกษา ได้รับ การปรั บ ปรุงให้ ทั นสมั ยตอบสนองผลลัพธ์ท างการศึก ษาได้อย่าง
เหมาะสม
นโยบายระยะเร่ งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึ ก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3 ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริ ง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของ
ระเบียบดังกล่าวกำหนดพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลัก สูตรสถานศึก ษา หลัก การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ตามหลัก วิชา หลัก เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติที่ ส ถานศึก ษากำหนดเพิ่ ม เติม อันจะสะท้ อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบั ติง านของ
สถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ ในกระบวนการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การดำเนิน
งานวัด และประเมิ นผลการเรียนรู้เป็นงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานหลัก วิชาการ ตามแนวทางการวัดผลตาม
พระราชบัญ ญั ติก ารศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้
สถานศึกษาประเมิ นผู้เรียนโดยพิ จ ารณาจากพัฒ นาการความประพฤติ การสังเกตพฤติก รรมการเรียน
การร่วมกิ จ กรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน อย่างเหมาะสมกั บ ระดับ และ
รูป แบบการศึก ษา อั น เป็นหนทางที่ จ ะพัฒ นาส่ง เสริม ให้ ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้สูงสุด เป็นคนดี คนเก่ ง
และมี ค วามสุ ข สอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น ผลการเรียนตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 กำหนดให้มีการวัดประเมินผลการเรียนในระดับ ห้องเรียนและโรงเรียน ประกอบกั บ
ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใหม่ ดังนั้น การวัดและประเมินผลจึงต้องมี การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตลอดแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการพัฒ นาระบบการวัด และประเมิ นผลการจัดการเรียนรู้
เพื่อวางแผนขับ เคลื่ อ นการวัดและประเมิน ผลอย่างเป็นระบบส่งผลให้การวัดและประเมิ นผลมี คุณภาพ
มี ม าตรฐาน มี ความโปร่ง ใส และสามารถใช้ผ ลการประเมิ นมาพัฒ นาการเรียนการสอนให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครู ให้ มี ความรู้ค วามเข้ าใจการวัดและประเมิ น ผลการจั ดการเรียนการสอน
2.2.2 เพื่ อจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
2.2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม ระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

280

2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้รับชอบงานวัดและประเมินผล หรือครูวิชาการของสถานศึกษา เข้าร่วมการพัฒ นา
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำนวน 203 คน (ระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษา 1 คน)
2) สถานศึ ก ษาส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป (นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน
1822 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 527)
3) ผลสัมฤทธิ์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ร้อยละ 3
4) สถานศึ ก ษา ได้ รับ การนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการวัด และประเมิ น ผล
จำนวน 172 แห่ง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้รับ ชอบงานวัดและประเมิ นผล หรือครูวิชาการของสถานศึกษา เข้าร่วมการพัฒ นา
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึก ษาในสังกั ดมี คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการประเมินผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น
3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผล สามารถวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 –
2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1. ร้อยละของสถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
3
(O-NET ) เพิ่มขึ้น
1.2. ร้อยละของผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
80
1.3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
100
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
80
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รบั ผลประโยชน์
1) ครู ผู้รับ ชอบงานวัดและประเมิ นผลหรือวิชาการ ทุ กโรงเรียนในสัง กัดสำนัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษา 1 คน)
2) ครูผู้ส อนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับ
มัธยมศึกษา 1 คน)
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่
อำเภอเมือง อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 697,028 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 55,430 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) สำนักทดสอบทางการศึกษา จำนวน 641,598 บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมเชิงปฏิบตั ิการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ในการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

2

3

4

สพท.

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ

55,430

-

- 431,878

รวม

ระยะเวลา

-

55,430 ม.ค. 2565 ก.พ. 2565
- 431,878 มี.ค. – ก.ย.
2565

- 209,720

- 209,720 มี.ค. – ก.ย.
2565

-

-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรมหลัก
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 จัดทำคู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ครูผรู้ ับผิดชอบงานวัดและ
ประเมินผลหรือครูวิชาการ (ระดับประถมศึกษา 1 คน
มัธยมศึกษา 1 คน) จำนวน 202 คน และคณะทำงาน
จำนวน 21 คน รวม จำนวน 223 คน
- อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 140 บาท จำนวน 223 คน
เป็นเงิน 31,220 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน
223 คน เป็นเงิน 15,610 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จำนวน 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
1.4 สรุปผลการดำเนินงาน
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งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
55,430

31,220
15,610
3,600
5,000
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ที่

กิจกรรมหลัก

2

กิจกรรมการเตรียมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.1 การจัดประชุมชีแ้ จงและข้อเสนอแนะ แนวทาง การ
ดำเนินงานการบริหารการจัดสอบ (คณะกรรมการจัดสอบระดับ
สนามสอบ ครัง้ ที่ 1) คณะกรรมการระดับเครือข่าย 36 คน
- ค่าตอบแทนการเข้าประชุม คนละ 300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
2.2 การจัดประชุมชีแ้ จงกรรมการระดับศูนย์สอบ
จำนวน 73 คน
- ค่าตอบแทนการเข้าประชุม คนละ 300
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
2.3 การจัดประชุมชีแ้ จงและข้อเสนอแนะ แนวทาง การ
ดำเนินงานการบริหารการจัดสอบ (คณะกรรมการจัดสอบระดับ
สนามสอบ ครัง้ ที่ 2) จำนวน 323 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 30 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 90 บาท
2.4 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับศูนย์สอบ
ค่าตอบแทน
2.4.1 ประธานศูนย์สอบ
2.4.2 ผู้ประสานงานการจัดสอบ
2.4.3 คณะทำงานระดับศูนย์สอบ (ค่าตรวจเยีย่ มสนามสอบ
,ค่าพาหนะ)
2.4.4 เจ้าหน้าที่อื่นๆ และ พนักงาน(เจ้าหน้าที่การเงิน,
พนักงานขับรถ,ประชาสัมพันธ์)
2.4.5 ตัวแทนศูนย์สอบ
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.4.6 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบทดสอบ
- กระดาษคำตอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ
2.4.7 ค่าวัสดุ
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งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
431,878

10,800
1,820

22,000
2,555

9,690
29,070

5,000
4,000
13,000

9,000

12,000
6,500
10,000
24,300

7,000
19,993
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ที่

กิจกรรมหลัก

ระดับสนามสอบ
2.4.8 ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ
2.4.9 ค่าตอบแทนครูคุมนำนักเรียนมาสอบและ
ค่าพาหนะ
2.5 วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
3 อบรมเชิงปฏิบตั ิการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.1 ประชุมวางแผน
3.2 จัดทำคู่มือ/ แนวทางการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบตั ิการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
คณะทำงาน รวม จำนวน 892 คน (ระดับประถมศึกษา 1 คน
มัธยมศึกษา 1 คนจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 223 คน)
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท จำนวน 892 คน
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 892
คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
600 บาท
- ค่าวัสดุ
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน

4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
196,750
20,700
27,700
209,720

124,880
62,440
14,400
8,000

697,028

343,050

320,985 32,993

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1
2

3

4

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์
4 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลัก (ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) ในการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ม.ค. - ก.ย.
2565
ม.ค. - ก.ย.
2565

-

55,430

-

-

- 431,878

-

- 431,878

ม.ค. - ก.ย.
2565

-

-

- 209,720 209,720

ส.ค. – ก.ย.
2565

-

-

-

- 487,308

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม 4 ไตร
มาส

55,430

-

- 209,720 697,028

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. เกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได้
2. ภาระงานครูถูก ผลกระทบจากนโยบายหรือระบบการวัดประเมิ นผลต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นปัญหาที่เกิดจากภาระงานที่มากเกินไปและทุกภาระงานถูกกดดันด้วยการประเมิน ทำให้ครูไม่สามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างเต็มที่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การจัด อบรมหรือ พั ฒ นาพัฒ นาด้านการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) Online สร้างคลังความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application
2. จัดทำแบบสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและ ครูผู้สอน
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูก ลุ่ม เป้ าหมายสามารถดำเนิน การวัดและประเมิ น ผลการจั ดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
5.3 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผลอย่า งต่อเนื่อง
ส่งผลให้ครูสามารถวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นายคำรณ สะอาด
3. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย
1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2. ประเด็น
1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณธรรม จริ ยธรรม เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ และทั กษะในศตวรรษที่ 21 รั กการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี สำนึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรับ ปรุง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทั นสมั ย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนันการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณ ภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุค
ใหม่มี ศัก ยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรฐานสมรรถนะมี ทัก ษะในการปฏิบัติห น้าที่ ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล มี ก ารพัฒ นาตนเองทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ ง
มีจิตวิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับ กลยุ ท ธ์ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ทธ์ที่ 3 ยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ กษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเร่งรัดปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ดำเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าวตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
โดยนโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ยึ ด เป็ น กรอบ
การดำเนิ น งานในการจั ด ทำแผน พร้ อ มทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิ ท ธิภ าพในทุ ก มิ ติ เพื่ อ มุ่ ง เป้ า หมาย คื อ ผู้ เรี ยนทุ ก ช่ว งวั ย จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของกลุม่ เป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่พัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ สามารถแก้ ไขสถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่ อเปิ ด โลกทั ศ น์ มุ ม มองร่ ว มกั น ของผู้ เ รี ย นและครู ใ ห้ ม ากขึ้ น พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู้
และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ
และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ตอบสนอง
นโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษา คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่นำมาซึ่งการพัฒนา เครือข่ายโรงเรียนประจำตำบล
และโรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบายต่างๆให้มี คุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึก ษาให้พัฒ นาอย่างยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบทของสำนักงาน
เขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรีเขต เขต 1 มี ป ระสิท ธิภาพ คุ้มค่า จึงจัดทำโครงการขับ เคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และขั บ เคลื่ อนการจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจำตำบล
ตามนโยบาย และจุดเน้น
2.2.2 เพื่ อ นิ เทศ ติด ตาม และขับ เคลื่อ นการดำเนิน งานการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ยนภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดี
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 50 โรงเรียน และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี จำนวน 33
โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และ สพฐ.
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึ ก ษา โรงเรียนคุณ ภาพประจำตำบลทุ ก โรงเรีย น
ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษา ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา และ
ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถในด้านทักษะวิชาการ และด้าน
ทักษะชีวิตต่างๆตามนโยบายและจุดเน้นทีก่ ำหนด
3) ผู้ บ ริห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรีย นภายใต้โ ครงการคอนเน็ ก ซ์ อีดี
ทุกโรงเรียนได้รับการพั ฒนาตามนโยบายและจุดเน้นที่กำหนดและได้รับ การนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
1. ตั วขี้ วั ดความสำเร็ จตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของสถานศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายได้รบั การนิเทศ ติดตาม
100
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีได้รับขับเคลื่อน
100
การดำเนินงานการจัดการศึกษา
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีได้รบั การนิเทศ
100
ติดตาม
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริห าร ครู และนัก เรียนทุก คน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ.
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 7,500 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 7,500 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) .............
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียน
ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และ
โรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน
รวม

2
3

4

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
3,750
3,750

-

-

-

-

-

7,500

-

-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.2.ประชุมวางแผนการดำเนินการสร้างเครื่องมือการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1
โรงเรียนคุณภาพ) ทั้ง 3 ด้าน
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 25 คน มื้อละ 120 บาท จำนวน
1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน
35 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดี
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.2 ประชุมวางแผนขับเคลือ่ นการดำเนินงานของ
โรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 25 คน มื้อละ 120 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ จำนวน 25 คน 35 บาท/
มื้อ จำนวน 2 มื้อ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียน
ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2

3

4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,750

-

3,000

-

-

1,750

-

-

3,000

-

-

1,750

-

-

7,500

-

3,750

7,500

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3

4

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการ
คอนเน็กซ์อีดี
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
การขับเคลือ่ นการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
และโรงเรียนภายใต้โครงการ
คอนเน็กซ์อีดี
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล และ
รายงานผลการดำเนินงาน
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

1 เม.ย. 31 ส.ค.
2565
1 เม.ย. 31 ส.ค.
2565
1 ม.ค.30 ก.ย.
2565

-

-

3,750

-

3,750

-

-

3,750

-

3,750

-

-

-

-

-

1 ม.ค.30 ก.ย.
2565

-

-

-

-

-

-

-

7,500

-

7,500

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง
- การดำเนินงานพัฒนา ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดตามโครงการ
- การเกิ ด สถานการณ์ ฉุก เฉิ น เช่น การแพระบาดเชื้ อไวรั ส โคโรนา(โควิด -19) ทำให้
ไม่สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การนิเทศออนไลน์ การติดตาม
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ได้รับการพัฒนาตาม
นโยบายและจุดเน้นที่กำหนดและได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นายคำรณ สะอาด
3. นายกัลป์ ธารามรรค

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย
1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2. ประเด็น 1.1 การพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น
- คนไทยมีก ารศึก ษาที่มี คุณ ภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ม ขึ้น มี ทัก ษะที่ จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่อย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่ างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรับ ปรุง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทั นสมั ย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนันการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณ ภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุ ค
ใหม่มี ศัก ยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรฐานสมรรถนะมี ทัก ษะในการปฏิบัติห น้าที่ ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล มีก ารพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง มี
จิตวิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับ กลยุ ทธ์ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ทธ์ที่ 3 ยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาให้ส อดคล้องกั บ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ มุ่ งสร้างเสริม ผู้เรียนให้มี คุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม
จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ
และพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานทำ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูแนะแนวจึ งมี
บทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน ซึ่งจำเป็นที่ครูแนะแนวจะต้องได้รับการ
พัฒ นาและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ ให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องของ
การศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะบทบาทของครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม กับความสามารถ และความถนัดของตน การประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับตนเอง
ย่อมส่งผลให้มีความสุขในการทำงานอาชีพนั้น ๆ การแนะแนวมีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียน ก้าวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
สำนัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญ กับ กิ จ กรรมแนะแนว
ในการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางาน
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการ
ประกอบอาชีพ ตรงตามบุคลิกภาพ ทักษะ และความถนัดของตนเอง
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวด้านทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
2.2.2 เพื่ อ นิ เทศ ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ผลลั พ ธ์
ในตัวผู้เรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) พั ฒ นาครูแนะแนว โรงเรี ยนขยายโอกาส จำนวน 30 โรงเรียนสังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) ครูผู้สอนแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 30 โรงเรียน ได้รับ การนิเทศ ติดตาม
พัฒนาความรู้ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทุ กโรงเรียนได้รับ การพัฒ นาและสามารถจัดกิจ กรรม
แนะแนวในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาอบรมไปพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้เกิดความสามารถด้าน
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
2.4 ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตั วขี้ วั ดความสำเร็ จตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
100
มาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวที่มี
90
ประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
100
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวใน
95
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผเู้ รียนความสามารถด้านทักษะชีวิต
95
และทักษะอาชีพ
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 35,000 บาท
3.1.1 งบประมาณของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 35,000 บาท
3.1.2 งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่น ๆ เงินนอกงบประมาณ จำนวน - บาท
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2
3

กิจกรรม

สพท.

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
การแนะแนวอาชีพ สำหรับครูแนะแนว
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน

รวม

งบประมาณ
สพฐ. อื่น ๆ

ระยะเวลา

รวม

35,000

-

-

35,000

-

-

-

-

-

-

-

-

35,000

-

-

35,000

1 เม.ย.65 30 มิ.ย.65
1 ก.ค.65 31 ส.ค.65
1 ก.ค.65 31 ส.ค.65

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาการแนะแนว
อาชีพ สำหรับครูแนะแนว
- ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูแนะแนว โรงเรียนขยาย
โอกาส โรงเรียนละ1 คน จำนวน 30 คน และ
คณะทำงาน 20 คน รวม จำนวน 50 คน
1.1 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน มื้อละ
140 บาท จำนวน 1 มื้อ
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน
35 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน
ชั่วโมงละ 1,200 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง
1.4 ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 3 คน คืนละ 600 บาท
จำนวน 1 คืน
1.5 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2
3

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
35,000
-

-

7,000

-

-

3,500

-

21,600

35,000

-

-

1,800

-

-

-

1,100

21,600

12,300

1,100

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการแนะแนวอาชีพ สำหรับครู
แนะแนว
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม
แนะแนว
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการ
ดำเนินงาน
รวม

1 เม.ย. –
30 มิ.ย.2565

-

-

35,000

-

35,000

1 ก.ค. 31 ส.ค.2565

-

-

-

-

-

1 ก.ค. 31 ส.ค.2565

-

-

-

-

-

-

35,000

-

35,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดตามโครงการ
- การเกิ ดสถานการณ์ ฉุก เฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อ ไวรัส โคโรนา (โควิด -19) ทำให้
ไม่สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สำรวจจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จำนวนของผู้ที่
ต้องการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน
- จัดทำแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูแนะแนวได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนแต่ละวัยได้อย่างดี
5.2 โรงเรียนมีการแนะแนวด้านทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
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รวม
4 ไตรมาส

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นางสาวพัชรี ศุภษร
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์
4. นายคำรณ สะอาด

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย
1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2. ประเด็น 1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับ การพัฒ นา อย่างสมดุล
ทั้ ง ด้ า นร่ างกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี สำนึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุค
ใหม่มี ศัก ยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรฐานสมรรถนะมี ทัก ษะในการปฏิบัติห น้ าที่ ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล มี ก ารพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ ง
มีจิตวิญญาณความเป็นครู
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ทธ์ที่ 3 ยกระดั บ คุณภาพการศึ กษาให้ สอดคล้ องกั บ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้เพื่อ พัฒ นาศักยภาพบุคคลที่มี ความพร้อม ความสนใจ แตกต่างกันสำหรับ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการดำรงชีวิต เกิดความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะเป็นเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งของ
โรงเรียนเนื่องจากเด็กและเยาวชนกำลังเติบโตในสังคมที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเผชิญสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงหลากหลายรูป แบบ
ดังนั้น การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดพลเมืองใหม่ที่เข้มแข็งผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียน
ที่ไม่มุ่งเน้นการให้เนื้อหาความรู้แต่เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง พัฒนาศักยภาพหรือ
เสริม พลัง เยาวชนให้ มี ทั ก ษะการจัดการตนเอง การสื่อสาร การคิด วิเคราะห์ สามารถรับ ผิ ดชอบและ
มีท างเลื อกที่ ป ลอดภัยได้ ปัจจุบันปัญ หาที่ สร้างความวิตกกังวลใจให้กับ พ่อแม่ผู้ป กครองโดยเฉพาะผู้ที่
มี บุ ตรหลานอยู่ ในช่วงวัย รุ่นได้แ ก่ ปั ญ หาเรื่อ งการเรีย น การสอบแข่ งขั น การติ ดยาเสพติด และการ
มี เพศสัม พั นธ์ในวัย เรียน เพื่ อ เปิ ดโลกทั ศน์ มุ ม มองร่วมกั น ของผู้เรียนและครูให้ ม ากขึ้ น พั ฒ นาผู้เ รีย น
ให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตเพื่ อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ
และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายและจุดเน้นยึดเป็นกรอบ
การดำเนินงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อน ในการพัฒนาสมรรถนะครูกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครอบคลุม
ทั้งระบบด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
การบริห ารจั ดการให้ตอบสนองนโยบายและเป้ าหมายการจัด การศึ ก ษานั้ น สิ่ง สำคัญ คื อ
การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด การเรีย นการสอนใน โรงเรีย นให้ มี คุ ณ ภาพ
และยกระดับ คุณภาพการศึก ษาให้พั ฒ นาอย่างยั่ง ยืน ดังนั้น เพื่ อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย
จุดเน้น สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรีเขต เขต 1 จึงจัดทำโครงการส่ง เสริมพัฒ นา
การเรียนการสอนของครูผู้ส อนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุ ขศึก ษาและพลศึก ษา ให้ เกิ ด ผลการปฏิบัติง าน
ที่เป็นเลิศ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มี
ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้พลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
2.2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีและทักษะชีวิตและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา แบบActive learning
2.2.3 เพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจและประเมินหลักสูตรเพศวิ ถีศึกษา และแผนการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
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2.2.4 เพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ของครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ เ ข้ า รับ การอบรมโปรแกรมพั ฒ นาครู เพศวิ ถี ศึ ก ษาแบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์
http://cse-elearning.obec.go.th
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 175 คน
2) ครูผู้ส อนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึก ษาและพลศึก ษา จำนวน 172 โรงเรียน ได้รับ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชี วิ ต ทุ ก โรงเรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาห ลั ก สู ต รเพศวิ ถี ศึ ก ษา และสามารถจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
Active Learning
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ(Best Practice)
3) ผู้ เ รีย นได้ รั บ ความรู้แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพตามความสามารถด้ านกี ฬ า และมี ค วามรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตั วขี้ วัดความสำเร็จตามแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและ
100
พลศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
50
ด้านกีฬา
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
100
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครู
90
เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning,obec.go.th
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
100
2.3 ร้อยละของครูผู้สอนมีการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ Best Practice
50
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริห าร ครู และนัก เรียนทุก คน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ จำนวนทั้งสิน้ 84,810 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 79,810บาท
3.1.2 งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จำนวน 5,000 บาท
3.1.3 อื่น ๆ จำนวน - บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต รูปแบบเชิงรุก (Active Learning) โดย
(Coaching และ Mentoring)
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนครูสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
มุ่งสูก่ ารปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ Best Practice
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
รวม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่น ๆ
65,050
-

รวม
65,050

14,760

14,760 1 ม.ค.65 -

-

-

ระยะเวลา
1 ก.ค.65 31 ส.ค.65

31 มี.ค.65

-

5,000

79,810 5,000
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต รูปแบบเชิงรุก (Active Learning) โดย
(Coaching และ Mentoring)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 ประชุมวางแผนและจัดทำแนวทาง จัดทำคู่มอื
2.3 ดำเนินการอบรมให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนสอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต แบบ Active Learning
ในโรงเรียน ผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ครู
175 คน และคณะทำงาน รวมจำนวน 195 คน
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 195 คน มื้อละ 140 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 195 คน 35 บาท/
มื้อ จำนวน 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ชั่วโมงละ 1,200 บาท
จำนวน 6 ชั่วโมง
- ค่าวัสดุ
2.4 ติดตามและประเมินผล (Coaching และ Mentoring)
2.5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
65,050
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-

27,300

-

-

13,650

-

21,600

-

-

-

-

2,500
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ที่
2

3

4

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
14,760

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best
Practice การจัดการเรียนการสอนครูสาระการเรียนรูส้ ุข
ศึกษาและพลศึกษา
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงาน Best
Practice ครูสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 ประชุมวางแผน จัดทำคู่มือ
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 22 คน มื้อละ 120 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 22 คน 35 บาท/
มื้อ จำนวน 2 มื้อ
1.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน Best Practice
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 22 คน มื้อละ 120 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 22 คน 35 บาท/
มื้อ จำนวน 2 มื้อ
- ค่าจ้างทำโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลดีเยี่ยม จำนวน 3 โล่ ๆ ละ
1,000 บาท
- ค่ากรอบเกียรติบัตร จำนวน 9 รางวัล ๆ ละ 100
1.4 ค่าวัสดุ
1.5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล
5,000
3.1 นิเทศ การจัดกิจกรรมการสอนพลศึกษา
3.2 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต
โดยการ (Coaching และ Mentoring)
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
84,810
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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-

2,640

-

-

1,540

-

-

2,640

-

-

1,540

-

-

3,000

-

-

900
5,000

2,500
-

21,600

58,210

5,000
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครู
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มุ่งสู่การปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ
Best Practice
2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
รูปแบบเชิงรุก (Active Learning)
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานผล

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

1 ก.ค.-31
ส.ค.2565

-

-

57,370

7,680

65,050

1 ม.ค.31 มี.ค.
2565
1 ม.ค.30 มิ.ย.
2565
1-30 ก.ย.
2565

-

14,760

-

-

14,760

-

2,500

2,500

-

5,000

-

-

-

-

-

-

17,260

59,870

7,680

84,810

รวม

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดตามโครงการ
- บางโรงเรียนมีครูผสู้ อนไม่ตรงตามวิชาเอก ทำให้ไม่เข้าใจในเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนการสอน
- การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้
ไม่สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สำรวจจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จำนวนของผู้ที่
ต้องการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน
- จัดทำแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูได้รับความรู้ และมีความสามารถจัดทำหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต แบบเชิงรุก (Active Learning)
5.2 ครูมี ศัก ยภาพการจัดการเรียนการสอนครูส าระการเรียนรู้สุขศึก ษาและพลศึก ษามุ่ ง สู่
ความเป็นเลิศ กิจกรรม Best Practice
5.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการนิเทศ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นายคำรณ สะอาด
4. นางสาวพัชรี ศุภษร

1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เป้าหมาย การบูรณาการ เรื่องความซื่อสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา
2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. เป้าหมายระดับ ประเด็นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดี งามและมีความรักและภูมิ ใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตสังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุล ทั้ งด้านสติปัญ ญาคุณ ธรรมจริยธรรมมี จิตวิญ ญาณที่ ดีเข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับ ตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศดวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผูเ้ รียนทุกระดับการศึกษา
ให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่ งด่ว น (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิ ต
สำหรับ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ ล ะช่ วงวัย ได้ รั บ การศึ ก ษา
ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้ งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ของ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2562
มาตรา 7 กำหนดว่า “กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริ ม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาพ และศัก ดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มี ความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ รู้ จั ก พึ่ ง ตนเอง มี ค วามคิ ด ริเ ริ่ ม สร้ างสรรค์
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2579) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3.3 ให้ ค วามสำคั ญ
กับ การปลูก ฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒ นาศักยภาพทุ นมนุษย์ มี ห ลัก การ ที่ ส ำคัญ ในการยึด “คนเป็นศูนย์ก ลางการพัฒ นา” มุ่ ง สร้าง
คุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้
มีทั ก ษะ มีความคิ ดสร้างสรรค์ มี ทั ศนคติที่ ดี รับ ผิดชอบต่อสัง คม มี จ ริยธรรมและคุณธรรม พัฒ นาคน
ทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์
และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
สำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม สพฐ.
เพื่อเป็นการนำนโยบายสูก่ ารปฏิบัติ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒ นาผู้ บ ริห ารและครูให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ สามารถจั ด การศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นา
ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลตามคุณธรรมความดี เป็นผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ภูมิใจในการทำ
ความดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาและเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.2.2 เพื่อสร้างเครือข่าย ชุมชน องค์กร แห่งคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
2.2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2.2.4 เพื่ อ นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาในโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน
172 โรงเรียน มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม สพฐ. ครบถ้วน
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติในระดับ สพฐ. อย่างน้อย 5 รางวัล
3) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1จำนวน
172 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและครู สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มี ความรู้ เข้าใจ และมี ก ระบวนการในการขั บเคลื่ อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล และมีการ
พัฒนาจนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ตัวชี้ วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี ร้อยละ 85
ขึ้นไป
1.2 ร้อ ยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับ สนุนให้ผู้เรียนมีความรั กและมี ร้อยละ 100
ทั ศ นคติ ที่ ดีต่ อ สถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ดมั่ น การปกครองระบบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 100
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
- จำนวนรางวัล ที่ ส ถานศึก ษา ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครูและนัก เรียนได้รับ การยกย่อง 5 รางวัล
เชิดชูเกียรติในระดับ สพฐ.
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
สถานศึก ษา ผู้บ ริห าร ครู และนัก เรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 172 โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
สถานที่ ดำเนินการ สถานศึก ษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 47,800 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 47,800 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ..................
3.2 กิจกรรมหลัก/งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ออนไลน์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมที่ 3 ประกวดคัดเลือกผลงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 สรุปและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
รวม

2

3
4
5

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
- 9,480
-

-

-

-

- 38320
-

- ก.พ. – ส.ค. 2565

38320 มิ.ย. – ก.ค.2565

-

-

- 47,800

-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนโครงการคุณธรรม
สพฐ. ออนไลน์ (คณะทำงาน 12 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คน
มื้อละ 35บาท 2 มื้อ จำนวน 1 วัน เป็นเงิน
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คน
มื้อละ 120 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน
- ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 7,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
2.1 ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ทัง้ ระดับ
โรงเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับห้องเรียน
2.2 ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมภายนอกโรงเรียน (การทำบันทึก
ข้อตกลงระหว่างโรงเรียนภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่างสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา)
2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
9,480
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ที่
3

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 ประกวดคัดเลือกผลงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ.
3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ ฯ
3.2 ประชุ ม คณะกรรมการคั ด เลื อ ก
ผลงาน ระดั บ เครื อ ข่ า ย ฯ (เครื อ ข่ า ยละ
12 คน 9 เครื อ ข่ า ย รวม 108 คน)และ
ระดั บ เขตพื้ น ที่ จำนวน 20 คน รวม
คณะกรรมการคั ด เลื อ ก 128 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 128 คน
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
เป็นเงิน 8,960 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 128 คน จำนวน
1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 15,360 บาท
- ค่าจ้างทำโล่ ประกอบด้วย
1) โครงงานคุณธรรมดีเด่น จำนวน 1 โล่
2) นวัตกรรมดีเด่นผูบ้ ริหาร ครู จำนวน 2 โล่
3) คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร ครู จำนวน 2 โล่
4) ครอบครัวคุณธรรม จำนวน 1โล่
รวมจำนวน 6 โล่ ๆ ละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย
1) โครงงานคุณธรรมนักเรียน จำนวน 10 อัน
2) โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน จำนวน 20 อัน
3) นวัตกรรมดีเด่นผูบ้ ริหาร ครู จำนวน 20 อัน
4) คุรุชนคนคุณธรรมผูบ้ ริหาร ครู จำนวน 20 อัน
5) ครอบครัวคุณธรรม จำนวน 10 อัน
รวมจำนวน 80 อัน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
8,000 บาท

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
38,320
-
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ที่
4
5

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมที่ 5 สรุปและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงิน

-

-

-

-

47,800

7,200

40,600

-

(ขอถั่วจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3
4
5

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียน
โครงการคุณธรรม สพฐ. ออนไลน์
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ประกวดคัดเลือกผลงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
สรุปและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

ม.ค.2565

-

9,480

-

-

9,480

ก.พ.-ส.ค.
2565

-

-

-

-

-

มิ.ย.-ก.ค.
2565
ม.ค.-ส.ค.
2565
ส.ค.-ก.ย.
2565

-

-

-

38,320

38,320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,480

-

38,320

47,800

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- การเกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกกิจกรรม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำกิ จ กรรมออนไลน์ ในขณะที่ เกิ ด การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. อย่างต่อเนื่อง
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้มีคุณธรรมและได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นายคำรณ สะอาด
4. นางอรวรรณ แสงทอง

1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เป้าหมาย การบูรณาการ เรื่องความซื่อสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3. เป้าหมายระดับ ประเด็นคนไทยมีคุณ ธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ ดีงามและมี ความรักและภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตสังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
4. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
5. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุล ทั้ งด้านสติปัญ ญาคุ ณ ธรรมจริยธรรมมี จิตวิญ ญาณที่ ดีเข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับ ตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศดวรรษที่ 21 โดยมุง่ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นทุกระดับการศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชี วิต
สำหรับ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ ล ะช่ วงวัย ได้ รั บ การศึ ก ษา
ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีค วามรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ของ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
โครงการกองทุนการศึกษา เริ่มต้นในปี พ.ศ.2555 เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเงิน
ส่วนพระองค์ ม าจัดตั้ง “โครงการกองทุ นการศึกษา” และทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีดำเนินการ
โครงการกองทุ นการศึก ษา โดยให้ทำแบบภาคเอกชน คือ เรียบง่าย รวดเร็ ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด
พอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ควรประชาสัมพันธ์มากเกินไป ต่อมา ภายหลังพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงรับพระราชกรณียกิจ
สืบสาน ต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มี โ รงเรี ย นในโครงการกองทุ น การศึ ก ษา จำนวน 3 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นบ้ า นตะโกล่ า ง
โรงเรียนรุจิ ร พั ฒ น์ และโรงเรีย นบ้ านโป่ ง กระทิ ง บน รวมทั้ ง มี โรงเรียนเครือ ข่า ยคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
โครงการกองทุ น การศึ ก ษา จั ง หวั ด ราชบุ รี จำนวน 3 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นสิ น แร่ ส ยาม โรงเรีย น
กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อ หวี) และโรงเรียนบ้านบึง (สันติม โนประชาสรรค์) นอกจากนี้ยังมี โรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์ คือโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒ นาคุณภาพ
การศึ ก ษาโรงเรี ย น ใน โครงการกองทุ น การศึ ก ษาและโรงเรี ย น ใน พ ระบ รมราชานุ เ คราะห์
เพื่อสนองพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในความดี
2.2.2 เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนคุ ณภาพการจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนในโครงการกองทุ นการศึ ก ษา
และโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
2.2.3 เพื่ อ นิ เทศ ติด ตามและประเมิ น ผลโรงเรียนในโครงการกองทุ นการศึ กษาและโรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรี ย นในโครงการกองทุ นการศึ ก ษา โรงเรียนเครือข่ ายคุ ณ ธรรม ฯ และโรงเรีย น
ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 โรงเรียน มี ก ารดำเนิ นการปลูกฝัง ค่านิยมการยึดมั่ นในคุณ ธรรม
จริยธรรม ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในความดี
2) โรงเรี ยนในโครงการกองทุ น การศึ ก ษา โรงเรียนเครือ ข่ายคุณ ธรรม ฯ และโรงเรีย น
ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 โรงเรียน ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยแผนพัฒ นา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
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3) โรงเรี ย นในโครงการกองทุ น การศึ ก ษา โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรม ฯ และโรงเรีย น
ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครู ของโรงเรียนในโครงการกองทุ น การศึ ก ษา โรงเรีย น
เครื อ ข่ ายคุ ณ ธรรม ฯ และโรงเรีย นในพระบรมราชานุ เ คราะห์ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถ
จัดการศึ ก ษาเพื่ อ ปลูก ฝัง ค่านิ ยมการยึด มั่ น ในคุณ ธรรม จริยธรรม ให้เ ด็ก เติบ โตเป็ นพลเมื อ งที่ มั่ นคง
อยูใ่ นความดีได้อย่างมีคุณภาพ
2) โรงเรียนในโครงการกองทุ นการศึก ษา โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ฯ และโรงเรียน
ในพระบรมราชานุ เ คราะห์ ดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ วยแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษาด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
3) โรงเรียนในโครงการกองทุ นการศึก ษา โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ฯ และโรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลให้ผลการดำเนินงาน
มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ผลงาน
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้ วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
1.2 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก
และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาใช้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยการปฏิบัตจิ ริง
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
- สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
คุณธรรม ฯ และโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียน
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2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
พื้ นที่ ดำเนิ นการ โรงเรียนในโครงการกองทุ น การศึก ษา โรงเรียนเครื อข่ายคุณ ธรรม ฯ และ
โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 (พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ)
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 8,150 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 8,150 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ..................
3.2 กิจกรรมหลัก/งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ฯ และ
โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
คุณธรรม จริยธรรม ฯ และโรงเรียนในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ ดำเนินการปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่
มั่นคงอยู่ในความดี
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณภาพโรงเรียนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสู่การ ปฏิบัตจิ ริง
กิจกรรมที่ 4 การประสานงานเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ

2

3

4

งบประมาณ

ระยะเวลา

สพท. สพฐ. อื่นๆ

รวม

3,150

-

-

3,150 ต.ค.2564 – ธ.ค.
2564

-

-

-

- ต.ค.2564-ก.ย.
2565

-

-

-

- ก.พ.2565 – ส.ค.
2565

-

-

-

- ธ.ค.2564 - ก.ย.
2565
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ที่

กิจกรรม

5

กิจกรรมที่ 5 การประสานงานรับการตรวจ
ติดตามผลการดำเนินงานจากองคมนตรีและ อสส.
โครงการกองทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล

6
7

กิจกรรมที่ 7 สรุปและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
รวม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ

ระยะเวลา

รวม

-

-

-

- ธ.ค.2564 -ก.ย.
2565

5,000

-

-

-

-

-

5,000 พ.ย.2564 – ส.ค.
2565
- ส.ค.2565 - ก.ย.
2565

8,150

-

- 8,150

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิ จกรรมที่ 1 จั ดทำแผนการนิ เทศ กำกั บ ติ ดตามและประเมินผล
การดำเนิ นงานโรงเรี ยนในโครงการกองทุ นการศึ กษา
โรงเรี ยนเครื อข่ ายคุ ณธรรม จริ ยธรรม ฯ และโรงเรี ยนใน
พระบรมราชานุเคราะห์
1.1 จัดทำคำสั่งการนิเทศ กำกับ ติดตาม ระดับเขตพื้นที่ และ
ระดับจังหวัด
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการนิเทศ ฯ
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศ ฯ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท

3,150

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม ฯ ดำเนินการปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโต
เป็น
พลเมืองที่มั่นคงอยู่ในความดี
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันพ่อ วันที่ 5
ธันวาคม
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม

-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

-

-

-

1,050
2,100

-

-

-

-

319

ที่
3

4

5

6
7

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติจริง
- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
กิจกรรมที่ 4 การประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการ
กิจกรรมที่ 5 การประสานงานรับการตรวจ ติดตาม
ผลการดำเนินงานจากองคมนตรีและ อสส.โครงการ
กองทุนการศึกษา และโรงเรียน
ในพระบรมราชานุ
เคราะห์
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
- ค่าชดเชยน้ำมัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

8,150

-

8,150

-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

5,000

กิจกรรมที่ 7 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวมเป็นเงิน

(ขอถั่วจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

จัดทำแผนการนิเทศ กำกับ
ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ฯ
และโรงเรียนในพระบรมราชา
นุเคราะห์

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ต.ค.2564 ธ.ค.2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

3,150
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-

-

3,150
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ที่

2

3

4

5

6
7

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม ฯ และโรงเรียนในพระ
บรมราชานุเคราะห์ดำเนินการ
ปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโต
เป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในความดี
ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณภาพโรงเรียนด้วยแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
การประสานงานเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการ
การประสานงานรับการตรวจ
ติดตามผลการดำเนินงานจาก
องคมนตรี อสส.โครงการกอง
ทุนการศึกษาและโรงเรียนในพระ
บรมราชานุเคราะห์
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

ต.ค.2564 ก.ย.2565

-

-

-

-

-

ก.พ.2565 ส.ค.2565

-

-

-

-

-

ธ.ค.2564 ก.ย.2565

-

-

-

-

-

ต.ค.2564 ส.ค.2565
ส.ค.2565 ก.ย.2565

1,000

2,000

1,000

1,000

5,000

-

-

-

-

-

4,150

2,000

1,000

1,000

8,150

สรุปและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

ธ.ค.2564 ก.ย.2565
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- การเกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้ น ที่ อ ำเภอสวนผึ้ ง และอำเภอบ้ า นคา จั ง ห วั ด ราชบุ รี ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นในโครงการ
กองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ส่ง เสริม การจัดทำกิ จกรรมออนไลน์ในขณะที่ เกิ ดการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 โรงเรี ย นในโครงการกองทุ น การศึ ก ษาและโรงเรี ย นเครื อข่ า ย ฯ และโรงเรี ย น
ในพระบรมราชานุ เ คราะห์ มี ก ารขั บ เคลื่ อนคุ ณ ภาพการดำเนิ นงานของโรงเรี ย นด้ วยการปฏิ บั ติ จ ริ ง
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเด็กมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางอรวรรณ แสงทอง
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น)
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มี ทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการปฏิ รู ป กระบวน การเรี ย นรู้ ที่ ต อบ สน อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่อ ย คนไทยได้ รั บ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อที่ 5 การปรับ ระบบการประเมิ น ผล
การศึ ก ษาและการประกั น คุณ ภาพ พร้ อมจัด ทดสอบวัดความรู้ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ นในการศึก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย ตอบ สนองผลสั พ ธ์ ท างการศึ ก ษา
ได้อย่างเหมาะสม
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.2 พัฒ นาผู้เ รีย นให้มี ส มรรถนะและทัก ษะ
ด้ า นการอ่า น คณิต ศาสตร์ การ คิ ด ขั ้ น สูง นวั ต กรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ คุณภาพการศึก ษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

323

2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก ำหนดประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อทำการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้แบบทดสอบเน้นการวิเคราะห์ป ระเมิ น
ความสามารถของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดำเนินโครงการประเมิ นคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อ บริหารจัดการการสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้ อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริมครูผู้ส อนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ และนำข้อสอบที่วิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่ อ สร้ างแนวทางหรือ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ การประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น (NT)
ด้วยการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษากับ สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สูงขึ้น ร้อยละ 3
3) การบริหารจัดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของศูนย์สอบย่อยเครือข่ายโรงเรียน
เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถนำข้อสอบ
ที่วิเคราะห์ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความน่าเชื่อถือ สามารถ
นำข้อมูลสำคัญไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
3) เครือ ข่ายโรงเรียนเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาทุ ก เครือข่ายมี ส่วนร่วมในการบริห าร
จัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
พื้นฐานของผูเ้ รียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้ รียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 3
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ ม เป้ า หมาย/ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ครูผู้ ส อนวิ ช าภาษาไทย ครู ผู้ ส อนวิช าคณิ ต ศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เครือข่ายโรงเรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสังกัด ตชด.
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 19,312 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11,650 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7,662 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผสู้ อนออกแบบการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT)
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT)
ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ

2
3

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่นๆ รวม
11,650
- 11,650 มกราคม
2565

-

-

7,662
-

มีนาคม
7,662 2565
- มีนาคม กันยายน
2565

-

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผสู้ อนออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผสู้ อนวิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ครู
เครือข่ายละ 2 คน (ครูผสู้ อนวิชาภาษาไทย 1 คน
และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 คน) รวม 18 คน
และคณะทำงาน 17 คน รวมทัง้ หมด 35 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าวัสดุ
- เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้าน
คณิตศาสตร์ (NT) 2 ปีย้อนหลัง
- แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผสู้ อน หลังจาก
นำข้อสอบ (NT) 2 ปียอ้ นหลังไปใช้กบั นักเรียน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
11,650
-
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-

-

-

-

-

-

2,450
4,200
-

5,000
-

-

-

-

-
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ที่
2

3

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
7,662
-

กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT)
ปีการศึกษา 2564
2.1 สำรวจโรงเรียนในสังกัดทีจ่ ะร่วมการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564
2.2 แจ้งกำหนดการ การประเมินคุณภาพผูเ้ รียน
(NT) ปีการศึกษา 2564
2.3 ประชุมจัดทำแนวทาง/ รูปแบบการบริหาร
การจัดสอบ (ประธานศูนย์สอบ ประธานเครือข่าย
ผู้ช่วยประธานเครือข่าย ครูใหญ่โรงเรียน
บ้านตะโกปิดทองและโรงเรียนบ้านถ้ำหิน
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่) จำนวน 33 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท
2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและ
ระดับสนามสอบ
2.5 การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผ่านระบบ NT
Access (ตารางรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ และ
ข้อสอบ)
2.6 การจัดสอบประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT)
ปีการศึกษา 2564
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ข้อสอบวิชาภาษาไทย
และวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านตะโกปิดทอง
23 คน และโรงเรียนบ้านถ้ำหิน 35 คน รวม
จำนวน 58 คน ๆ ละ 1 ชุด ชุดละ 24 บาท
2.7 การตรวจ และรวบรวมคะแนนผลการสอบ
2.8 ประกาศผลสอบ NT
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
19,312
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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-

-

-

-

-

-

-

2,310
3,960
-

-

-

-

-

-

1,392

-

-

-

-

-

14,312 5,000
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผสู้ อนออกแบบ
การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)
2 กิจกรรมที่ 2 การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)
ปีการศึกษา 2564
3 กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผล สรุป
และรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

ม.ค.
2565

-

11,650

-

-

11,650

มี.ค.
2565

-

7,662

-

-

7,662

-

19,312

-

-

19,312

มี.ค ก.ย.
2565

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จจัย ความเสี่ย ง ครูบ างท่ านนำเข้าข้อมู ล นักเรียนผ่านระบบ NT Access ไม่ ครบถ้วน
เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายโรงเรียน
2) แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แจ้ง วิ ธี ก ารนำเข้ า ข้อ มู ล และ
ตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาทางกลุ่มไลน์ แจ้งผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) เพิ่มขึ้น
5.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
5.3 สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินงานโครงการประเมิ น
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีก ารส่งเสริม ให้ เครือข่ ายโรงเรียน
พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษามี ส่วนร่วมในการบริห ารการจัด สอบ/ การประเมิ น ส่ง ผลให้ก ารดำเนินงาน
ในการสอบ/การประเมิ น มี ป ระสิท ธิภ าพ รวดเร็ว มี ความโปร่ง ใสและสะท้ อนถึง คุ ณ ภาพของผู้ เรีย น
อย่างแท้จริงมีการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาทั้งในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

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

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้ า หมายระดั บ ประเด็ น คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ ม ขึ้ น
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่อ ย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศดวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 5 พัฒ นาทั กษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ คุณภาพการศึก ษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุ พโภชนาการ ทรงเห็นว่ าเด็กจะเรียนหนังสื อไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือ
เจ็บ ป่ วย จึ ง ทรงริเริ่ ม โครงการเกษตรเพื่ ออาหารกลางวั นในโรงเรีย นตำรวจตระเวนชายแดน ตั้ง แต่
พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนในถิ่นทุรกั นดาร ศูนย์การเรียนชุมชนสำหรับ ชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้ งพระราชทาน
พระราชทรัพ ย์เป็นค่าตอบแทนครู ผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์ก ารเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้
เยาวชนมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาที่ เ หมาะสม จะได้ มี ค วามสามารถในการพึ่ ง ตนเอง และเป็ น ที่ พึ่ ง
ของครอบครัวได้ในอนาคต
เนือ่ งจากกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปลูกฝัง
จิตสำนึก เจตคติ และค่านิยมทุก ๆ ด้าน ทางด้านสหกรณ์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน การพึ่งพา
อาศัยกันและกันอย่างมีความเอื้ออาทรต่อกันในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่สำคัญ
อย่างยิ่ง ที่ จ ะเปิดโอกาสให้นั ก เรียนได้รู้จัก การรวมกลุ่ม เพื่ อแก้ ปัญ หาโดยใช้ก ระบวนการของสหกรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจกรรม
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
2.2.2 เพื่อคัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด จานวน 172 โรงเรี ยน ได้รับแนวทางการประเมินโรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้
การสหกรณ์

2) สถานศึกษาเครือข่ายละ 1 โรงเรียน รวม 9 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เป็นสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
3) สถานศึ ก ษา 9 โรงเรี ย นที่ เ ป็ น สหกรณ์ โ รงเรี ย นต้ น แบบ ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
2) สถานศึก ษามี ก ารจั ดการเรีย นการสอน การจั ดทำแผนการสอนแบบบูร ณาการโดย
วิเคราะห์ วิธีการ หลัก การและอุดมการณ์สหกรณ์แบบบูรณาการขึ้นใช้เองสัมพันธ์กั บการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั การพัฒนาให้มีความรูส้ มรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์, กิจกรรมส่งเสริมการออม,
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ, และกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ)
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 172
โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น - บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

331

3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ

2

กิจกรรมที่ 2 สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่นๆ รวม
- ม.ค. ก.ย.2565
- ก.ย.2565

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
1.1 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
การจัดโครงการสหกรณ์โรงเรียน โดยส่งเล่ม
เอกสารรายงานโครงการ
1.2 จัดทำแนวทางการประเมินกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน
1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะทำงาน เพือ่ คัดเลือก
สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
1.4 จัดทำเกียรติบัตรมอบโรงเรียนต้นแบบ
1.5 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

-

-

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1
2

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกสหกรณ์ ม.ค. โรงเรียนต้นแบบ
ก.ย.2565
กิจกรรมที่ 2 สรุปประเมินผล/ ก.ย.2565
รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จจัยความเสี่ยง โรงเรียนอาจไม่มี เวลาพอที่ จะจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนสหกรณ์
โรงเรียน
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง การพัฒ นาครูผู้สอนเกี่ยวกั บ การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกิจกรรมสหกรณ์กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึก ษาจัดให้มีกิ จกรรมสหกรณ์ในสถานศึก ษาได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพตามหลัก เกณฑ์
ที่กำหนด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

333

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

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

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้ าหมายระดับ ประเด็น คนไทยทุ ก ช่ วงวัยมี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้น ได้รับ การพัฒ นาอย่างสมดุ ล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญ ญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มี ความรู้และทัก ษะในศตวรรษที่ 21 รัก การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่ อย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 2 หลัก สู ตรสมรรถนะ มุ่ ง เน้ นการจั ดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทัก ษะการเรียนรู้ และทัก ษะที่ จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี วินัย มี ความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุ ข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับ กลยุ ทธ์ข อง สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ทธ์ที่ 3 ยกระดั บ คุณภาพการศึก ษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทัศนศิลป์
ดนตรีแ ละนาฏศิ ล ป์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ที่ ช่ วยพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริเ ริ่ ม สร้า งสรรค์
มี จิ น ตนาการ มี สุ น ทรี ย ภาพ ช่ ว ยพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม
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และความเชื่ อ มั่ น ในตนเองส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ เ ป็ นพื้ น ฐาน
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เห็นความสำคัญของการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล ปะขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะที่ สอดคล้อ งกับ ทั กษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครู
และนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม สาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครูให้ส ามารถจัด การศึก ษากลุ่ ม สาระการเรียนรู้ศิล ปะสอดคล้องกั บ ทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 172 โรงเรียน ได้รับ การพัฒ นาให้ส ามารถจัดการศึก ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูผู้สอนได้รับการพัฒ นาความสามารถด้านทัศนศิล ป์ นาฏศิลป์และดนตรี สอดคล้อ ง
กั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลให้ มี ค วามสามารถด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ นาฏศิ ล ป์ แ ละดนตรี
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้แ ละตั วชี้ วัด ของหลั ก สูต ร และนำความรู้ไปพั ฒ นาผู้เ รีย นส่ง ผลให้ นัก เรีย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่สูงขึ้น
3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 มีการจัดการ
เรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิล ปะที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/การประกวดในระดับ
ต่าง ๆ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี
1.2 ร้อ ยละของครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รับ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 172 โรงเรียน
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 โรงเรียน
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 85,740 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 85,740 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารส่งเสริมการพัฒนาการ จัด
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ )

2

สพท.

85,740
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ที่

กิจกรรม

สพท.

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ

รวม

ระยะเวลา

3

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล

กรกฎาคมสิงหาคม

4

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

กันยายน
2565
85,740

-

-

85,740

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 จั ด ทำเอกสารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.1 สำรวจความต้องการพัฒนาของครูผสู้ อน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.3 ประชุมและจัดทำเอกสารส่งเสริมการพัฒนา
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
85,740
ตัวชี้วัดและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ศลิ ปะ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหรือตัวแทน
โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 172 คน คณะทำงาน
จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 187 คน
2.1 ค่าอาหารกลางวันครู จำนวน 172 คน
52,360
คณะทำงาน จำนวน 15 คน รวม 187 คน มื้อละ
140 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 52,360 บาท
2.2 ค่ าอาหารว่ างและเครื่ อ งดื่ ม จำนวน 187 คน
26,180
4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 26,180 บาท
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง
7,200
ชั่วโมงละ 600 บาท รวมเป็น 12 ชั่วโมง เป็นเงิน
7,200 บาท
กิจกรรมหลัก
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ที่
3

4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมิ น ผล โดยใช้เ ครื่องมื อการนิ เทศ
ติดตามและประเมิ นผลการจัดการศึกษากลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
85,740
7,200 78,540
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
กิจกรรมหลัก

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสาร
ส่งเสริมการพัฒนาการจัด
การศึกษากลุม่ สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 อบรมครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้ และการ
วัดผล ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุปและ
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ

2

3

4

รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส2
ไตรมาส3
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส4
(ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

มกราคมกุมภาพันธ์

-

-

-

-

-

เมษายนพฤษภาคม

-

-

85,740

-

85,740

กรกฎาคมสิงหาคม

-

-

-

-

-

กันยายน

-

-

-

-

-

-

-

85,740

-

85,740
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจำนวนน้อยไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยการนิเทศ ติดตามหรือให้ความรู้
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ครูและนัก เรียนมี ผลงานหลากหลาย และผลงานเป็นที่ ยอมรับ/ ได้รับ รางวัล ในการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ
5.3 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/การประกวด
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายคำรณ สะอาด

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (วัยเรียน/วัยรุ่น)
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรี ยน/วัยรุ่น มีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญ หา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่าน
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทั ลในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้มี ห น่วยงานรับ ผิดชอบพั ฒ นาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วยดิจิทั ล แห่ง ชาติ ที่ ส ามารถนำไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการ
นำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วั ยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุ ข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริม สร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้ง ครรภ์ จ นถึงปฐมวัย การพัฒ นาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพั ฒ นาและยก ระดับ ศั ก ยภาพ
วัยแรงงานรวมถึงการส่งเสริม ศั ก ยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒ นาการเรียนรู้ที่ ต อบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนด
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวั ด
ราชบุรี ยังเป็นจังหวัดที่มีก ารติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอันดับแรกๆ ของประเทศไทย
ส่ง ผลให้ ส ถานศึก ษาไม่ ส ามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบ On Site ได้ต ามปกติ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มุ่งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรีย นการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ การจั ด การเรี ย นการส อน ในช่ ว งสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูสอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2.2.2 ยกระดับผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานและต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุ กคนได้รับ
การพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2) นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตั วชี้ วั ดความสำเร็ จตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
90
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของครูแลบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทลั เพื่อการ
70
จัดการเรียนการสอน
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 24,480 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 24,480 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน .......-........ บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้สอนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ New Learn 2022
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการนำผลการอบรม
สู่การปฏิบัติ

2

สพท.
24,480
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งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

-

ระยะเวลา
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ก.ย. 2565
-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิ งปฏิ บั ติการ การพั ฒนารู ปแบบการ 24,480
จัดการเรียนการสอนแบบ New Learn 2022 จำนวน 2 วั น
รูปแบบ Online
- วิทยากรหลัก และวิทยากรพี่เลี้ยง 2 คน จำนวน 6 ชั่วโมง
14,400
(แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุม่ ) ชั่วโมงละ 600 บาท
2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มจุดถ่ายทอดสัญญาณ
3,360
คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 24 คน ๆ ละ 35
บาท 2 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 3,360 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 24 คน ๆ ละ 140 บาท
6,720
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 6,720 บาท
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการนำผลการอบรมสู่การปฏิบัติ
นิ เทศ ติ ดตาม ครู /โรงเรี ย นที่ เข้ าร่ วมการอบรม
ด้ วยกระบวนการ นิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เลี้ ยง
(Coaching and Mentoring)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
24,480
14,400 10,080
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
กิจกรรมหลัก

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

1

2

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้สอนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
New Learn 2022
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการนำผล
การอบรมสู่การปฏิบัติ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.)

รวม

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

4 ไตรมาส

ม.ค. - ก.ย.
2565

-

-

24,480

-

24,480

ก.ค. - ก.ย.
2565

-

-

-

-

-

-

-

24,480

-

24,480
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง การดำเนิ น โครงการภายใต้ โ ครงการที่ สพฐ. กำหนดซึ่ ง ส่ ง ผลให้
บางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ศึกษาแนวทางและดำเนินการปรับกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ และดำเนินการตามนโยบายที่ สพฐ. กำหนด
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูสอนได้รับ การพั ฒ นาให้ส ามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
5.2 ผู้เรียนได้รับยกระดับผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานและต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 2. นางสาวสุพชิ ญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปญ
ั ญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มคี วามรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ข้ อที่ 8 การพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัยให้ ได้รับ
การดูแลและพั ฒ นาก่อ นเข้ารับ การศึก ษาเพื่อพั ฒ นาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา
ให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งนำไปเป็ น กรอบในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อ ที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัด เรี ยนรู้ต ลอดชี วิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ด้า นที่ 2 ด้า นโอกาส ข้ อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุ กคน
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมกับวัย
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) และแผนปฏิรู ป ประเทศด้ านการศึก ษา
กำหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ให้ มี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี สมวั ย ทุ ก ด้ า น
โดยการปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย มี เ ป้ า หมายที่ ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม วั ย ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ของโลกอนาคต สามารถแก้ ปั ญ หา ปรั บ ตั ว สื่ อ สาร และทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สำนัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนัก และเล็ง เห็นความสำคัญ
ของนโยบายการจั ดการศึก ษาดัง กล่าว ได้ด ำเนิน งานการจัดการศึ ก ษาปฐมวัยเพื่อให้เ กิ ดการพั ฒ นา
การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดการศึกษาปฐมวัยสู่ มาตรฐานสากล โดยพัฒนาบุคลากร
ทางการศึ ก ษาปฐมวัย ได้ แก่ ผู้ บ ริ ห าร ครู พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง ต ลอดจนพั ฒ นา
สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒ นาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือข่าย ส่งเสริม สนั บสนุน สร้างความเข้ม แข้งให้กับ โรงเรียนทางด้านวิชาการทั้งนี้ เพื่อวางรากฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้การดำเนินงานการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพนำไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 ส่ ง เสริม และพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ทางวิชาการให้ กั บ โรงเรีย นศูน ย์ เด็ ก ปฐมวั ยต้ น แบบ/
เครือข่าย
2.2.2 เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนั กเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย และมีรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.2.4 เพื่ อ ให้ ค รู ป ฐมวั ย สามารถนำนวั ต กรรมที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษามาใช้
จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ตามมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560
2.2.5 นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึ ก ษาศู น ย์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบ/เครื อ ข่ า ย จำนวน 7 โรงเรี ย น ร้ อ ยละ 100
สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) นักเรียนปฐมวัยได้รับ การประเมิ นพัฒนาการผ่านเกณฑ์ การประเมิ นโดยอยู่ในระดับ 3
ร้อยละ 90
3) สถานศึก ษาจำนวน 172 โรงเรีย น จัด ประสบการณ์ ร ะดั บ ปฐมวัยได้ต ามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย สามารถจั ดการเรียนการสอนปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นัก เรีย นปฐมวัยที่ จ บชั้นอนุ บ าล มี พัฒ นาการด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คมและ
สติปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ครู ป ฐมวั ย สามารถน ำนวั ต กรรมที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษามาใช้
จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ม เป้ า หมาย/ ผู้ ได้ รั บ ผลประโยชน์ ครูวิ ชาการ/ครู ผู้ ส อนระดั บ ชั้ น ปฐมวัย และนั ก เรี ย น
ระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อำเภอเมื อง อำเภอ
ปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา)
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 62,675 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จำนวน 62,675 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ........-........... บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์
รูปแบบต่าง ๆ เช่นตามแนวมอนเทสซอรี่,
ไฮสโคป, วอลดอร์ฟ และการสอนแบบ
โครงการระดับปฐมวัย พร้อมจัดทำสื่อสำหรับ
เด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2

-

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
49,100
-

-

13,575

-

สพท.

3

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และการวัดผลประเมินผล

-

-

-

4

กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ

-

-

-
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ระยะเวลา
รวม
49,100 ตุลาคม
2564กันยายน
2565

13,575 ตุลาคม
2564กันยายน
2565
- ตุลาคม
2564กันยายน
2565
- ตุลาคม
2564กันยายน
2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนาเชิง
วิชาการ การจัดประสบการณ์รปู แบบต่างๆ เช่นตามแนว
มอนเทสซอรี่ ,ไฮสโคป, วอลดอร์ฟ และการสอนแบบ
โครงการระดับปฐมวัยพร้อมจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนาเชิงวิชาการ การจัด
ประสบการณ์รปู แบบต่างๆ เช่นตามแนวมอนเทสซอรี่ ,
ไฮสโคป, วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการระดับ
ปฐมวัยพร้อมจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่ครู
ปฐมวัยโรงเรียนละ 1คน จำนวน 172 โรงเรียน และ
คณะทำงาน 18 คน รวม 190 คน
1.3.1 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 190 คน
มื้อละ 140 บาท จำนวน 1 มื้อ
1.3.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ จำนวน 190 คน
35 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ
1.3.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จำนวน 1 คน
ชั่วโมงละ 1,200 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง
1.3.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.1 ประชุมคณะกรรมการจากเขตพื้นที่ร่วมกับครู
ปฐมวัยผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ได้แก่ คณะครูผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะทำงาน 45 คน

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
49,100
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13,575

-

26,600

-

-

13,300

-

7,200

-

-

-

-

2,000
-

-

-
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ที่

3

4

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,575
-

2.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม เจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน
มื้อละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ
2.1.2 ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการในการ
ออกประเมินพัฒนาการ
2.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม และการ
วัดผลประเมินผล
3.1 กำหนดประเด็นการนิเทศ
3.2 จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
3.3 กำหนดปฏิทินการนิเทศ
3.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.5 สรุปรายงานการนิเทศ
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ
4.2 สรุปโครงการ
4.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
62,675
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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-

10,000

-

-

-

2,000
-

-

-

-

7,200

51,475

4,000
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3

4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ/ สัมมนาเชิง
วิชาการ การจัดประสบการณ์
รูปแบบต่างๆ เช่นตามแนวมอน
เทสซอรี่, ไฮสโคป, วอลดอร์ฟ
และการสอนแบบโครงการระดับ
ปฐมวัย พร้อมจัดทำสื่อสำหรับ
เด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเมิน
พัฒนาการนักเรียนทีจ่ บหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรม และการวัดผล
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผล
รวม

เม.ย.2565

-

-

49,100

-

49,100

ต.ค.2564ก.ย.2565

-

-

-

13,575

13,575

ต.ค.2564ก.ย.2565

-

-

-

-

-

ก.ย.2565

-

-

49,100

13,575

62,675

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน
2. ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาปฐมวัย
3. ครูผู้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยไม่สอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2. ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานก่อนการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย และนิเทศ
ติดตามการประเมิน
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 โรงเรี ย นศู น ย์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบ/ เครื อข่ า ย เป็ น แหล่ ง วิ ช าการด้ า นปฐมวั ย
และมีความเข้มแข็งในการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
5.2 นั ก เรี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญ า
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.3 มีร ายงานผลการประเมิ นพัฒ นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญ ญา
ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5.4 ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5.5 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 2. นางสาวสุพชิ ญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาล 4.นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปญ
ั ญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มคี วามรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี สำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ ปัญ หา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึ กษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้ ส มกั บ วั ย เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นแผนบู รณาการ การพั ฒ นาเด็ ก ป ฐมวัย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวั ยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวั ยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้อ งกับ นโยบาย สพฐ. ด้ า นที่ 2 ด้า นโอกาส ข้ อ ที่ 2.1 สนั บสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ เข้ าเรียนทุ กคน
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมกับวัย
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ คุณภาพการศึก ษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการริเริ่มดำเนินการเพื่อ
สร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรูท้ ักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยได้
ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี
เมื่อปี พ.ศ. 2552
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด ำเนิ น งานตามโครงการ
บ้านนัก วิท ยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย ตามนโยบายของสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตั้ง แต่ปี ก ารศึก ษา 2554 และพบว่าครูมี ปั ญ หาด้ านองค์ค วามรู้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
และการเขี ย นรายงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมสำคั ญ ในการดำเนิ น งานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงพัฒนาครูเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับ ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นำผล
ก ารป ระ เมิ น ม าพั ฒ น า แ ล ะ มี ความ ตั้ งใจ ใน ก ารจั ด กิ จ ก รรม วิ ท ย าศ าส ต ร์ ต าม โคร งก าร
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 พั ฒ นาครู ป ฐมวั ย ให้ ส ามารถถ่ ายทอดความรู้แ ละทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.2.2 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.2.3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับ ตราพระราชทานบ้ านนักวิท ยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานฯ
2.2.4 โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการบ้านนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อย ประเทศไทย ดำเนินงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูปฐมวัยจำนวน 172 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) เด็กปฐมวัยจำนวน 172 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) จำนวนโรงเรียน 49 โรงเรียน ที่เข้ารับการประเมินโครงงาน ผ่านการประเมินผลงานและ
ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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4) สถานศึกษา 172 โรงเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) เด็ก ปฐมวัยของโรงเรี ยนที่ เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมี ป ระสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3) ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4) สถานศึกษาปฐมวัยทุ กแห่ งได้รับ การนิเทศติดตามการดำเนินงาน และนำผลไปพัฒ นา
ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ ข้ารับการประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ ครูผสู้ อนระดับชั้นปฐมวัย และนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อำเภอเมือง อำเภอ
ปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา)
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

355

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 107,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 102,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ........-........... บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทน
ครูบรรจุใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย (อบรมออนไลน์)
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
รุ่นที่ 1-9 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลงานเพื่อรับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย

2

3

4

5

6

กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 6 สรุป/ รายงานผลโครงการ

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

92,000

-

-

5,000

10,000

-

-

-
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รวม

ระยะเวลา

- ตุลาคม
2564 ธันวาคม
2565
- 92,000 มีนาคม
2565
-

5,000 เมษายน
2565

ตุลาคม
2564กันยายน
2565
- 10,000 กันยายน
2565
-

- กันยายน
2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการทดแทนครู
บรรจุใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
(อบรมออนไลน์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน)
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกีย่ วข้องชี้แจง
นโยบาย
1.2 แจ้งอบรมเชิงปฏิบตั ิการทดแทนครูบรรจุใหม่
ครูเกษียณ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (อบรมออนไลน์)
1.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด
1.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง รุ่นที่ 1-9
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องชีแ้ จงนโยบาย
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง รุ่นที่ 1-9 ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 2 วัน ประกอบด้วยครู
ปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 172 โรงเรียน และ
คณะทำงาน จำนวน 18 คน รวม 190 คน
2.2.1 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 190 คน
มื้อละ 140 บาท จำนวน 2 มื้อ
2.2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 190 คน
คนละ 35 บาท/ มื้อ จำนวน 4 มื้อ
2.2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง
2.2.4 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
2.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด
2.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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-

-

-

-

92,000

-

-

-

-

53,200

-

-

26,600

-

7,200

-

-

-

5,000
-
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ที่
3

4

5

6

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,000
-

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลงานเพื่อรับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานเพื่อรับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการคัดเลือกจำนวน
25 คน
3.3 ดำเนินการตรวจโครงงาน
3.2.1 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 25 คน
มื้อละ 120 บาท จำนวน 1 มื้อ
3.2.2 ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่ จำนวน 25 คน
มื้อละ 35 บาท/ มือ้ จำนวน 2 มื้อ
3.2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
3.4 สรุป และรายงานผลโครงงาน
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
4.1 กำหนดประเด็นการนิเทศ
4.2 จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
4.3 กำหนดปฏิทินการนิเทศ
4.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.5 สรุปรายงานการนิเทศ
กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้าน
10,000
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
ค่าจ้างเหมารถ
กิจกรรมที่ 6 สรุป/ รายงานผลกิจกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
107,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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-

3,000

-

-

1,750

-

-

-

250
-

-

-

-

7,200

10,000
94,550 5,250
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

ตุลาคม
2564ธันวาคม
2565

-

-

-

-

-

มีนาคม
2565

-

92,000

-

-

92,000

เมษายน
2565

-

-

5,000

-

5,000

ตุลาคม
2564กันยายน
2565
5. กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมพิธีรับตรา กันยายน
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์ 2565
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
6 กิจกรรมที่ 6 สรุป/ รายงานผล
กันยายน
โครงการ
2565
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

92,000

5,000

2

3

4

กิจกรรมที่ 1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการทดแทนครูบรรจุ
ใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 การอบรม
เชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
รุ่นที่ 1-9 ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 3 ตรวจผลงาน และ
การวัดผล ประเมินผลโครงการ
บ้านนักวิยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

ระยะเวลา
ดำเนินการ

10,000 107,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสีย่ ง
1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน
2. สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบัติการได้ครบทุกคน
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2. แบ่งกลุ่มในการหมุนเวียนการใช้วัสดุ อุปกรณ์
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
5.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีป ระสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
5.3 โรงเรี ย นที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ฯ ผ่ า นการประเมิ น และได้ รั บ ตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
5.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.5 โรงเรี ย น ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ การนิ เ ท ศติ ด ตามการดำเนิ น งานโค รงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์
2. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทกั ษ์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้ า หมายระดับ ประเด็น คนไทยทุ ก ช่วงวัยมี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ได้รับ การพั ฒ นาอย่างสมดุ ล
ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่ บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมื อง มี ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทัก ษะการเรียนรู้และทัก ษะที่ จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี วินัย มี ความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และข้อ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒ นา
สมรรถนะหลั ก ที่ จ ำเป็น ในแต่ล ะระดั บ จัด กระบวนการเรีย นรู้แบบลงมื อปฏิ บัติ จ ริง รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
การจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิก ารประกาศใช้ห ลั ก สูต ร
การศึก ษาปฐมวัย พุ ท ธศักราช 2560 และหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ างๆ ซึ่งการนำ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติครูผู้สอนจะต้องวางแผน เตรียมการจัดประสบการณ์ ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ แนวทางหนึ่ง ที่เหมาะสมในการจัดประสบการณ์กับผู้เรียนคือ การจัดประสบการณ์ตามแนว
Active learning สามารถทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิด และ
มีพัฒ นาการที่ เหมาะสมกั บ วัย ดัง นั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับ หลัก สูตรการศึก ษาปฐมวัย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 และหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน นำไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
โดยพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตร
นัน้ จะไม่เกิดประโยชน์หากไม่นำสู่การจัดการเรียนการสอน
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รีเขต 1 ได้ตระหนัก และเล็งเห็ นความสำคัญ
ของนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริ ม
พั ฒ นาครูผู้ ส อนให้ มี ความรู้ ความเข้า ใจ สามารถนำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาดั ง กล่ าว ไปพั ฒ นาผู้เ รีย น
ให้มีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุ นให้สถานศึก ษา จำนวน 172 โรงเรียน เข้าใจหลักการของหลัก สูตร
การศึก ษา และสามารถพั ฒ นา ปรับ ปรุง หลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.2.2 เพื่อ ทบทวนและพัฒ นากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
2.2.3 เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
โดยใช้การสอนตามแนว Active learning ได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2.2.4 เพื่ อ นิ เ ทศติ ด ตามการใช้ จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551(ฉบั บ ป รั บ ป รุ ง พ .ศ. 2560) แล ะห ลั ก สู ต รก ารศึ ก ษาป ฐม วั ย
พุทธศักราช 2560
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูวิชาการการศึกษาปฐมวัยและครูวิชาการการศึกษาขั้นพื้น ฐานจำนวน 172 โรงเรียน
เข้าใจหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) โรงเรีย นจำนวน 172 โรงเรี ยน ได้ ท บทวนกรอบหลัก สู ตรท้ องถิ่ น ให้ ส อดคล้อ งกั บ
สภาพปัจจุบันและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3) โรงเรียนจำนวน 172 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรการศึก ษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) โดยใช้การสอนตามแนว Active learning ได้
4) โรงเรียนจำนวน 172 โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย พุ ท ธศั ก ร า ช 2 5 6 0 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรี ยนทุ ก โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รการศึก ษาปฐมวัย พุ ท ธศั ก ราช 2560 และหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) หลัก สูต รท้ อ งถิ่ นและ
หลัก สูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2) สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา และโรงเรียนมีก รอบพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วดั ความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
2. ตัวชี้วดั ความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาเข้าใจเข้าใจหลักการของหลักสูตรการศึกษา และสามารถพัฒนา
ปรับปรุง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100

ร้อยละ 80
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ/ และนักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
พื้นที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อำเภอเมือง
อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึง้ และอำเภอบ้านคา)
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 177,660 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 177,660 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จำนวน .....-..... บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) จำนวน..... -..... บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ

ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการทบทวนและพัฒนากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น

80,430

-

- 80,430 ตุลาคม 2564ธันวาคม 2565

16,800

-

- 16,800 ตุลาคม 2564กันยายน 2565

3

กิจกรรมที่ 3 อบรมความรู้พื้นฐานหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

80,430

-

- 80,430 ตุลาคม 2564กันยายน 2565

4

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ

-

-

-

-

-

-

2

5

สพท.
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รวม

ระยะเวลา

- ตุลาคม 2564กันยายน 2565
- กันยายน 2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
1.1 จัดทำคำสัง่ คณะทำงาน
1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียนและครูวิชาการ
ปฐมวัยรวมโรงเรียนละ 2 คน 172 โรงเรียน จำนวน
344 คน และคณะทำงาน 19 คน รวม 363 คน
1.2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 363 คน
มื้อละ 140 บาท จำนวน 1 มื้อ
1.2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน
363 คน 35 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ
1.2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จำนวน 1 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง
1.2.4 ค่าที่พกั วิทยากร 1 คืนๆ ละ 600 บาท

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
80,430
-
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-

50,820

-

-

25,410

-

3,600

-

-

-

600

-
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ที่
2

3

4
5

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
16,800
-

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการทบทวนและพัฒนา
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการทบทวนและพัฒนา
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่ 4 คน ศึกษานิเทศก์ 9 คน
ประธานเครือข่าย 9 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน
ครู 9 คน และเจ้าหน้าที่ 4 คน รวมจำนวน 40 คน
2.2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน
มื้อละ 140 บาท จำนวน 2 มื้อ
2.2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ จำนวน 40 คน
35 บาท/ มื้อ จำนวน 4 มื้อ
กิจกรรมที่ 3 อบรมความรู้พื้นฐานหลักสูตรฐาน
80,430
สมรรถนะ
3.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
3.2 อบรมความรูพ้ ื้นฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนละ 1 คน ครูวิชาการ
โรงเรียนละ1 คน 172 โรงเรียน จำนวน 344 คน
และคณะทำงาน จำนวน 19 คน รวม 363 คน
3.2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 363 คน
มื้อละ 140 บาท จำนวน 1 มื้อ
3.2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ จำนวน
363 คน 35 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ
3.2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จำนวน 1 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง
3.2.4 ค่าที่พกั วิทยากร 1 คืนๆ ละ 600 บาท
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
177,600
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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-

11,200

-

-

5,600
-

-

-

50,820

-

-

25,410

-

3,600

-

-

7,200

600
170,460

-
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 หลักสูตร
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการ
ทบทวนและพัฒนากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น

3

กิจกรรมที่ 3 อบรมความรู้
พื้นฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ

4

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

5

กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผล
โครงการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม
2564ธันวาคม
2565

ตุลาคม
2564กันยายน
2565
ตุลาคม
2564กันยายน
2565
ตุลาคม
2564กันยายน
2565
กันยายน
2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

80,430

-

-

80,430

-

-

16,800

-

16,800

-

-

80,430

-

80,430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,430

97,230

- 177,660

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสีย่ ง
1. ผู้เข้าประชุม/ อบรม เข้าประชุม/ อบรมไม่ครบตามกำหนดการ
2. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ทำให้ไม่มเี วลาเพียงพอที่จะศึกษา
หาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความสำเร็จ
3. สถานศึก ษาในแต่ล ะแห่ งมี บ ริบ ท ปัจจัยที่ เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกั นแต่แนวทาง
การแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
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แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. ให้โรงเรียนทำแบบรายงาน แบบทดสอบ แบบสอบถาม หลังการประชุม/อบรม
2. เปิดโอกาสให้ครูได้ทำหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจำนวนเพียงพอ
3. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง ต น เอ ง ต า ม ท ฤ ษ ฎี ร ะ เบิ ด จ า ก ข้ า ง ใน ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ
พระบรมชนกาธิเ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
อย่างใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารระดับสูง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 สถานศึกษา จำนวน 173 โรงเรียน เข้าใจหลักการของหลักสูตรการศึก ษา และสามารถพัฒนา
ปรับปรุง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5.2 สถานศึกษา จำนวน 173 โรงเรียน และสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี
เขต 1 ได้ทบทวนกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
5.3 ครู ผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยใช้
การสอนตามแนว Active learning ได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5.4 สถานศึกษา จำนวน 173 โรงเรียน ได้รับนิเทศติดตามการใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 (ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) และหลัก สูตรการศึก ษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

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

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทย
มีความสุขและเป็นที่ยอมรักของนานาประเทศมากขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นผลเมืองที่ดี
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทั นสมั ย และทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ต ลอดชีวิต
สำหรับ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ ล ะช่ วงวัย ได้ รั บ การศึ ก ษา
ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึ งวัยชรา และพัฒนา
หลักสูตรที่ เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้านคุณ ภาพ ข้อ3.1 ส่งเสริมการจัดการศึ กษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มี ความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับ กลยุ ทธ์ สพป.ราชบุ รี เขต 1 กลยุ ทธ์ที่ 3 ยกระดั บ คุณ ภาพการศึก ษาให้ส อดคล้องกั บ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 “รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่ เก็บ ค่าใช้จ่ายและจากยุท ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดวิสัยทั ศน์ด้านการพัฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ค นไทยในอนาคตต้อ งมี ค วามพร้ อมทั้ ง กายใจ สติ ปั ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดีร อบด้า น
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย เป็ นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ21
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒ นา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และเนื่องโรงเรียนวิถีพุทธเป็นส่ว นหนึ่งในด้านการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรมเริ่มดำเนินการ เมื่ อปี 2545 โดยมี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 20,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดำเนินการที่รับทราบกันตั้งแต่
เริ่ม ต้น คณะผู้บ ริห าร ครูและพระอาจารย์จ ากมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิท ยาลั ย ได้ร่ว มกั น
วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ แนวทางดำเนิ น การเดิ ม ยกร่า งเป็ น แนวทางดำเนิ นการที่ เป็ น รูป ธรรมอี ก ครั้ ง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ
และคณะยกร่างได้นำร่างฯ ไปสอบสารความเห็นของผู้เกี่ยวข้ องรวมทั้งผ่านความเห็นของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่ อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบ และเป็นแนวทาง
ในการประเมินตนเอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
ทุก ๆ ปีงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ
29 ประการ สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนวิถีพุ ท ธเป็ น ตัวชี้วัด KRS ที่ 10.4 ระดับ ความสำเร็จ การดำเนิ น งาน
โรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ
ที่ส ถานศึก ษาในสัง กัดต้องเตรี ยมรองรับ การประเมิ น เพื่อให้เป็นรูป ธรรมชัดเจนตามตัวชี้วัดทั้ ง 5 ด้าน
สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี การสืบค้น
ข้อมูลและสร้างชิ้นงาน
2.2.2 เพื่อให้โรงเรียนได้นำเป็นแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2.2.3 เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่ การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามลำดับ
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนจำนวน 172 โรงเรียน มีโครงงานปณิธานความดี โรงเรียนละ 1 โครงงาน
2) โรงเรียนวิถีพุทธจำนวน 172 โรงเรียน เข้าใจและสามารถดำเนินการ 29 ประการสู่ความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
3) โรงเรียนวิถีพุทธจำนวน 172 โรงเรียน ดำเนินการตามตัวชี้วัดผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นนำ จำนวน 9 โรงเรียน
4) โรงเรีย นวิถี พุ ท ธชั้ น นำดำเนิ น การตามตั วชี้ วั ด ผ่า นการคั ดเลื อกเป็ น โรงเรี ยนวิ ถีพุ ท ธ
พระราชทาน จำนวน 1 โรงเรียน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีโครงงานปณิธานความดีที่มีคุณภาพภาพและเป็นแบบอย่างได้
2) โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามลำดับ
3) โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร
2.2 โรงเรียนวิถีพุทธมีผลการประเมิน ระดับ 3 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 85
ร้อยละ 100

ร้อยละ 70
ระดับ 3

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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2.6 ระยะเวลาเริม่ ต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
พื้นที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อำเภอเมือง
อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึง้ และอำเภอบ้านคา)
2. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ จำนวนทั้งสิน้ 47,670 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 จำนวน 47,670 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน .....-..... บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) จำนวน.....-..... บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงงานปณิธานความดี

2

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามแนวทาง ดำเนินการ 29
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

3

4

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
3,570
-

44,100

-

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ

-

-
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ระยะเวลา
รวม
3,570 ตุลาคม
2564ธันวาคม
2565
- 44,100 ตุลาคม
2564กันยายน
2565
- ตุลาคม
2564กันยายน
2565
- กันยายน
2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงงานปณิธานความดี
1.1 แจ้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงการส่งโครงงานปณิธาน
ความดี และส่งผลงานมายังเขตพื้นที่
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือกผลงาน
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 17 คน มื้อละ 140 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน
คนละ 35บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ
1.3 มอบเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่
1.4 สรุปผลการคัดเลือก และรายงานผล
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทาง ดำเนินการ 29 ประการสู่ความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ แก่ครูโรงเรียนละ 1คน จำนวน 172 โรงเรียน
และคณะทำงาน 18 คน รวม 190 คน
2.2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 190 คน
มื้อละ 140 บาท จำนวน 1 มื้อ
2.2.2 ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม จำนวน 190 คน
35 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ
2.2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จำนวน 1 คน ชั่วโมง
ละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง
2.2.4 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน ๆ ละ 600 บาท
2.3 สรุปประเมินผล/ รายงานผลการประชุม

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,570
-
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44,100

-

2,380

-

-

1,190

-

-

-

-

-

26,600

-

-

13,300

-

3,600

-

-

-

600
-

-

373

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ที่

กิจกรรมหลัก

3

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3.1 กำหนดประเด็นการนิเทศ
3.2 จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
3.3 กำหนดปฏิทินการนิเทศ
3.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.5 สรุปรายงานการนิเทศ
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ
4.2 สรุปโครงการ
4.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

4

-

-

-

-

-

-

-

-

47,670

3,600

44,070

-

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1
2

3

4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 โครงงานปณิธาน
ความดี
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
เชิงปฏิบตั ิการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทาง ดำเนินการ
29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผล
รวม

ตุลาคม 2564ธันวาคม2565
ตุลาคม 2564กันยายน 2565

3,570

-

-

-

3,570

-

-

44,100

-

44,100

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

-

-

-

-

-

กันยายน 2565

3,570

-

44,100

-

47,670

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
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รวม
4 ไตรมาส
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้เข้าประชุม/อบรม เข้าประชุม/อบรมไม่ครบตามกำหนดการ
2. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่ จะ
ศึกษาหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบ ความสำเร็จ
3. สถานศึ ก ษาในแต่ล ะแห่ ง มี บ ริบ ท ปั จ จั ยที่ เป็ น ปัญ หาในการจั ดการศึก ษาแตกต่างกั น
แต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. ให้โรงเรียนทำแบบรายงาน แบบทดสอบ แบบสอบถาม หลังการประชุม/อบรม
2. เปิดโอกาสให้ครูได้ทำหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจำนวนเพียงพอ
3. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด
การเรียนการสอนตามบริบทของตนเองตามทฤษฎีระเบิดจากข้า งในของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว
ภูมิพลมหาราช ภายใต้การกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารระดับสูง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ดีขึ้น
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสืบค้น
ข้อมูลและสร้างชิ้นงาน
5.3 โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172
โรงเรียน เข้าใจแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
5.4 โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172
โรงเรียน สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
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กลยุทธ์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางกำเนิด จันทราศรี 2. นางสาวพุทธชาด ทองหยวก

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประเด็นยุท ธศาสตร์ ภาครัฐบริห ารงานแบบบูร ณาการโดยมี ยุท ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1. เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึก ษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึก ษาให้มี ความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจาย
อำนาจการบริห ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานให้เอื้ อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ สถานศึกษาให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว
การบริห ารและการจัด การศึ ก ษาโดยใช้ จั ง หวัด เป็ น ฐาน มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับ เคลื่อนบนฐานข้อมู ล สารสนเทศที่ ถูก ต้อง ทั นสมั ย และมี ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป. ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย มาตรา 65 กำหนดให้ รัฐพึ ง จัด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต่อมาเพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรา 10 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ.2560 คณะกรรมการจัด ทำ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ มี ทั้ ง สิ้น 23 แผนแม่ บ ท ซึ่ง มี ผ ลผู ก พันต่ อ
หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อ งที่ จะต้อ งนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูป ธรรม รวมทั้ งก ารจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 การบริหาร
ราชการเพื่ อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจั ดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของภารกิ จ และพระราชบัญ ญัติก ารจัดทำยุท ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญ ญั ติแผนและ
ขั้นตอนการดำเนินการ ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาและรายการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กำหนด โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย มีหน้าที่นำเข้าข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงาน
ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสตามแผนระดับต่าง ๆ ผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะต้อง
นำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นการกำหนด
ทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอ ยู่ให้เกิดประโยชน์
สูง สุ ดไว้ ล่ วงหน้ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการนำกลยุ ท ธ์ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ตามแผนงาน/ โครงการที่ วางไว้แ ละนำไปสู่ เป้ า หมายเดี ยวกั น คือ ความสำเร็จ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ที่ สอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ
2.2.2 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1
ให้มีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนระดับ ที่ 1 แผนระดับ ที่ 2
และแผนระดับที่ 3 และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
2.2.3 เพื่ อใช้เป็นเครื่อ งมื อในการกำกั บติดตามและประเมิ นผลการดำเนินงานการพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนำเข้าข้อมู ล
โครงการหรือ การดำเนิน งาน ตลอดจนรายงานความก้ าวหน้ าเป็ น รายไตรมาสตามแผนระดับ ต่าง ๆ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
2.2.4 เพื่ อ ให้ส ถานศึกษาในสังกั ด ทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร นโยบายสำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจนทิ ศทาง
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการบริหารจัดการศึกษา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งการรั บ รู้ ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานการจั ด ทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และทบทวนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2564) ของสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี
เขต 1 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ บุคลากรในสำนักงานทุกคน จำนวน 62 คน
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ทบทวนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2564)
ของสำนั ก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 40 คน
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ทิศทางการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน
1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน
4) ผู้รับผิดชอบโครงการนำเข้าข้อมูล โครงการหรือการดำเนินงาน ตลอดจนรายงาน
ความก้ าวหน้ า เป็ น รายไตรมาสตามแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ผ่ า นระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชา ติ
(eMENSCR) ครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
5) จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 10 เล่ม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี แผนพัฒ นาการศึก ษา
ขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบั ติก ารประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อ ใช้ก รอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่ สอดคล้องเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนในระดับต่าง ๆ
2) ผู้เข้ารับการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจตามหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงแผน
ระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ผู้รับ ผิดชอบโครงการสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
4) สถานศึกษาในสังกัด สามารถนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริห ารจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และแผนในระดับต่าง ๆ
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้ วัดความสำเร็จตามแผนพั ฒ นาการศึกษาขั้ น พื้ นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้ อ ยละโครงการของ สพป.ราชบุ รี เขต 1 บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามค่ า เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการให้สอดคล้องกับแผน
ทั้ง 3 ระดับได้
2.3 ร้อยละของโครงการที่นำเข้าข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงาน ตลอดจนรายงาน
ความก้าวหน้าความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสตามแผนระดับต่าง ๆ ผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ค่าเป้าหมาย

10

100
80

100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ทุกคน และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

379

2.6 ระยะเวลาเริม่ ต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่ดำเนินการ
1. ห้อ งประชุม พุ ดพิ ชญา ชั้น 3 สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2. ห้ อ งประชุม ปั ก ษาสวรรค์ สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 กิจกรรม/ งบประมาณ ทั้งสิ้น 103,600 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน
103,600 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน - บาท
3.1.3 งบอื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
แผนในระดับต่าง ๆ ให้ทุกกลุม่ งานและสถานศึกษา
ในสังกัดทราบ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และ
รับรู้ทิศทางการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัตกิ าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้
ทิศทางการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2564)
ครั้งที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ สร้างการรับรูท้ ิศ
ทางการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2566 – 2570

2

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

รวม

100,600

100,600

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

-

ระยะเวลา
- ต.ค. 2564

ต.ค. พ.ย.2564

พ.ย. 2564

ส.ค. 2564
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ที่

กิจกรรม

3

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2565
กำกับ ดูแลการนำเข้าข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงาน
และรายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
รวมเป็นเงิน

4
5

6

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

ระยะเวลา

รวม

- ธ.ค. 2564

3,000

-

-

3,000 ธ.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

- ต.ค.
2564-ก.ย.
2565
- ก.ย. 2565

103,600

103,600

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแผนในระดับ
ต่าง ๆ ให้ทุกกลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัดทราบ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง
และรับรูท้ ิศทางการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสร้างการรับรู้ทิศทาง
การดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการอบรมทางไกล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน 2 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน เวลา 2 วัน ๆ ละ
6 ช.ม. ๆ ละ 1,200 บาท

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

100,600

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

7,000
14,000
14,400
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ที่

3
4

5

6

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ครั้งที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 40 คน
1 ครั้ง เวลา 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 2 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน เวลา 2 วัน ๆ ละ
6 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท
ครั้งที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ สร้างการรับรู้
ทิศทางการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 2 วัน
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 ช.ม.
ช.ม. ละ 1,200 บาท
- ค่าวัสดุสำหรับใช้ในการการจัดประชุม
จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อนำเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
3,000
พ.ศ. 2565 ให้ทุกกลุ่มงาน
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
กำกับ ดูแลการนำเข้าข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงาน
และรายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
103,600
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

5,600
11,200
7,200

5,600
11,200
14,400

-

-

10,000
-

-

-

-

-

3,000
-

-

36,000

57,600

10,000
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3

4

5

6

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนแผนในระดับ
ต่าง ๆ ให้ทุกกลุ่มงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดทราบ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กำหนดกรอบแนวทางและรับรู้
ทิศทางการดำเนินงานการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 3 ครั้ง
จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเผยแพร่
กำกับ ดูแลการนำเข้าข้อมูล
โครงการหรือการดำเนินงาน และ
รายงานความก้าวหน้าเป็นราย
ไตรมาส ผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ต.ค. 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

-

-

-

59,400

-

-

ธ.ค. 2564

-

-

-

-

-

ธ.ค. 2564

3,000

-

-

-

3,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

-

-

-

-

ก.ย. 2564

-

-

-

-

-

62,400

-

-

ต.ค. 2564 ส.ค. 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

-

41,200 100,600

41,200 103,600
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จจัยความเสี่ย ง โครงการ/ กิจ กรรมบางส่วนอาจได้ไม่ดำเนินการให้เป็นไปในระยะเวลา
ที่กำหนด เนื่องจากอยู่ในสภาวะวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
หรือได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ และการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า
2) แนวทางการบริห ารความเสี่ ย ง หากโครงการใดที่ ได้รั บ จัด สรรงบประมาณ และไม่ ได้
ดำเนินการตามแผนงานโครงการ เนื่องจากอยู่ในสภาวะวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา หรืออาจจะยุติ
โครงการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 การบริ ห ารและการจั ด การของหน่ ว ยงานบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมายที่ กำหนดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ
5.2 สามารถเตรียมรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ทำให้การใช้ท รัพ ยากรเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ สถานศึก ษารับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความ
รับ ผิดชอบอย่างชัดเจนเกิดการประสานงานที่ ดี ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ลดการสูญเสียทรัพยากร
ไปโดยเปล่าประโยชน์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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โครงการ

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางพิศมัย พงษ์พา 2. นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญ หา ปรับ ตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมี ประสิท ธิผ ล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่อย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากร
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเที ยม
กลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึง
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มีการ
กำกั บ เร่ งรัด ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการหรือหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการและระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐทุ กแห่ งดำเนิ นการให้มี การรายงานผล
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การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
การปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงาน ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น การรายงานเป็นการนำเสนอผลของการดำเนินงาน ซึ่ง
เรียบเรียง อย่างมีระเบียบแบบแผน การทำขึ้นอยู่กับขอบเขตของหัวข้อรายงาน และระยะเวลาในการติดตามผล เร่งรัด
และการประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำผลมาใช้ในการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการการประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อน
ตัดสินใจจัดทำโครงการ ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จแล้วการติดตาม รายงาน
และประเมินผล เป็นกลไกและกระบวนการอันสำคัญประการหนึ่งในการกำกับและเร่งรัดให้การปฏิบัติงาน
ของหน่ วยงาน ให้ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ที่ ได้ ก ำหนดไว้ให้ บ รรลุเป้ าหมาย เกิ ดประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการกำกับ
เร่งรัด ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด โดยใช้ เครื่องมื อ วิ ธีการ
ที่มีคุณภาพ ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน
ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อกำกั บ ติ ดตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการดำเนิ นงานตามนโยบายตั วชี้ วัดของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน, ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ, ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 และตามแผนงาน/ โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
2..2..2 เพื่ อให้ทราบข้อมู ลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน สามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนางานทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้ทราบ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) กำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และรวบรวมข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำเป็น
เอกสาร รูปเล่ม 2 ครั้ง จำนวน 30 เล่ม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

386

2) กำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม จำนวน 10 เล่ม
3) กำกับ ติดตามการนำเข้าแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี ผ่านระบบติดตามประเมินผล
แห่งชาติ eMENSCR ได้ครบ 100%
4) จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 10 เล่ม
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานผล
การดำเนิ นงานตามนโยบายตั วชี้ วั ดของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และรายงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ในระบบอิเล็คทรอนิกส์ ได้ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
2) กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ที่ครบถ้วน ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามความต้องการ
เป็นปัจจุบัน และทันต่อเวลา
3) สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา
และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารในปีต่อไป
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละโครงการของ สพป.ราชบุรี เขต 1 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของตัวชี้วัดและนโยบายต่าง ๆ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด
2.2 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 10

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
2.7 พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาใน อ.เมืองราชบุรี อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง
และ อ.บ้านคา
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 14,200 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 14,200 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2
3

4

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่น ๆ
-

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ เครือ่ งมือ
การจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บข้อมูล
กำกับติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชี้แจงเครือ่ งมือการ
4,200
จัดเก็บ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
จำนวน 4 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 กำกับ ติดตาม รวบรวม
ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน
ดังนี้
4.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
4.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ.
ผ่านระบบ eMES
4.3 กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารของ สพป. ราชบุรี เขต 1
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ
eMENSCR
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ระยะเวลา

รวม

- มกราคม 2565

-

-

- มกราคม 2565

-

-

4,200 กุมภาพันธ์2565

-

-

-

เมษายน 2565
กันยายน 2565
เมษายน 2565
กันยายน 2565
มกราคม 2565ตุลาคม 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก

5

กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม
ผลการดำเนินงาน
- นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
รวม

งบประมาณ

ระยะเวลา

สพท. สพฐ. อื่น ๆ รวม
10,000
- 10,000 กันยายน 2565

14,200

-

- 14,200

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ เครือ่ งมือการจัดเก็บ
ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บข้อมูล กำกับ
ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงาน
ติดตามฯ ชี้แจงเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
3.1 การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน และสถานศึกษา
ในจังหวัด จำนวน 2 ครัง้ (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)
จำนวนคณะทำงาน 30 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ/ วัน
มื้อละ 35 บาท (30x35x2)
3.2 การดำเนินงานตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ.
จำนวน 2 ครั้ง (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) จำนวน
คณะทำงาน 30 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ/ วัน
มื้อละ 35 บาท (30x35x2)

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

-

-

-

4,200
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กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 4 กำกับ ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ
และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ดังนี้
4.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
- รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
- รอบ 12 เดือน (เมษายน 2565–กันยายน 2565)
4.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ.
ผ่านระบบ eMES
- รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
- รอบ 12 เดือน (เมษายน 2565-กันยายน 2565)
4.3 กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของ สพป.รบ.1 เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR
- ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4
- รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
- รอบ 12 เดือน (เมษายน 2565–กันยายน 2565)
4.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ.
ผ่านระบบ eMES
- รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
- รอบ 12 เดือน (เมษายน 2565-กันยายน 2565)
4.3 กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของ สพป.รบ.1 เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR
- ไตรมาสที่ 1
- ไตรมาสที่ 2
- ไตรมาสที่ 3
- ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-
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กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม
ผลการดำเนินงาน ดังนี้
5.1 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 30 เล่ม ๆ ละ
150 บาท
5.2 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
ของ สพฐ. จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 250 บาท
5.3 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจำปีงบประมาณ 2565
จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
10,000
4,500

2,500
3,000

14,200

-

4,200

10,000

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1
2
3

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือ
การจัดเก็บข้อมูล
แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บข้อมูล
กำกับติดตาม และประเมินผล
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะทำงานติดตามฯ ชี้แจง
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
จำนวน 4 ครั้ง

ระยะเวลา
ดำเนินการ

มกราคม
2565
มกราคม
2565
กุมภาพันธ์
2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

(ต.ค.-ธ.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(เม..-มิ.ย.)

(ก.ค.-ก.ย.)

4 ไตรมาส

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,200

-

-

4,200
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ที่

4

5

แผนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

(กิจกรรม)

ดำเนินการ

กำกับ ติดตามรวบรวม ตรวจสอบ
และรายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้
- รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำคัญตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด จำนวน 2 รอบ
- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ.
ผ่านระบบ eMES จำนวน 2 รอบ
- กำกับ ติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการของ
สพป.รบ.1 เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR
จำนวน 4 ไตรมาส
จัดทำเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม
ผลการดำเนินงาน
รวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม..-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

-

4,200

-

10,000

14,200

เมษายน
2565,
กันยายน
2565
เมษายน
2565,
กันยายน
2565
มกราคม
2565 ตุลาคม
2565
กันยายน
2565

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้การกำกับ ติดตาม
ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานและสถานศึกษาจะต้องให้ความสำคัญและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

392

5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ดำเนิ นการขั บเคลื่อนนโยบายได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
การพัฒนาประเทศโดยรวม
5.2 สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 มี การประเมิ นผลการบริหารจั ดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี ให้มีเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมได้อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
5.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานในปีต่อไป
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ 2. นางอรสา พึ่งวัน

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้ าหมายภาครัฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ อ งการ และให้ บ ริก าร
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส
2. ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1. เป้ า หมายระดั บ ประเด็ น ภาครั ฐ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ อ งการ
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3. เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทย่ อ ย ภาครั ฐ มี ขี ด สมรรถนะสู งเที ย บเท่ า มาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากร
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่ อให้
การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยี
ได้อย่างทั่วถึง
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ด้า นประสิทธิภาพ 4.1 พัฒ นาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน
มีนวัตกรรมเป็นกลไลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีการส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของ
ยุท ธศาสตร์ช าติ เ ป็ น อย่ างยิ่ ง เพราะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ยุท ธศาสตร์ชาติด้านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็นยุท ธศาสตร์ที่ เน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน
ในทุ กมิ ติและใน ทุ ก ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒ นาการที่ ดีร อบด้านและ มี สุขภาวะที่ ดีในทุ ก ช่วงวัย มี จิตสาธารณะ รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และ อื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานภาครัฐที่ ต้อ งดำเนินการพั ฒ นานำเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย และโปร่งใส และทั่วถึง
เท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพื่อทำการปฏิรูประบบ
บริห ารองค์ก รของรัฐให้มี ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล และในภาพรวมยัง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติง าน ทั้ งระบบ และการลงทุ นที่ คุ้ม ค่าที่จ ะไม่ ล งทุ นซ้ำซ้อน หรือการลงทุ นที่ ไม่ เกิดผล สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานมีนโยบายส่งเสริม ให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและ สถานศึกษา
ในสังกัด ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทั ล (Digital Technology) เพื่ อ พั ฒ นามุ่ งสู่ Thailand 4.0 นําระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยได้ จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานในภารกิจดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา ขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารจัดการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารของสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้ นที่ และสถานศึก ษา เป็นไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภาพและประสิท ธิผล มีความปลอดภัย
มั่นคง และเชื่อถือได้
2.2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
2.2.3 เพื่ อส่งเสริม สนับ สนุน สร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และการสื่อ สารทางการศึ ก ษา และพั ฒ นาความรู้ทั ก ษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อแสดงหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2.4 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับ
การใช้งานของทางราชการ
2.2.5 เพื่อพัฒนาระบบการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระหว่างสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2.6 เพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลากรในหน่วยงานแต่ละกลุ่มงาน ๆ ละ 4 คน รวม 40 คน และผู้บริหาร จำนวน 4 คน
มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 172 โรงเรียน มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วถึง
3) สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต1 มี ร ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
ครอบคลุม ทุ ก อาคาร จำนวน 3 อาคาร กลุ่ ม งาน จำนวน 10 กลุ่ ม ห้ องประชุม จำนวน 4 ห้ อง และ
ห้องผู้บริหารการศึกษา จำนวน 4 ห้อง
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการประชุมทางไกลวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ที่ห้องประชุมปักษาสวรรค์
5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data)
และข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาที่ครอบคลุม สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจด้านการบริหาร
การศึกษา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง เพื่อรองรับให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด และ
ผู้มารับบริการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2) สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี ระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ที่ ทั น สมั ย และรองรับ การประชุ ม ร่วมกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาในสังกัด
3) มี ร ะบบเครือ ข่ายอิ นเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบบริก าร ( Server)
สนับ สนุนงานด้านการบริห ารจัดการในสํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 และ
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และเว็บไซต์กลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
5) สถานศึก ษาในสัง กัดมี ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ ครอบคลุม และสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึก ษา แก่ ผู้เรียน ครู เพื่อแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
1.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 บุคลากรในสังกัดหน่วยงานมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
2.2 หน่วยงานในสังกัดมีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วถึง
2.3 หน่วยงานในสังกัดสามารถประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
2.4 ระบบเครือ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพและ
คุณภาพ มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง
2.5 ระบบฐานข้ อ มู ล กลาง ฐานข้ อ มู ล เว็ บ ไซต์ มี ก ารทำงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน

ค่าเป้าหมาย

2
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ ม เป้ า หมาย/ ผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา สถานศึก ษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้มารับบริการ
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 270,890 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 270,890 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน – บาท
3.1.2 อื่น ๆ (ระบุ)
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

สพท.

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
30,350
ทางการศึกษา (Big Data)
2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเครือข่าย
100,000
อินเทอร์เน็ต ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบการประชุม
10,000
ทางไกล (Video Conference) ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
4,200
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
5 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบุคลากรด้าน
10,080
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้
Google App For Education
6 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบป้องกัน
70,000
อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber)
7 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบระบบสนับสนุน
46,260
การบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
8 กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน
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-

รวม

ระยะเวลา

-

30,350 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
- 100,000 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

10,000 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

4,200 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
10,080 กรกฎาคม กันยายน 2565

-

-

-

-

-

-

70,000 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
46,260 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
- ตุลาคม 2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิ จ ก ร ร ม ที่ 1 ก า ร พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ก ล า ง
ทางการศึกษา (Big Data)
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุม
รวบรวมความต้อ งการข้อ มู ล สารสนเทศของแต่ล ะ
กลุ่มงาน จำนวน 10 คน X 1 มื้อ X 35 บาท
1.2 ค่ าจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างท ำฐา น ข้ อ มู ล ก ล างท า ง
การศึกษา (Big Data)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
2.1 ค่ าวั ส ดุ ใน ก ารป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ เครื อ ข่ าย
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื อ ข่ า ย
ห้ อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า จ ำ น ว น 4 ห้ อ ง
กลุ่ม งาน จำนวน 10 กลุ่ม และห้องประชุม จำนวน
4 ห้อง
กิจกรรมที่ 3 การพั ฒ นาระบบการประชุม ทางไกล
(Video Conference) ระหว่า งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
และสถานศึ ก ษา จำนวน 1 จุ ด ณ หอประชุ ม
ปักษาสวรรค์
3.1 ค่าวัสดุ และค่าระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ทุ ก กลุ่ ม งาน ๆ ละ 1 คน ด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศ
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ
1 คน
4.1 ค่ าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน X 2 วัน X
140 บาท
4.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X
2 มื้อ X 35 บาท X 2 วัน

2

3

4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

350

-

350

-

30,000

-

30,000

-

100,000

-

- 100,000

10,000

-

-

2,800

-

2,800

-

1,400

-

1,400

-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

10,000

399

ที่

กิจกรรมหลัก

5

กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ทุกกลุ่มงาน ๆ ละ 2 คนและ ผู้บริหาร จำนวน 4 คน
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร โดยใช้
Google App For Education อบรมบุ ค ลากรด้า น
การใช้งาน Google App For Education และเกมส์
การเรียนรู้ เช่น Kahoot
5.1 ค่ าอาหารกลางวัน จำนวน 24 คน X 2 วัน X
140 บาท
5.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 24 คน X
4 มื้อ X 35 บาท
กิจกรรมที่ 6 พัฒ นาระบบป้องกันอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ (Cyber)
6.1 ต่อสัญญา License ระบบป้องกัน Panda
Endpoint Protection

6

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

6,720

-

6,720

-

3,360

-

3,360

-

70,000

-

-
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ที่
7

8

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (SMSS)
7.1 พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เพื่ อ รองรับ ระบบสนั บ สนุ น
การบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อ
ทราบแนวดำเนิ น การระบบสนั บ สนุ น การบริ ห าร
จัดการสถานศึก ษา (SMSS) จำนวน 173 โรงเรีย น
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน
1) ผู้เข้าร่วมประชุม
- ค่ า อาหารกลางวั น จำนวน 172 คน X 140 X
24,080
1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่อ งดื่ม จำนวน 172 คน X 2
12,040
มื้อ X 35 บาท X 1 วัน
2) เจ้าหน้าที่และวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 7 คน X 140 X 2 วัน
1,960
- ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม จำนวน 7 คน X
980
2 มื้อ X 35 บาท X 2 วัน
3) ค่าวิทยากร 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท
7,200
กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
270,890
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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-

-

-

-

24,080

-

-

12,040

-

-

1,960
980

-

7,200
7,200 83,690 180,000
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา
(Big Data)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบ
การประชุมทางไกล (Video
Conference) ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายใน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร โดย
ใช้ Google App For
Education
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบ
ป้องกันอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ (Cyber)
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบ
ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (SMSS)
กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินงาน

เม.ย.- มิ.ย.
2565

-

-

30,350

เม.ย.- ก.ย.
2565

-

-

50,000

เม.ย.- มิ.ย.
2565

-

-

10,000

-

10,000

ก.ค. - ก.ย.
2565

-

-

-

4,200

4,200

ก.ค. - ก.ย.
2565

-

-

-

10,080

10,080

ก.ค. - ก.ย.
2565

-

-

-

70,000

70,000

เม.ย. มิ.ย. 2565

-

-

46,260

-

46,260

ก.ค. - ก.ย.
2565

-

-

-

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
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-

รวม
4 ไตรมาส

30,350

50,000 100,000
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk) การไม่ มี ระบบ
รัก ษาความปลอดภั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยและคอมพิ ว เตอร์ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์แ ม่ ข่ า ย
และระบบสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย มั่นคง
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในสังกัดให้เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีช่องทางในการ
ติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
5.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ
5.3 บุคลากรที่เกี่ ยวข้อ งทุ กฝ่ายมี ความพึงพอใจและมี ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหาร
และการเรียนรู้
5.4 โรงเรียนในสังกัดสามารถประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง
5.6 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1และสถานศึ ก ษา มี ก ารพั ฒ นา
การบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สำหรับการวางแผน การติดตามผล การพัฒนาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
2. นางอรสา พึ่งวัน

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ประเด็นภาครัฐมีความทันสมัย 2.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็ นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
1. เป้ าหมายระดับ ประเด็ นภาครัฐมี ก ารดำเนิ นการที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ ด้ วยการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3. เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทย่ อ ย ภาครัฐ มี ขี ด สมรรถนะสู ง เที ยบเท่ า มาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว
สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาด้วยการ
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษา
ทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่ วน (Quick Win) ข้ อที่ 3 ฐานข้อ มู ล Big Data พั ฒ นาการจัดเก็ บ ข้อ มู ล
อย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
มีนวัตกรรม เป็นกลไลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีการส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เ ข้า มามี บ ทบาทในการพั ฒ นาในเกื อ บทุ ก ๆ ด้ าน ไม่ ว่ า
ในด้านธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการทหาร และความมั่นคง ด้านการศึกษา ด้านโทรคมนาคมและการ
สื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่า หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารการจัดการในองค์กร อีกทั้งเพิ่มระดับความสำคัญมากขึ้นในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึ่งไว้ เพื่ อการจัดการกั บข้อมูล สารสนเทศเป็นการเฉพาะ มี การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อวาง
กลยุทธ์หาความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึง
ใช้เป็นช่องทาง สำหรับ เผยแพร่ส ารสนเทศขององค์ก รมากขึ้นด้วย ระบบฐานข้อมู ล สารสนเทศนับ ว่า
มีบทบาทสำคัญมากต่องานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น งานด้านธุรกิจ
วิศวกรรม การแพทย์ การศึกษา และงานวิทยาศาสตร์ ความหมายของระบบฐานข้อมูล คือ การจัดเก็ บ
ข้อมูลอย่างมีระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะ ต่าง ๆ ได้ เช่น การเพิ่มเติมข้อมูล การเรียกดู
ข้อมูล การแก้ไขหรือลบข้อมูล และโดยทั่ วไปการจัดเก็บข้อมูลจะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีซอฟแวร์ หรือโปรแกรมช่วยในการจัดการข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตามผู้ใช้
ต้องการ องค์ป ระกอบของระบบฐานข้อมู ล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม ข้อมู ล
บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล คือ การจัดเรียงข้อมูลจะเป็น
ระเบียบ ไม่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนของการทำงาน เมื่อมีการใช้จัดการฐานข้องมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้
สามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกคน ข้อมูลมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบแล้ว สามารถรักษาความปลอดภัยได้ ง่าย
และมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สำนักงาน
เขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (Big Data) ขึ้น เพื่ อ จัด ทำฐานข้ อ มู ล สารสนเทศขนาดใหญ่ Big Data
ของสำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ รวบรวมข้อมู ลสารสนเทศที่ จำเป็นและ
เกี่ ยวข้องกั บข้อ มูลทางการศึกษา ข้อ มูลนักเรียน ข้อมูลผู้บริห ารและบุคลากรทางการศึก ษา และข้อมู ล
ทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้สืบค้นข้อมูล เรียกดู
ข้อมู ล และเป็ น เครื่อ งมื อ ของผู้บ ริห ารการศึก ษาใช้ ก ำหนดทิ ศ ทางขององค์ก รในลั ก ษณะ Real-time
ได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล ลดต้นทุนและเกิดความคุ้มค่าแก่ทางราชการ
และจัดให้มีก ารอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในสังกั ดที่ มี หน้าที่ จัดทำข้อมู ลและสารสนเทศ
เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานในภารกิจดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบาย
ของหน่วยงานต้น สังกั ด สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 จึง จัดทํ า “โครงการ
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับการวางแผน การติดตามผล การพัฒนาการศึกษา”
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อให้ส ถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแนวทาง
การปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างชัดเจนจนเป็นปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกั น
และครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาทุกด้าน และเพื่อการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่อ เชื่อ มโยงข้อ มูล สารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการและจัดการศึกษาให้ความครบถ้วน
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ในด้านการนำเสนอ รายงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ
2.2.3 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษา และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
นำระบบข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4 เพื่ อ จั ด ทำข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาสำหรับ ใช้ ในการวางแผน การติ ด ตามผล
การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.5 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน หรือนักเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการจำหน่าย
ออกจากระบบจัดเก็บได้ เพราะอยู่ระหว่างการติดตามกลับเข้าเรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติก ารพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ด้านระบบข้อมูล สารสนเทศทางการศึก ษา จำนวน 172
โรงเรียน
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง และข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 172 โรงเรียน เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ การวางแผน การติดตามผล และการพัฒนาการศึกษา
3) จำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตน และนักเรียนที่อยู่ระหว่างการติดตาม ลดลงร้อยละ 50
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(Big Data) เพื่ อ ใช้ ในการบริ ห ารจั ด การ และการจั ด การศึ ก ษา และเป็ น ข้ อ มู ล สำหรับ การตั ด สิ น ใจ
ของผู้บริหารการศึกษา
2) บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูล และสารสนเทศ สามารถ
ประสานงานกับบุคลากรอื่นของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศได้อย่ างสมบูรณ์ ถูกต้อง
และทันกำหนดเวลา
5) นัก เรียนที่ มี ความซ้ำซ้อนกั นระหว่างหน่วยงานอื่น มี จ ำนวนลดน้อยลง และสามารถ
ตรวจสอบสถานะการมีตัวตนของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถใช้ในการวางแผน
ร้อยละ 100
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ร้อยละ 100
ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา ในทุกระบบ
2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่
ร้อยละ 100
การศึกษาและสถานศึกษา
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้มารับบริการ
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 147,920 บาท
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 147,920 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ)…………………..
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่น ๆ
-

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
และรวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
2 จัดประชุม เชิง ปฏิบั ติก ารพั ฒ นาระบบข้อมู ล 142,560
สารสนเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึก ษาในสังกัด เพื่ อทราบแนวปฏิบัติใน
การดำเนินการจัดเก็ บ ข้อ มู ล และสารสนเทศ
จำนวน 172 โรงเรียน
3 ติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
4 ประมวลผลข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ เผยแพร่
บริการแก่บุคลากร และผู้มารับบริการ
5 ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนและนักเรียนซ้ำซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน
6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

รวม

ระยะเวลา
- เมษายน 2565

-

- 142,560 พฤษภาคม มิถุนายน 2565

-

-

2,000

-

-

3,360

-

-

- มิถุนายนกันยายน 2565
2,000 กรกฎาคม
2565
3,360 กรกฎาคม –
กันยายน 2565

-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

3
4

5

6

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
และรวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เพื่ อ ทราบแนวปฏิ บั ติ ในการ
ดำเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ จำนวน
4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 172 คน
- 48,160
X 140 บาท X 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 172 คน X 2 มื้อ
- 24,080
X 35 บาท X 2 วัน
2.2 เจ้าหน้าที่และวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน X
- 4,480
140 บาท X 8 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 คน X 2 มื้อ X
- 2,240
35 บาท X 8 วัน
2.2 ค่ าวิท ยากร 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท X
57,600
8 วัน
2.3 ค่าวัสดุ
6,000
ติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ บริการแก่
2,000
- 2,000
บุคลากร และผู้ม ารับ บริก าร จำนวน 20 เล่ม ๆ ละ
100 บาท
ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนและนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน 2 ภาคเรียน
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน X 120 บาท X 7 วัน
3,360
3,360
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
147,920
60,960 80,960
6,000
กิจกรรมหลัก
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3
4

5

6

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม..-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ และรวบรวม
ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบ
แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
จำนวน 172 โรงเรียน
ติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่ บริการแก่บุคลากร
และผูม้ ารับบริการ
ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนและ
นักเรียนซ้ำซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน

เม.ย - มิ.ย.
2565

-

-

เม.ย.- มิ.ย.
2565

-

- 142,560

- 142,560

มิ.ย.2565เม.ย.2566
มิ.ย. - ก.ค.
2565

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

มิ.ย. - ก.ย.
2565

-

-

-

3,360

3,360

ต.ค.2565

-

-

-

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

-

รวม
4 ไตรมาส

-

-

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- การนำเข้าข้อ มูลที่ ไม่ครบถ้วนถูกต้องจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการประมวลผล
สารสนเทศ และการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา
- ระบบสารสนเทศมีขนาดใหญ่ และมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก มีความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์
และระบบการทำงานทีมีความหนาแน่นในช่วงเวลาการดำเนินการ
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2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง
ก่อนนำเข้าระบบ
- บุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำเนินการนำเข้าข้อมูลได้แบบ Real Time เพื่อลดความ
หนาแน่นการเข้าระบบการทำงานในช่วงก่อนปิดระบบ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนา
ข้อ มู ล สารสนเทศทางการศึก ษา เพื่ อ การตั ดสิ น ใจ การติ ดตาม และการพั ฒ นาการศึก ษา ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องทันสมัย และยังส่งผลให้กับหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษามาบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. น.ส.วันทนา จันทมณี 2. นางจันทนา บุตรดี
3. น.ส.ศศิธร แสงสุวรรณ 4. น.ส.ณรากร สุขสว่าง

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1. เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนย่อยของแผนแม่บท การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพและการจัด
การศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับ
การปรับปรุงเพื่อ กำหนดให้มีระบบบริหารและจัดการ รวมถึง การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นบนฐานข้อมูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ มี ก ารประกาศใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6
เมษายน 2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ยุท ธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เป็ น เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ง ยืน ตามหลั ก
ธรรมาภิบ าลเพื่ อ ใช้เป็ นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้ ส อดคล้ องและบูร ณาการกั น ซึ่ง กำหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ คือ
”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง” และการพั ฒ นาประเทศจะมุ่ ง เน้นการสร้างสมดุล ระหว่างการพัฒ นาความมั่ นคง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น 3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบ โตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัด การภาครัฐ ซึ่ ง แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ เป็ น แผนที่ จั ด ทำไว้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติโดยจะมีผลผูก พันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ ง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องในประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศ โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 6 ประการคือ1) การจัดการ
ศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วยวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียบทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญ ของของแผนแม่ บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ จึงได้
กำหนดนโยบายการจัดการศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิก ารที่เกี่ ยวข้องในเรื่องการพัฒ นาประสิท ธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานให้เอื้ อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ สถานศึกษาให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยให้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญ ยิ่งในการพัฒ นาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้ น
เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน
และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 จึงกำหนดนโยบายดังนี้
1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณ ภาพ 4) ด้านประสิท ธิภาพ เพื่ อให้ก ารบริห ารแผน
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่
2 ) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2564 สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้อนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ซึ่ ง แผนการ
ตรวจสอบภายในได้ บู ร ณาการงานตรวจสอบภายใน ทั้ ง ในส่ ว นของผู้ ต รวจสอบภายใน สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นแผนการ
ตรวจสอบในภาพรวมของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน และให้ ผู้ตรวจสอบภายใน
สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ดทำแผนการปฏิ บัติ ก ารตรวจสอบ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ให้สอดรับ กับ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีห น้าที่ รับ ผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินการบัญ ชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน การสอบทานระบบการควบคุม ภายในของสำนัก งาน
เขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 และหน่วยงานในสังกั ดให้มี ป ระสิท ธิภาพ ประสิท ธิผ ล
รวมถึง ให้ คำปรึก ษา แนะนำการปฏิบั ติง านด้ านการเงิน การบัญ ชี การปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้บ รรลุตามวัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายที่ ก ำหนด เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความเข็มแข็งในทุกด้าน และช่วยสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการมีประสิ ทธิภาพ มีความโปร่งใส ประหยัดคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถ
ป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติก ารตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดรั บกั บ แผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
2.2.3 เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามี
การควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
2.2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด การให้คำปรึกษาที่เพิ่ม
คุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
2.2.5 เพื่ อ พั ฒ นาและสร้างความเข้ ม แข็ ง ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบแก่ ผู้ต รวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 1 แห่ง
2) ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
ได้แก่
2.1) ตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัด จ้ างตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาจำนวน
40 แห่ง
2.2) ตรวจสอบการดำเนินงาน
2.2.1 เงินอุดหนุนที่ ได้รับจาก อปท. (โครงการอาหารกลางวัน)ของสถานศึก ษา
จำนวน 10 แห่ง
2.2.2 เงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 40 แห่ง
2.3) งานตรวจสอบที่ บูร ณาการร่วมกั บ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19) ของสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง
2.3.2 ตรวจสอบการใช้ จ่ ายค่ า สาธารณู ป โภคของส่ ว นราชการ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี) จำนวน 173 แห่ง
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3) ผู้ตรวจสอบภายใน สำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรีเขต 1 ได้รับ การ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 4 ราย
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี ร ะบบการควบคุม ภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม
2) สถานศึก ษามี ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญ ชี และพัสดุ
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
3) สถานศึกษามีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4) สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5) โรงเรียนประถมศึกษา ได้รับเงินจาก อปท. สำหรับนักเรียนทุกคน และมีการจัดการและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินและดำเนินการใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ
6) สถานศึกษาได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ถูกต้องตรงกั บจำนวนที่ ได้รับการจัดสรร
และเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
7) ผู้ ต รวจสอบภายในมี ศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ทางด้ านการเงิน การบั ญ ชี ส ามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เหมาสม รัดกุมและปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
1.1 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการปฏิบัตกิ ารตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1ที่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รบั การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
2.2 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงิน การบัญชี
และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.3 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รบั จาก อปท.
(โครงการอาหารกลางวัน)
2.4 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา
2.5 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
2.6 จำนวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รบั การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.8 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย
1 แห่ง
40 แห่ง

10 แห่ง
40 แห่ง
10 แห่ง
4 ราย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
ในสังกัด
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จำนวน 50,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) -
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

งานพัฒนาด้านผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

2

งานด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด

3

สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่นๆ รวม
20,000
- ธ.ค.2564,
ส.ค. – ก.ย.
2565
30,000
- ต.ค.2564ก.ย.2565
50,000
50,000

-

-

-

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
งานพัฒนาด้านผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่
20,000
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ค่าที่พัก 4คน ๆ ละ 600 บาท จำนวน 5 คืน
12,000
1.2 ค่าพาหนะ 4 คน ๆ ละ 800 บาท
3,200
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 5วัน
4,800
งานด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่
30,000
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2.1 งานด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.1.1 สอบทานระบบการควบคุมภายในของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
2.1.2 ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยาน
กิจกรรมหลัก

สู่อนาคต และกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.1.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)
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ที่

กิจกรรมหลัก

2

2.2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2.1 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
การบัญชีของสถานศึกษา
2.2.1.1 การบริหารการเงินตาม
แผนปฏิบตั ิการ
2.2.1.2 การรับเงินและการจ่ายเงิน
2.2.1.3 การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน
2.2.1.4 การจัดทำบัญชี
2.2.1.5 การจัดทำรายงานการเงิน
2.2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
2.2.2.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
2.2.2.3 การควบคุมพัสดุ
2.2.2.4 การจำหน่ายพัสดุ
2.2.3 หลักฐานการจ่าย
2.2.4 ตรวจสอบการดำเนินงาน
2.2.4.1 เงินอุดหนุนทั่วไปรับจาก อปท.
(โครงการอาหารกลางวัน)
2.2.4.2 เงินรายได้สถานศึกษา

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

2.2.5 งานตรวจสอบที่บูร ณาการร่วมกับ ผู้ตรวจ
สอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.2.5.1 ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19
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ที่

3

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมหลัก

2.2.5.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี)
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (กิจกรรมที่1-2)
- ค่าวัสดุสำนักงาน (กิจกรรมที่1-2)
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
50,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
50,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

20,000
20,000

20,000
10,000
30,000
30,000

3.4 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 งานพัฒนาด้านผู้ตรวจสอบ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
2 งานด้านการตรวจสอบภายใน
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
3 สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ธ.ค. 2564,
ส.ค. –ก.ย.
2565
ธ.ค. 2564 ก.ย. 2565

ก.ย.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

- 10,000-

-

10,000

20,000

30,000

3,000

5,000

7,000

15,000

-

-

-

-

3,000

15,000

7,000

25,000

50,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ระยะเวลาของการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
- สถานศึกษาที่ไม่มีผบู้ ริหารสถานศึกษา
- การโยกย้ายบุคลากร
- รายงานผลการตรวจสอบของสถานศึกษาในรอบปีทผี่ ่านมา
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2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงจะออกตรวจสอบทุกปีจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
- สถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการโยกย้ายบุคลากร ควรประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอ
คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านที่ถูกต้อง
- ให้มีครูธุรการทำหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำแต่ละโรงเรียน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สามารถป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
5.2 หน่วยรับตรวจ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
5.3 การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
5.4 การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5.5 สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5.6 โรงเรียนประถมศึกษาได้รับเงินจาก อปท. สำหรับนักเรียนทุกคน และมีการจัดการและควบคุม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออาหารกลางวันอย่างมี ประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเงินและดำเนินการใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ
5.7 สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
5.8 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 เป็น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานกำหนดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
5.9 ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การบัญชีสามารถสนับ สนุน
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ
1. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2. นางชัญญา เรืองตระกูล
3. นายวิชนาถ สถาพร
4. นายอภิวัฒน์ ภู่สวัสดิ์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์แ ละผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส
5. ประเด็น ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1. เป้าหมายระดับประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดวเร็ว โปร่งใส
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก าร ข้ อ ที่ 6 การจัด สรรและการกระจาย
ทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อให้การจัดสรรทรัพ ยากรทางการศึก ษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้ก ลุ่ม เป้าหมายได้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย ข้อ 1
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
อาคารสถานที่ ภูมิ ทัศน์และสิ่ง แวดล้อมของสำนักงานเป็นองค์ป ระกอบที่ สำคัญ ต่อการปฏิบัติ
ราชการจำเป็นต้องมีการจัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปรับ ปรุงพั ฒ นาอาคารสถานที่ ให้ที่ มี อยู่ให้มั่ นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อ ความความต้องการใช้งานและ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 จึงมี การปรับ พื้นที่ สิ่งแวดล้อมให้เป็น
ระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้การรักษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้คงสภาพที่สวยงาม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสำนักงานทุกคน
ต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอาคาร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม
อยู่เสมอ อาคารสถานที่ น่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน สามารถอำนวยความสะดวกได้ตามมาตรฐานสำนัก งาน
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
2.2.2 เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ที่ชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่ในความเสี่ยงให้มีความ
ปลอดภัยสูงสุด พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) จัดทำบ่อสำหรับระบายน้ำ ขนาด 7.00x7.00x2.00 ม. รวม 98 ลบ.ม.
2) จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์ ขนาด 4.50x24.00 ม. หนา 10 ซม.
3) จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าโรงจอดรถยนต์ ขนาด 78.00x12.00 ม. รวม 936 ตร.ม.
4) จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิชาการ ขนาด 6.00x15.00 ม. หนา 10 ซม.
5) จัดทำรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 25 ซม. ยาว 445 ม.
6) จัดทำเสาธง บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิชาการ ขนาดฐาน 3x3 ม. ความสูงของเสาธง 18 ม.
7) จัดทำหลังคาบังแดด บริเวณหน้าอาคาร 3 ชั้น ขนาด 54x41 ม. สูง 44 ม.
8) จัดทำรั้วสำนักงาน (เพิ่มเติม)
9) ปรับปรุงภูมิทัศน์
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
ให้สวยงามอยู่เสมอ ตัวอาคารได้รับการดูแล รักษาให้มีความมั่นคง แข็งแรง ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
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2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ ตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- จำนวนโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบ่อสำหรับระบายน้ำ
2.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าโรงจอดรถยนต์
2.4 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิชาการ
2.5 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน
2.6 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเสาธง บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิชาการ
2.7 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลังคาบังแดด บริเวณหน้าอาคาร 3 ชั้น
2.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรั้วสำนักงาน (เพิ่มเติม)
2.9 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงภูมิทัศน์

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 1,165,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 1,165,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน …………………. บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
สำรวจพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงาน
ประสานกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับสภาพภูมิทัศน์
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

สพท.
1,165,000
-
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งบประมาณ
ระยะเวลา
สพฐ. อื่นๆ
รวม
- ต.ค. 2564
- พ.ย. 2564
- 1,165,000 ม.ค.-ก.ย. 2565
- ก.ย. 2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2
3

4

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,165,000

กิจกรรมที่ 1 สำรวจพื้นที่และวางแผนดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ประสานกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับ
สภาพภูมิทัศน์
1) จัดทำบ่อสำหรับระบายน้ำ
ขนาด 7.00x7.00x2.00 ม. รวม 98 ลบ.ม.
2) จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถ
มอเตอร์ไซด์ ขนาด 4.50x24.00 ม. หนา 10 ซม.
3) จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าโรงจอดรถยนต์
ขนาด 78.00x12.00 ม. รวม 936 ตร.ม.
4) จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิชาการ
ขนาด 6.00x15.00 ม. หนา 10 ซม.
5) จัดทำรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน
ขนาดกว้าง 25 ซม. ยาว 445 ม.
6) จัดทำเสาธง บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิชาการ
ขนาดฐาน 3x3 ม. ความสูงของเสาธง 18 ม.
7) จัดทำหลังคาบังแดด บริเวณหน้าอาคาร 3 ชั้น
ขนาด 54x41 ม. สูง 44 ม.
8) จัดทำรั้วสำนักงาน (เพิ่มเติม)
9) ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,165,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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130,000
40,000
500,000
100,000
35,000
80,000
80,000

-

200,000
1,165,000
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-

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

1 จัดทำบ่อสำหรับระบายน้ำ
ขนาด 7.00x7.00x2.00 ม.
รวม 98 ลบ.ม.
2 จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณลาน
จอดรถมอเตอร์ไซด์
ขนาด 4.50x24.00 ม. หนา 10 ซม.
3 จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้า
โรงจอดรถยนต์
ขนาด 78.00x12.00 ม.
รวม 936 ตร.ม.
4 จัดทำพื้นคอนกรีต บริเวณหน้า
อาคารศูนย์วิชาการ ขนาด
6.00x15.00 ม. หนา 10 ซม.
5 จัดทำรางระบายน้ำรอบอาคาร
สำนักงาน ขนาดกว้าง 25 ซม.
ยาว 445 ม.
6 จัดทำเสาธง บริเวณหน้าอาคาร
ศูนย์วิชาการ ขนาดฐาน 3x3 ม.
ความสูงของเสาธง 18 ม.
7 จัดทำหลังคาบังแดด บริเวณหน้า
อาคาร 3 ชั้น ขนาด 54x41 ม.
สูง 44 ม.
8 จัดทำรั้วสำนักงาน (เพิ่มเติม)

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

50,000

50,000

30,000 130,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

20,000

10,000

10,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

- 300,000 100,000 100,000 500,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

40,000

40,000

20,000 100,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

15,000

10,000

10,000

35,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

30,000

30,000

20,000

80,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

30,000

30,000

20,000

80,000

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

50,000

50,000

50,000

50,000 200,000

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

-

-

รวม

40,000

-

50,000 535,000 320,000 260,000 1,165,000
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. อาคารสถานที่ ห ากขาดการซ่ อมแซมบำรุงรัก ษา อาจก่ อให้ เกิ ดความเสียหายต่อทรัพย์สิ น
ของทางราชการ ตลอดจนการเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ
2. สภาพภูมิ ทั ศน์ไม่ ส วยงาม การให้บ ริก ารอำนวยการความสะดวกไม่ เพี ยงพอ มี ผ ลต่อความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. สำรวจอาคาร สถานที่ทสี่ มควรได้รบั การปรับปรุง ซ่อมแซม
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุง ดูแล สภาพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.2 สภาพอาคารของสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ความมั่ นคง
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 100%
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โครงการ
การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสุนนั ท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
2. นางนงนุช โพธิพนั ธุ์
3. นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์ 4. นายวิชนาถ สถาพร
1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประเด็น ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. เป้าหมายระดับประเด็น ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการศึกษา
โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหาร
และจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความอิสระ
และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) –
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป. ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้ านการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ โดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำระบบการควบคุ มภายในให้ เหมาะสมกั บลั กษณะขนาดและความซับซ้อนของงานในความรับผิ ดชอบ
ของหน่ายงานของรัฐ มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพี ยงพอและเหมาะสม รวมทั้ ง
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มี ส ถานศึก ษาในสัง กั ด จำนวน 172 โรงเรีย น
มีภาระหน้าที่หลักตามกฎหมายการศึกษาในการอำนวยการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงต้องมีหน้าที่ดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ด้วย และเพื่อให้สำนักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึก ษาในสัง กัด มีแนวทางการปฏิบัติง านการ
ควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงาน จึงได้
กำหนดให้ มี ก ารเสริ ม สร้างความรู้ ความเข้า ใจในการพั ฒ นาระบบการควบคุม ภายในให้ กั บ บุ ค ลากร
ในสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 และสถานศึ ก ษาในสัง กั ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
2.2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
2.2.3 เพื่ อ ให้ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและผู้รับ ผิดชอบระบบการควบคุม ภายในของสถานศึก ษา
ในสัง กั ด และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถวิเคราะห์
ความเสี่ยงในภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป และนำไปสู่
การวางแผนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
2.2.4 เพื่ อให้การจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปอย่างถูกต้อง
และทันตามเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภารกิจ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 30 คน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
2) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิด ชอบระบบการควบคุม ภายในของสถานศึกษาในสังกั ด
จำนวน 172 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน
172 โรงเรียน สามารถจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งสิ้น จำนวน 173 เล่ม
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุม ภายในของสถานศึกษาในสังกั ด
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
3) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 และสถานศึก ษาในสั ง กั ด
มีระบบการควบคุม ภายในที่ มีป ระสิท ธิภาพ มี การบริห ารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี ประสิท ธิภาพและ
ครอบคลุมทุกภารกิจ
4) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1และสถานศึก ษาในสั ง กั ด
มีการนำระบบการควบคุมภายใน ไปใช้ในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5) สถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
และส่งรายงานฯ ได้ทันตามเวลาที่กำหนด
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ร้อยละ 100
- ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบนำสู่การปฏิบัติได้
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร้อยละ 80
มีการนำระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบการควบคุ ม ภายในของสถานศึ ก ษา ร้อยละ 90
และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการคิด สามารถจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปี ได้อ ย่างถู ก ต้ อ ง ครบถ้วน มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และส่ ง รายงานฯ ได้ ทั น ตามเวลา
ที่กำหนด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

430

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 สถานศึก ษา ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2565
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 52,860 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน 52,860 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน - บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................
3.2 กิจกรรมหลัก/งบประมาณ
งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่น ๆ รวม
1 กิจ กรรมการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการ 51,460
- 51,460 ก.ค.-ก.ย.
จั ด ทำรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
2565
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ 1,400
- 1,400 ต.ค.-พ.ย.
ความเสี่ ย งระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
2565
สถานศึกษาในสังกัด
3 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
-

ที่

กิจกรรม
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการจัดทำรายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการ
จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาหรือผูร้ ับผิดชอบ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 186 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร 172 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
ผู้บริหารการศึกษา 4 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
เจ้าหน้าที่ 10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ผู้บริหาร 172 คน x 140 บาท
ผู้บริหารการศึกษา 4 คน x 140 บาท
เจ้าหน้าที่ 10 คน x140 บาท
- ค่าวิทยากร 6 ชม. X 600
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
3. ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x
2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 30 คน x 140 บาท
รวมกิจกรรมที่ 1

13,020

26,040

3,600
2,500
2,100
4,200
51,460
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ที่
2

3

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลัก

ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ความเสี่ยงระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด และจัดทำ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์ความเสี่ยงฯ
2. ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ความเสี่ยงฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x
2 มื้อ
3. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิน้
52,860
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

1,400

3,600

46,760

2,500

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

39,060

39,060

6,300

6,300

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
ทำร า ย ง าน ก าร ติ ด ต า ม
ป ระเมิ น ผ ลการควบ คุ ม
ภายใน ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.2565
- ประชุมผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาหรือผูร้ ับผิดชอบ
- ประชุมบุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ก.ค.-ก.ย.
2565
ก.ค.-ก.ย.
2565
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ที่

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)

2 ประชุมคณะกรรมการ
สังเคราะห์ความเสี่ยงระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
และจัดทำรายงานการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
3 สรุปผลการดำเนินงาน
รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

ต.ค.-พ.ย.
2565

-

-

-

1,400

1,400

ต.ค.-พ.ย.2565

-

-

-

52,860

52,860

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง ผู้รบั ผิดชอบงานควบคุมภายในในสถานศึกษา บางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงผูร้ ับผิดชอบในการดำเนินงาน ส่งผลให้ขาดช่วงในการ
สะสมประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการเสริมเสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายใน ขั้นตอนการดำเนินงาน และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องให้กับสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสังกัด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการหาแนวทางปฏิบัติทสี่ ามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร มีแนวทางทีจ่ ะปรับปรุง
ในการปฏิบัตงิ านที่มปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ผู้ รับ ผิดชอบระบบการควบคุม ภายในของสถานศึก ษาและบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะกระบวนการคิด
สามารถจั ด ทำรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในประจำปี ได้ อย่ างถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น
มีประสิทธิภาพ และส่งรายงานฯได้ทันตามเวลาที่กำหนด
5.2 สถานศึก ษาในสังกัด มีการนำระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการบริห ารจัดการในการจัด
การศึ ก ษาอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
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โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปี 2565
กลุ่มอำนวยการ
1. นางสุนนั ท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2. นางชัญญา เรืองตระกูล
3. นางดวงตา เข็มทอง
4. นางสาวเพ็ญศิริ เตี้ยเนตร

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อ และสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เพิ่มขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บ ทฯ ผู้บริหารสถานศึก ษา ครู และบุคลากรทางการศึก ษาเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ได้รับการพั ฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ ง
มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษา เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ได้รับการพั ฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ ง
มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอน
และการใช้สื่อทันสมัยและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ข้ อ 3 ด้านคุณ ภาพ 3.4 พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล มี การพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ ง
มีจิตวิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
บนเส้นทางความเป็นครู ข้าราชการ และลูก จ้างประจำ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มี ส่วนร่วมในการจัด
การเรีย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป็ นหั วใจหลั ก ของการสร้างคนให้ เป็ นคนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข
เป็ น ปั ญ ญาชนของชาติ ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น อดทน เสี ย สละในวิ ช าชี พ และคุ ณ งามความดี ที่ ป รากฏ
เป็นที่ประจักษ์ และควรค่าแก่การสรรเสริญยกย่องในฐานะที่ได้สร้างผลงานในหน้าที่และประกอบคุณงาม
ความดี ได้ รับ คำชมเชย การเชิด ชูเกี ยรติ ได้รับ เหรียญตราเครื่อ งราชอิส ริยาภรณ์ ม ากมาย เป็น ความ
ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชิดชูคุณงามความดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ซึ่งทุกท่านถือเป็นบุคลากรเกียรติยศทางการศึกษา ที่สมควรได้รับ
การยกย่อ ง และประกาศเกี ยรติคุณ เพื่ อ ส่งเสริม ความร่วมมื อ ระหว่างบุคคลผู้ป ระกอบวิชาชีพครูกั บ
ประชาชน ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ และสัง คม และเพื่ อ ธำรงไว้ซึ่ ง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
วัฒ นธรรมอั นดีงามของชาติ ทั้ งนี้ สำนักงาน เขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี ห น้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน ขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ส่งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2565 ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และธำรงไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ
2.2.2 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ
2.2.3 เพื่อส่งเสริมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2.4 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่างครูกับประชาชน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บ ริห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา ในสัง กั ดสำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมื อง และอำเภอวัดเพลง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2565
จำนวน 1 วัน (วัน ที่ 16 มกราคม 2565) ณ หอประชุ ม ปั ก ษาสวรรค์ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
กลุ่มเป้าหมายการจัดงานวันครู ประจำปี 2565 จำนวน 470 คน ประกอบด้วย
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูอัตราจ้างในสังกัด จำนวน 400 คน
- เจ้าหน้าที่ของ สพป.ราชบุรี เขต 1
จำนวน 50 คน
- แขกผู้มีเกียรติและผูร้ ่วมงาน
จำนวน 20 คน
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2) เชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา และลูก จ้างประจำ สัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 85 คน ประกอบด้วย
- ผู้บริหารการศึกษา
จำนวน 2 คน
- ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 10 คน
- ข้าราชการครู
จำนวน 66 คน
- ลูกจ้างประจำ
จำนวน 7 คน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ทุกคน มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครูและกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และลู ก จ้า งประจำ สั ง กั ดสำนั ก งาน ร้อยละ 100
เขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี ความภาคภูมิ ใจ และเป็นแรงผลัก ดัน
ในการสร้างชาติ สร้างอนาคตที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ ร้อยละ 100
ผู้เกษียณอายุร าชการ มี ความพึ งพอใจในการจัดกิ จ กรรม ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ และผูเ้ กษียณอายุราชการทุกคน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
1) กิจกรรมที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
2) กิจกรรมที่ 2 เดือน กันยายน 2565
พื้นที่ ดำเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 269,710.- บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณ สพป.ราขบุรี เขต 1 จำนวน 214,130 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ................. บาท
3.1.3 อื่นๆ (งบ ศธจ. 3,000 บาท งบอนุสรณ์วนั ครู 52,580 บาท) จำนวน 55,580 บาท
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานวันครู
2 กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปี 2565

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
52,630
- 55,580
161,500

-

-

-

-

-

3 สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
รวม
108,210 16 ม.ค.2565
161,500 กันยายน 2565

-

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานวันครู
1) ค่าจัดตกแต่งสถานที่
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 470 คน x 35 บาท x
2 มื้อ
3) ค่าอาหารกลางวัน 470 คน x 100 บาท x 1 มื้อ
4) ค่าพิธีสงฆ์
- ปัจจัยถวายพระ 9 รูป ประธานสงฆ์ 1,000 บาท
พระอันดับ 500 บาท
- เครื่องไทยธรรม 9 ชุด ๆ ละ 250 บาท
- อาหารปิ่นโต 9 ชุด ๆ ละ 250 บาท
ดอกไม้ถวายพระ 9 กำ ๆ ละ 40 บาท
5) จัดทำของทีร่ ะลึก
- ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจำการอ่านโองการ
- ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดคำฉันท์
- ตัวแทนครุอาวุโสในประจำการกล่าวคำปฏิญาณตน
6) พิธีมอบเกียรติบัตร/ โล่รางวัล ให้กบั บุคลากร
ทางการศึกษา
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ที่

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลัก

2 กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ำคุณประโยชน์
ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ำคุณประโยชน์
ให้แก่ สพป.ราชบุรี เขต 1
2) ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง
- ค่าอาหารกลางวัน (300 คน x 140 บาท
x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (300 คนx35 บาท
x 2 มื้อ)
3) จัดจ้างพิมพ์หนังสือยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อ
มอบให้บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำคุณประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษา จำนวน 90 เล่ม ๆ ละ
150 บาท ดังนี้
- รูปเล่ม ขนาด เอ 5 (ครึ่ง เอ 4)
- กระดาษขาว 80 แกรมพิมพ์สี จำนวน 22 แผ่น
(พับครึง่ )
- กระดาษปกหน้า – หลังพิมพ์ 4 สี เข้าเล่ม
มุงหลังคา
4) จัดซื้อกรอบใส่ใบประกาศเกียรติคุณบัตร
บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำคุณประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษา จำนวน 85 กรอบ
5) จัดซื้อกรอบหลุยส์สีทอง สำหรับใส่ภาพ
บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษา
3 สรุปรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

21,000
42,000

13,500

13,500

17,000

17,000

68,000

68,000

-

-

-

--

269,710

-

184,710

85,000

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1 ดำเนินการจัดงานวันครู

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ต.ค.2564 –
ก.ย.2565
2 ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ ต.ค.2564 –
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
ก.ย.2565
สพป. ราชบุรี เขต 1
3 สรุปและรายงานผล
ต.ค.2564 –
การดำเนินงาน
ก.ย.2565
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

-

108,210

-

-

108,210

-

-

-

161,500

161,500

-

-

-

-

-

-

108,210

-

161,500

269,710

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง ความซ้ำซ้อนในการรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดหน้าที่ ความรับ ผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิ ด
ความสับสน และความซ้ำซ้อน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้บ ริหารสถานศึก ษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และ
ส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดี งามของชาติ
5.2 สำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ยกย่องเชิดชูเกี ยรติ ผู้บ ริห าร
สถานศึ ก ษา ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ข วัญ กำลัง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ประชาชนทั่วไปและชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครู และวันครู
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
1. นางสุนนั ท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2. นางดวงตา เข็มทอง

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2. ประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1. เป้ าหมายระดั บ ประเด็ น บริ ก ารของรัฐ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรับ ของ
ผู้ใช้บริการ
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ภาครัฐมี ก ารดำเนิ นการที่ มี ป ระสิท ธิภาพด้ วยการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครู
และอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สาม ารถปรับ
วิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ข้ อ 4 ด้ า นประสิท ธิภาพ 4.1 พัฒ นาระบบบริห ารจัด การโดยใช้พื้ นที่
เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลือ่ น บนฐานข้อมูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง ทันสมัย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้
ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อรัฐบาลพยายามที่จ ะให้
ทุกส่วนราชการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ งาน การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ หรือให้
ข้อมูลแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับ ปัจจุบัน จากนโยบายและแนวคิดดังกล่าวการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีทักษะด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้าง/การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และด้าน
การผลิตสื่อสร้างสรรค์บนโซเชียลมีเดีย ส่งผลไปยังประชาชนให้เกิดการรับรู้เข้าใจที่ถูกต้องอันเป็นการสร้ าง
เสริมรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนําไปสู่การสนับสนุนและการได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูหรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจ
และได้รับความเพิ่มพูนทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล สามารถสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ประชาชน ได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา
2.2.4 เพื่ อ เป็ น การสร้า งชื่อ เสี ยง เกี ย รติ คุ ณ ความเชื่ อ ถื อ ความศรั ท ธาต่อ สถาบั น การศึ ก ษา
ให้เกิดขึ้นโดยหมู่ประชาชนทั่วไป
2.2.5 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานกับประชาชน
และผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ข้าราชการครูหรือผูป้ ฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 คน เจ้าหน้าที่ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 15 คน
และวิทยากร 2 คน รวมทั้งสิ้น 189 คน
2) สำนัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึก ษา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จำนวน 85 คน มี ช่ อ งทางเผยแพร่
ผลการดำเนินงาน แก่ผู้มาศึกษาดูงาน และสาธารณชน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ข้า ราชการครูห รือ ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านประชาสัม พัน ธ์โ รงเรีย น เกิด ความรู้ค วามเข้า ใจ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล ยุคใหม่ และได้รับการเพิ่ม พูนทั กษะด้านดิจิทัล นำไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน
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2) สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการยกย่อง เกิดความเชื่อถือ ความศรัทธา
ต่อผู้มาศึกษาดูงาน และประชาชนทั่วไป
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทลั เพิม่ ขึ้น
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
- ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สถานศึกษา และ
ข้าราชการครูมเี วทีและช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ม เป้ า หมาย/ ผู้ได้รับ ผลประโยชน์ สำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี
เขต 1 สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 51,890 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 51,890 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2
3

กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ
งานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจทิ ัล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ของ สพป.ราชบุรี เขต 1
สรุปและรายงานผล

สพท.
46,890

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
-

5,000

-

-

-

-

-
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ระยะเวลา
รวม
46,890 ต.ค.2564 ก.ย.2565
5,000 ต.ค.2564 ก.ย.2565
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
46,890

กิจกรรมหลัก

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างสมรรถนะงาน
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทลั (1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 189 คนX35 บาทX2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 189 คนX140 บาทX 1 มื้อ
- ค่าวิทยากร 2 คนX600 บาทX 6 ชม.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ
5,000
สพป.รบ.1 ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
2. ถ่ายภาพ, เก็บภาพ กิจกรรมต่าง ๆ
3. จัดทำมุมนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานต่าง ๆ
4. จัดทำวีทีอาร์สำนักงาน
- ค่าวัสดุ
สรุปและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
51,890
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

13,230
26,460
7,200

39,690

5,000
5,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

7,200

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เสริมสร้างสมรรถนะงาน
ประชาสัมพันธ์ด้านดิจิทลั (1 วัน)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินการของ สพป.รบ.1
สรุปรายงานผล
รวม

ต.ค.2564 –
ก.ย.2565

10,000

10,000

13,000

13,890

46,890

ต.ค.2564 –
ก.ย.2565

1,000

1,000

1,500

1,500

5,000

11,000

11,000

14,500

2
3

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลล่าช้าและขาดความชัดเจน
2) แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ข้ า ราชการครูห รื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะงาน
ประชาสัมพันธ์ด้านดิจิทัล
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ข้าราชการครูหรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการพัฒนา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึก ษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารและ
ผลงานของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพชิ ญ์นนั ท์ ทิมพิทักษ์ 2. นางประกายมาศ บุญสมปอง

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น : การปฏิรปู การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เป้าหมายของแผนแม่ บ ทย่อ ย : คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5 การปรับระบบการประเมินผล
การศึ ก ษาและการประกั น คุณ ภาพ พร้ อมจัด ทดสอบวัดความรู้ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ นในการศึก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบ
การประกั น คุณภาพการศึกษา ได้รับ การปรับ ปรุงให้ ทั นสมั ยตอบสนองผลสัพธ์ท างการศึก ษาได้อย่าง
เหมาะสม
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้ อที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
นโยบายสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 - 2565
มีก ารขับเคลื่อ นการจัดการศึกษาตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในการพัฒนาและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่
วิถีคุณภาพ” ซึ่งมุ่ งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึก ษาที่มี คุณภาพอย่างเท่ า
เทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.6 การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้
ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย
และมี เป้ าหมายให้ ผู้เรียนได้รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็นของโลกอนาคต
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งเป็นพลเมืองทีร่ ู้สทิ ธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ จั ด ทำโครงการนิ เทศ ติ ด ตาม
และประเมิ น ผลการจัดการศึก ษาขั้น พื้ นฐานขึ้น เพื่ อให้ส ถานศึก ษาสามารถดำเนิน การจัด การศึก ษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและบรรลุผลตามนโยบายทุกระดับ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒ นา ศึก ษานิเทศก์ ผู้บริห ารและครูผู้สอนให้สามารถใช้ก ระบวนการนิเทศบริห าร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.2 เพื่ อ นิเทศ ติดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐานของสถานศึก ษาในสัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2.3 เพื่ อพั ฒ นาระบบการนิ เทศภายในของสถานศึก ษาและพั ฒ นาระบบการนิเ ทศ ติ ดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการนิเทศการศึกษา
2) ผู้ บ ริ ห ารและหรื อ ครู โรงเรี ย นละ 1 คน จำนวน 172 โรงเรี ย น ได้ รั บ การพั ฒ นา
ด้านกระบวนการนิเทศการศึกษา
3) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด จำนวน 172 แห่ ง ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานวิจัย/ผลการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
จำนวน 1 เรื่อง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ศึกษานิเทศก์สามารถใช้กระบวนการนิเทศและรูปแบบนิเทศที่หลากหลายพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารและครูโรงเรียนใช้กระบวนการนิเทศพัฒนาและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม สามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4) ผลงานวิ จั ย / ผลการปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ า นการนิ เ ทศการศึ ก ษาสามารถเป็ น แบบอย่ า ง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมได้
2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- จำนวนผลงานวิจัย/ ผลการปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
1 เรื่อง

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รบั ผลประโยชน์
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เครือข่าย ฯ ละ 2 โรงเรียน
จำนวน 9 เครือข่าย ฯ รวมจำนวน 18 โรงเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 172 โรงเรียน
ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อ.สวนผึ้งและอำเภอบ้านคา
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 78,270 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 63,270 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

2

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเครือ่ งมือ
การนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
- 2,100
-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

- 12,900

ระยะเวลา
รวม
2,100 ต.ค.2564ธ.ค.2564

- 12,900 ต.ค. 2564
-ก.ย.2565
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ที่

กิจกรรม

3 กิจกรรมที่ 3 การประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา
4 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
รวม

สพท.
18,270

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

45,000

-

-

-

-

-

ระยะเวลา
รวม
18,270 ธ.ค.2564ส.ค.2565
45,000 ต.ค.2564
-ก.ย.2565
- ก.ย.2565

63,270

15,000

-

78,270

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเครื่องมือการนิเทศ
1.1 จัดทำคำสัง่ แต่งตั้งคณะทำงานและวิเคราะห์
สภาพปัญหา ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง แนวทาง/วิธีการ
พัฒนาการนิเทศ และจัดทำ (ร่าง)แผนนิเทศการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และสร้างหรือพัฒนา
เครื่องมือนิเทศการศึกษา
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน 4 มื้อ มื้อละ 35
บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
1.3 นำแผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อพิจารณา
1.4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทาง ฯ การนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ ฯ ต่อทีป่ ระชุมผู้บริหารสถานศึกษา

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2,100
-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

-

2,100

-
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ที่

กิจกรรมหลัก

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อพัฒนางานของ กลุ่มนิเทศ ฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน 10 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
เป็นเงิน 5,250 บาท
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศออนไลน์ และการใช้
แพลตฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน 2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าวิทยากร 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
12,900
-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

-

5,250

-

-

-

1,050

-

-

-

2,100

-

-

3,600

-

-

-

-

-

900
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ที่

กิจกรรมหลัก

3

กิจกรรมที่ 3 การประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา
3.1 วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นฐานการนิเทศภายในของสถานศึกษาใน
สังกัด
3.2 จัดทำเกณฑ์การประเมินระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
3.3 จัดทำแพลตฟอร์มบริหารงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาออนไลน์
3.4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงการประเมินและพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาต่อทีป่ ระชุมผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 จัดทำคำสั่งการประเมินระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาในระดับ
เครือข่าย ฯ และระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3.6 ดำเนินการประเมินระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาในระดับเครือข่าย
ฯ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินระดับเครือข่าย (คณะกรรมการเครือข่าย ๆ ละ 5 คน
จำนวน 9 เครือข่าย รวม 45 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน 2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 45 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
การประเมินระดับเขตพื้นที่ (คณะกรรมการ จำนวน 12 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คน 2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
3.7 ประกาศและรายงานผลการดำเนินงานการประเมินระบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา
3.8 จัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- จัดจ้างทำโล่รางวัล (ที่ 1-3) จำนวน 3 โล่ ๆ ละ 1,200 บาท
- จัดจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (ที่1-3 ของ 9 เครือข่าย)
จำนวน 27 อัน ๆ ละ 100 บาท
3.9 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัล
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งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

18,270

-

-

-

-

-

3,150

-

-

-

6,300

-

-

-

840

-

-

-

1,680

-

-

-

3,600

-

-

-

2,700

-
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งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมหลัก
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
4 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
45,000
4.1 จัดทำเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ
4.2 ดำเนินการนิเทศตามประเด็นการนิเทศที่ สพฐ.กำหนด
1) การนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายเร่งด่วน
4) การนิเทศตามบริบทและความต้องการของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด (การนิเทศก่อนเปิด
ภาคเรียน/การนิเทศโครงการ/ การนิเทศงานที่ได้รับ
มอบหมาย)
4.3 ศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศและจัดทำรายงานผลการนิเทศ
ส่งกลุม่ งานนิเทศ ฯ ทุกสิ้นเดือน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ/ ค่าชดเชยน้ำมันกิโลเมตรละ
4 บาท สำหรับศึกษานิเทศก์
จำนวน 9 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
45,000
5. กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
5.1 สรุปภารกิจและผลการดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการ และกิจกรรมทัง้ หมด
ของศึกษานิเทศก์ทุกคน
5.2 สรุปและรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ
ทุกโครงการของกลุ่มนิเทศ ฯ และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามค่าเป้าหมายโครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
5.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
78,270
- 78,270
ที่

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

3
4
5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.)
(เม.ย.-มิ.ย.)
(ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และเครือ่ งมือการนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์
กิจกรรมที่ 3 การประเมินและพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
รวม

ต.ค.2564 ธ.ค.2565

2,100

-

-

-

2,100

ต.ค.2564 ก.ย.2565

1,050

1,400

9,050

1,400

12,900

ธ.ค.2564 ส.ค.2565
ต.ค.2564 ก.ย.2565
ก.ย.2565

-

-

-

18,270

18,270

11,250 11,250 11,250

11,250

45,000

-

-

-

14,400 12,650 20,300

30,920

78,270

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

-

-

รวม
4 ไตรมาส

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง
การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สถานศึกษา
ไม่ ส ามารถจัด การเรียนการสอนที่ โรงเรียนได้ ตามปกติแ ละมี ก ารจัดการศึก ษาในรูป แบบที่ เปลี่ย นไป
เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แท้จริงได้
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- การพั ฒ นาศึ ก ษานิ เ ทศก์ ใ ห้ มี ค วามสามารถในการนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มและการนิเทศออนไลน์เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาออนไลน์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

453

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้ บ ริ ห ารและครู โรงเรี ยนกลุ่ มเป้ าหมายใช้ กระบวนการนิ เทศพั ฒนาและจั ดการศึ ก ษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การนิ เ ท ศออนไลน์ ช่ ว ยให้ สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกสถานการณ์
5.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
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โครงการ
พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ประเด็ น บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สำนึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จำเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่ บ ทย่อย คนไทยได้รับ การศึก ษา ที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่ จำเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจาย
อำนาจการบริห ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพือ่ กำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่ องตัว การบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้ อ ที่ 6 การศึก ษาตลอดชีวิต การจัด เรียนรู้ต ลอดชี วิต
สำหรับ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ ล ะช่ วงวัย ได้ รั บ การศึ ก ษา
ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน มี นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมู ล สารสนเทศที่ ถูก ต้อง ทั นสมั ย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีภาระงาน
ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและดำเนิ น การ 3 ด้ า น ดั ง นี้ 1) ด้ า นการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศ
2) ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิเทศการศึก ษา และ 3) ด้านงานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น และรายงานผลในการจัดการศึก ษาขั้น พื้ นฐานและการดำเนิ นงานตามนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาล และสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา
และสำนักงานเขตพื้นที่ รวมถึงงานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมิ นผลและนิเทศการศึก ษาของเขตพื้นที่ก ารศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้ดำเนินไปตามบทบาทหน้าที่ ตาม
พระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 ในการทำหน้าที่ ก ำกั บ ดูแล
การบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่ งเน้นผลสัม ฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสัง กั ดเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทำโครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อให้กลุ่มงานเลขานุการฯ สามารถ
ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ ติ ด ตามและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และการดำเนิ นงานตามนโยบายและยุท ธศาสตร์ ของรัฐบาล และสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ให้ถูกต้อง
2.2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์
2.2.3 เพื่อนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 เพื่ อ ทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับ ปรุงและพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึก ษา
อย่างต่อเนื่อง
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 172 โรงเรียน จัดทำข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการดำเนินงานตามนโยบายและยุท ธศาสตร์ของรัฐบาล และสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐานได้ถูกต้อง
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2) สถานศึก ษาในสังกั ด จำนวน 172 โรงเรียน ได้รับ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล
และนิเทศการจัดการศึกษาทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์
3) จั ดประชุ ม คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิ เทศการศึ ก ษา 2 ครั้ ง
ต่อปีงบประมาณ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมี การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการดำเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ข องต้ น สั ง กั ด ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย
กระบวนการ และผลผลิต
2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบบริหารงาน
4 ด้าน และดำเนินการตามนโยบาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) สถานศึกษานำผลการนิเทศ ติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 นำผลการวิ จั ย มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5) สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
- บริหารงานบุคคล
- บริหารงานงบประมาณ
- บริหารงานวิชาการ
- บริหารงานทั่วไป
- นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทัง้ สิ้น 11,510 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 11,510 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผล
ระบบบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
รวม

2
3
4

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
6,510
5,000
-

-

-

ระยะเวลา
รวม
6,510 มกราคม กันยายน
5,000 2565
-

11,510

-

-

11,510

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน 9 คน
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน
รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน จำนวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 120 บาท
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งบประมาณการวิจัยการศึกษา 1 เรื่อง

2

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
6,510
-

5,000
-
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ที่
3
4

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผล
ระบบบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อหน่วยงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11,510
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

-

-

-

11,510

-

3.4 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2
3

4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
ประเมินผลระบบบริหารจัด
การศึกษา
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานต่อหน่วยงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ม.ค. ก.ย.2565

-

3,255

-

3,255

6,510

ม.ค. –
มี.ค. 2565
ม.ค. ก.ย.2565

-

5,000

-

-

5,000

-

-

-

-

-

ม.ค. ก.ย.2565

-

-

-

-

-

-

8,255

-

3,255

11,510

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

รวม
4 ไตรมาส

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จจัย ความเสี่ย ง สถานศึก ษาในสังกั ดของสำนัก งานเขตพื้นที่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวนมาก มีบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงานซึ่งมีภาระงานมาก ส่งผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา
2) แนวทางการบริหารความเสี่ย ง ส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒ นาคุณภาพการศึกษาช่วยเหลือ
ดูแลสถานศึกษาขนาดเล็กที่ ต้อ งการความช่วยเหลือ และส่งเสริม การทำงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก
2 ถึง 3 แห่ง ให้มีการทำงานร่วมกันในงานส่วนที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา
5.2 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี เ ครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศ
และทุ ก โรงเรี ย น ในสั ง กั ด ได้ รั บ การ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศระบ บบริ ห าร
และการจัดการศึกษา
5.3 สำนักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลสารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา และข้อมูลจากผลการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.4 สำนักงานเขตพื้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ ดีเยี่ยม
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โครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ”
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวจันทรา สาคร
2. นางพิมาลา คุ้มมาลัย
3. นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต 4. นางนันทวัน ศิริโชติเมธาสกุล
1. สอดคล้องกับนโยบาย/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยแรงงาน
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้ง
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูแ้ ละทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สงิ่ ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิม่ ขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึก ษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึก ษาให้มี ความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจาย
อำนาจการบริห ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจั ดการศึกษา รวมถึงการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานให้เอื้ อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ สถานศึกษาให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว
การบริห ารและการจัด การศึ ก ษาโดยใช้ จั ง หวัด เป็ น ฐาน มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับ เคลื่อนบนฐานข้อมู ล สารสนเทศที่ ถูก ต้อง ทั นสมั ย และมี ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป. ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พ ระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มี ก ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ คำนึงถึงวัตถุป ระสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ
ภายใต้มาตรา 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 55 กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกระทำได้ 3 วิธี
ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ละวิธีจะกำหนดวิธีปฏิบัติและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง กระบวนการและขั้ น ตอนแต่ล ะวิธี มี ทั้ ง เหมื อนและแตกต่างจากระเบี ย บ
สำนั ก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรี
ว่า ด้ วยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2549 ประกาศสำนั ก นายกรัฐ มนตรี ลงวั น ที่ 3
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางในการจัดพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) รวมทั้ ง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ข้ อ บั ญ ญั ติ และข้ อ กำหนด
ของหน่วยงานของรัฐที่ถือปฏิบัติในปัจจุบัน
ดังนั้น เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง จะต้องทำความ
เข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการจั ดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงการดำเนินการบันทึก
ข้อมูล ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ (e-GP) จะต้องเป็นไปตามรูป แบบที่ กรมบัญ ชีก ลาง
กำหนดไว้ จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ย่ อ มจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาจเกิดความล่าช้าหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า ง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
รวมถึง แนวทางปฏิบั ติที่ เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ง จะส่ง ผลต่อผลการปฏิบั ติง านของสำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหน่วยงานในสังกัด
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ตระหนัก ถึง ความสำคัญ จึง ได้จั ด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ ให้ ผู้เข้ าร่วมสัม มนา มี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกั บ พระราชบัญ ญั ติ ก ารจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ าร่วมสัม มนา มี ค วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ ย วกั บ กระบวนการและขั้ นตอน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะวิ ธี ประกอบด้ ว ย วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป (วิ ธี e-Market วิ ธี e-Bidding
วิธีสอบราคา รวมถึงการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2.2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหาร จำนวน 173 คน
2) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านพัสดุในสถานศึกษา จำนวน 173 คน
3) เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด จำนวน 7 คน
4) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน
มีการปฏิบัตงิ านด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พสั ดุ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงระเบียบด้านการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
2) ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พสั ดุโรงเรียน เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 สามารถทำงานแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ และแนวทางปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง
2.4 ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้ วัดความสำเร็จตามแผนพัฒ นาการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา สามารถทำงานได้ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ตามกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รบั ผลประโยชน์
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จำนวน 370 คน
2) เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565
พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 200,900 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 1 จำนวน 200,900 บาท
3.1.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน................. บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ)................
จำนวน.................. บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง”แนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ”
2 สรุปผลรายงานผลการดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท
สพฐ อื่น ๆ รวม
200,900
- 200,900 เมษายน –
มิถุนายน
2565
200,900
- 200,900
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ”
- ค่าอาหาร จำนวน 370 คนๆ ละ 120
บาท จำนวน 2 มื้อ/คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
370 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 4 มื้อ/คน
- ค่าวิทยากร 2 คน วันละ 14,400 บาท
รวม 2 วัน
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน วันละ
2,400 บาท รวม 2 วัน
- ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าของสมนาคุณ 2 ชิ้น
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ใช้สอย
ค่าวัสดุ
200,900

88,000
51,800
28,800
4,800
1,000

200,900

28,800

25,000
1,500
166,300

1,000

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
3.4 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ที่

1

2

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการ
รวม

เมษายน –
มิถุนายน
2565
กันยายน
2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
4 ไตรมาส

-

- 200,900

- 200,900

-

- 200,900

- 200,900
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสีย่ ง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ได้ปฏิบัตงิ านจริง
- ผูเ้ ข้ารับการอบรม/พัฒนา มีการโยกย้ายสถานทีป่ ฏิบตั ิราชการ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดหาวิท ยากรที่ บ รรยายและให้ค วามรู้ตรงตามหลัก สูต ร เพื่ อให้ ผู้เ ข้ารับ การอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติ และเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อผ่านการอบรม
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้สื่อทางเทคโนโลยี
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติ
และปรับใช้ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารงานพัสดุ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมืออาชีพ และสามารถ ไปถ่ายทอดหรือแนะนำให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้สามารถตอบสนอง
นโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษานั้น สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา ซึ่งในทุกกระบวนการในการบริหารนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ใช้ห ลัก การบริห ารแบบมี ส่วนร่วม นอกจากการมี ส่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคลแล้ว ยังเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการบริห ารเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
เกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วมในการพั ฒ นา ยังมี แนวคิดในการดำเนินงานแตกต่างกั นและขาดการสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิ บั ติง านในองค์ก าร และต้อ งการให้มี ก ารสร้างบรรยากาศในสถานศึก ษาให้ เอื้อ ต่อ การปฏิ บัติ ง าน
โดยทุ กฝ่ายมี ส่วนร่วมในการทำงานแบบเอื้ออาทรและบุคลากรทุ ก ฝ่ายร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ ปัญ หา
ทุกขั้นตอนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ
1. สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 กำหนดแนวทางการจั ดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาและบูรณาการการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย โดยให้ผลการดำเนินงาน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามนโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา และบุคลากรในหน่วยงานทุ ก ระดับ ในสาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณ
4. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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5. มี ก ารกำหนดตั วชี้วัด และค่าเป้ าหมายของโครงการ/ กิ จ กรรม ที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบาย
ของสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อ การขับ เคลื่อนสู่ก ารปฏิ บั ติอ ย่างเป็นรูป ธรรม
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการบูรณาการโครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณและการใช้ ท รั พ ยากรร่ว มกั น การกำหนดกลุ่ ม เป้ าหมายต้อ งมี ค วามชัด เจน ไม่ ซ้ ำ ซ้ อ น
โดยคำนึงถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
7. สร้างเครือ ข่ายความร่วมมื อกั บหน่วยงานทุ กระดับ เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการดำเนินการ
แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนด
โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ ที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
8. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
9. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในแต่ละนโยบาย การประเมินผลสำเร็จและ
ผลกระทบของการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. กำหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกำกับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด

เงื่อนไขความสำเร็จ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทำงานแบบมี ส่วนร่วมที่ เอื้ อ ต่อ การพั ฒ นาความคิ ดริเ ริ่ม สร้างสรรค์ การปฏิ บั ติง านให้บ รรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. การบริห ารจัดการต้อ งเปิดโอกาสให้ทุ ก ภาคส่วนมี ส่ วนร่วมและยึดหลัก ธรรมาภิบ าล และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย และทิศทางการจัดการศึก ษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
4. สร้างกลไกการขับเคลื่อ นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. กลุ่ ม งานทุ ก กลุ่ม ปฏิบั ติต ามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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6. ดำเนินการในรูป แบบคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้ เครือข่ายพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา
ทุ กเครือข่าย และผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อ งได้มี ส่วนร่วมในการดำเนินการพิจ ารณาจัดทำแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ความต่อเนื่องของนโยบาย
8. มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสมชัดเจน
9. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่องทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลาในการดำเนินการ
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ
10. การคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เพื่อให้การสื่อสารทำความเข้าใจ ดูแล ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม เป็นไปอย่างใกล้ชิด เข้าถึงและมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น

ปฏิทินการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติ
- แจ้งนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกกลุ่มและสถานศึกษา
ในสังกัด
- แจ้งแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกกลุม่
ตุลาคม 2564 –
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พฤศจิกายน 2564 พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดกรอบ ทิศทางการดำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวง, สพฐ. และ สพป.ราชบุรี เขต 1
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตุลาคม 2564 –
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กันยายน 2564
ตามที่ กพร. กำหนดและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
สำนักงบประมาณกำหนด
15 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
15 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
15 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
15 ตุลาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนโยบาย
และแผน

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
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ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณได้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชุรี เขต 1 โดยการ
ดำเนิ น งานต่ า ง ๆ ต้ อ งมี ค วามตระหนั ก และเป็ น ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
มี ธรรมาภิบ าล และถูก ต้อ งตามวัตถุป ระสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีก ารบริห ารงบประมาณ
การเงิน การคลัง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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ภาคผนวก
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
4. มีสื่อเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ระบบข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเอื้อต่อการ
บริหารจัดการ
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทำให้สำนักงานมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
7. หน่วยงาน และสถานศึกษามีการบริหารงานในรูป
องค์คณะบุคคล
8. มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา
ไปยังสถานศึกษาและชุมชน
9. หน่วยงานทางการศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
10. มีแหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ
11. ทุกกลุ่มมีวิสัยทัศน์ กระบวนการทำงาน
(Model) ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในระดับชั้น ป 6
ม. 3 ภาพรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ)
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูสอนไม่ครบชั้นทำให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังขาดทักษะ
ทางด้านดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัตงิ าน
5. ผูเ้ รียนบางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต เช่น
ความมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ
6. ผู้ปกครองนักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว และฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักเรียนมีแนวโน้ม
ออกนอกระบบก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ
7. ผู้เรียนขาดทักษะความพร้อมด้านภาษา และด้าน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล
8. มีนักเรียนต่างสัญชาติจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหา
ในการอ่านออก เขียนได้
9. ครูผู้สอนปฏิบัติงานสอนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี
ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก
10. เด็กที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากครอบครัว
รายได้น้อย ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สงู ขึ้น
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ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

11. ทุกกลุ่มมีวิสัยทัศน์ กระบวนการทำงาน
(Model) ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่
12. สถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการให้
บริการ
13. ระบบการติดตามตรวจสอบการบริหาร
จัดการมีความชัดเจน ถูกต้องและรวดเร็ว

11. นักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
ส่งผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
12. ระบบติดตามตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
ขาดการขับเคลื่อนกระบวนการให้เกิดความเข้มแข็ง
13. มีการส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม การจัดทำวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน
วิชาการยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
2. มีแหล่งเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองที่หลากหลาย
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนมาก ที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและนักเรียน
4. นโยบายรัฐบาล เช่น ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ
STEM Education ฯลฯ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
5. จังหวัดมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงการคอนเน็กซ์อีดี เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
7. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกพื้นที่การศึกษา และมีประสิทธิภาพตามบริบท
ของสถานศึกษา

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ไม่ต่อเนื่อง
2. การสรรหาครูยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเก่ง
เข้ามาเป็นครูได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง
ใบประกอบวิชาชีพ
3. สภาพปัญหาครอบครัว การอพยพตามผูป้ กครอง
ปัญหาสังคม และเศรษฐกิจ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดการออกกลางคัน
4. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
ทำให้ประชาชนมีค่านิยมในเชิงวัตถุนิยมมากขึ้น
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา
5. มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตัง้ แต่ 120 คน
ลงมาจำนวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

472

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

8. มีกฎหมายรองรับให้มีการประเมินคุณภาพ
6. หน่วยงานอื่น ๆ เข้าไปดำเนินกิจกรรมที่อกเหนือจาก
มาตรฐานสถานศึกษา
ภาระหน้าที่การสอน ทำให้ครูจัดการเรียนการสอนได้
9. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่เต็มที่
เอื้อต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน
7. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมส่งบุตร หลาน
และเป็นแนวทางการจัดการศึกษา และการบริหาร
เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหา
จัดการของสถานศึกษาและหน่วยงาน
โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก และผูป้ กครอง
ทางการศึกษา (โคกหนองนา)
ส่วนใหญ่ไม่นยิ มส่งบุตร หลานเรียนสายอาชีพ
10. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดส่งเสริม
8. โรคอุบัติใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้
สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาให้กบั บุคลากร
ของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของ
และนักเรียนในพื้นที่
ครูผู้สอน
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 291/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
…………………….……….…………
ด้ ว ยกลุ่ ม นโยบายและแผน มี ภ ารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อใช้เป็นกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริห ารจัดการเชิงยุท ธศาสตร์
ที่ ส อดคล้ อ ง เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิรูประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ตลอดจนความต้ องการจำเป็นของสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจัด ทำแผนปฏิ บั ติก ารประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เห็นสมควร
แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย
1. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
ดำเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย สอดรั บ ตามตั วชี้ วัด เชื่อ มโยงกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาลด้ านการศึก ษา นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึก ษาธิการ นโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
ความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

นายยรรยงค์ เจริญศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางรังษิยา อมาตยคง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางขวัญสุดา วงษ์แหยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 1 - 9
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพัชรี ศุภษร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ แสงทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพิชญ์นันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ทิมพิทักษ์
นายคำรณ สะอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางประกายมาศ บุญสมปอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวจริยา สุธาพจน์
ศึกษานิเทศก์
นางรุ่งอรุณ สว่างดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางจิตตินันท์ ถาวรพานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางชัญญา เรืองตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย พงษ์พา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายถิระวัฒน์ บุญประสพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชยาภร สารีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางดวงตา เข็มทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวพุทธชาด ทองหยวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

1.24 นางกำเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
และเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะทำงานจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ดำเนินการ
ประสานงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจทานรายละเอียด จัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม เป็นฉบับสมบูรณ์
ประกอบด้วย
2.1 นางสาวพุทธชาด ทองหยวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน หัวหน้าคณะทำงาน
2.2 นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คณะทำงาน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อำนวยการกลุม่
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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2.3 นางสาวชยาภร สารีรัตน์
2.4 นางกำเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทำงาน
ชำนาญการพิเศษ
และเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1

476

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายยรรยงค์ เจริญศรี
2. นางรังษิยา อมาตยคง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ผู้จัดทำรูปเล่ม
นางกำเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ข้อมูล
บุลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบปก
นางกำเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1
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กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
www.ratchaburi1.org
โทรศัพท์ ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๓
โทรสาร ๐-๓๒๓-๒๖๐๑๓

