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การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2563
การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563…………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 255 -2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563…………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
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ตารางที่ 19 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (93)……………………………………….
ตารางที่ 20 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)..............................................
ตารางที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95)……………………………………….
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่…………………………………….
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่……………………..
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ
เขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.................................................................
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563………………………………………………………………………………………………..
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 29 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563…………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานเรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานจของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการ
กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย ภารกิจ โครงการ และกิจกรรมการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1. ด้านความปลอดภัย เป็นการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และดูแลช่ว ยเหลื อ ให้เ ด็ ก ปฐมวัย ได้เ ข้า เรี ยนทุ ก คน
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย และได้รับการศึกษาจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซ้ำ
3. ด้านคุณภาพ เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศอย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
4. ด้านประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนา สนับสนุน ระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
โรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษา และมีนิเทศ กำกับ ติดตามให้ ส ถานศึกษา ครู นักเรียน มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายในการ กำกับ ติดตาม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ จำนวน 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ,
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการาจัดการศึกษา, กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา, กลุ่มบริหาร
งานบุคคล, กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร, กลุ่มกฎหมาย
และคดี, กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, และหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
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ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ นำมาวิเคราะห์ และจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1. บทนำ สภาพทั่วไป 2. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 47 โครงการ มีการดำเนินการดังนี้
1.1 ด้านความปลอดภั ย มี โครงการตามแผนปฏิบ ั ติ การทั้ งสิ้ น 3 โครงการ ดำเนินการได้ จำนวน
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
1.2 ด้านโอกาส มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 6 โครงการ ดำเนินการได้ 5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 83.33
1.3 ด้านคุณภาพ มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 23 โครงการ ดำเนินการได้ 18 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 78.26
1.4 ด้านประสิทธิภาพ มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 15 โครงการ ดำเนินการได้ 12 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80.00
รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 47 โครงการ ดำเนินการได้ จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.85
2. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิ บัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้อย่างครบถ้วน ตามที่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด
4. มีการนำผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งวิธีการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุง พัฒนางาน ในปีต่อไป
5. ผู้บ ริห าร สามารถบริห ารจัดการศึ กษาให้บรรลุตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี
ปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยภาพรวม
1. ปัญหาและอุปสรรค
จากผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนำมาสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นปัญหาและ
อุปสรรค โดยภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 พบว่า
1.1 จากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ หลายโครงการ
เนื่องจากปัญหา การเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถ
ดำเนินการได้ และถูกระงับการดำเนินการโครงการ เพื่อป้องกันการติดเชื้ อโรค และงบประมาณถูกนำไปช่วย
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว
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1.2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ดังนี้
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้องประสานงาน กำกับ ติดตาม
โรงเรียนในสังกัด ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ให้กับบุคลากร ครู
และนักเรียน
2.2 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ดีขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษาให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพ
การศึกษาดีชื้น
2.3 เร่งรัดให้มีการพัฒนาทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านภาษา และการคิดวิเคราะห์ ให้กับ
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น
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ส่วนที่ 1 บทนำ
สภาพทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตก
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ล ะติจูดที่ 16 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด
99 องศา 10 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 4,030.03
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติ ด ต่ อ กับ อำเภอโพธาราม จั งหวั ด ราชบุ รี อำเภอด่ า นมะขามเตี้ ย และอำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางคายู อำเภอเมตตา จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์
(พม่า)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่
จั ด และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภายใต้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ กษาธิการ ตั้ งอยู่ ห มู่ที่ 10 ถนนเสื อ ป่า ตำบลดอนตะโก อำเภอเมื องราชบุ รี จังหวัดราชบุ รี
มีโรงเรี ย นในสั งกั ด จำนวน 172 โรงเรี ย น 1 สาขา (ข้ อ มู ล ณ วัน ที่ 25 มิ ถุน ายน 2564) มีเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 48 โรงเรียน อำเภอปากท่อ จำนวน 46 โรงเรียน
อำเภอวั ด เพลง จำนวน 5 โรงเรี ย น อำเภอจอมบึ ง จำนวน 37 โรงเรี ย น อำเภอสวนผึ้ ง จำนวน
20 โรงเรียน และอำเภอบ้านคา จำนวน 17 โรงเรียน
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สภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ส อดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ การจั ดตั้งงบประมาณเงินอุ ดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจั ดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ ห น่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
2. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ยึ ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยคำนึ ง ถึ ง ระดั บ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของสภาการศึกษา มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ มีสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยให้
จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงและ
ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
ที่เรีย กชื่ออย่ างอื่น ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ คณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษาแต่ล ะเขตพื้น ที่การศึกษา
กำหนด ซึ่งในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(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) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่ของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบั ติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดั้งต่อไปนี้
(ก) จั ดทำนโยบายและแผนพั ฒ นาการศึกษาให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย มาตรฐานการศึก ษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิ เคราะห์ ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและแจ้ งการจั ด สรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบั ติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
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(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่ อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดี
ของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1

4

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไป
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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9. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือ
เป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(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 จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารงานโดยมีองค์คณะบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดราชบุรี (อกศจ.) และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่เป็นส่วนสำคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
เป้าหมาย ดังนี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2564
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของรัฐ
3. บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นางปราณี ทัยคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
5. นางรัชนีวรรณ จงเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
7. นายวิเชียร ทองน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
8. นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
กรรมการและเลขานุการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นายยรรยงค์ เจริญศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นางรังษิยา อมาตยคง

นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร

นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สถานศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 173 โรงเรียน
(1 สาขา) (ข้ อมู ล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) มีเขตพื้ นที่ ที่รับผิ ดชอบ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมื อง
อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านปริมาณ
ตารางที่ 1 จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่งในโรงเรียน
ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจำ

ชาย

หญิง ชาย

หญิง ชาย

82

70

1406

292

57

พนักงาน
ราชการ

หญิง ชาย
2

4

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

หญิง ชาย
12

รวมทั้งหมด

หญิง ชาย

78

266

หญิง

513 1756

ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

3,586

3,378

6,964

นักเรียนระดับประถมศึกษา

12,356

11,205

23,561

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1,812

1,510

3,322

17,754

16,093

33,847

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564
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ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกรายอำเภอและ
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ระดับ

ชาย
หญิง
ชาย
อ.2
หญิง
ชาย
อ.3
หญิง
ชาย
ป.1
หญิง
ชาย
ป.2
หญิง
ชาย
ป.3
หญิง
ชาย
ป.4
หญิง
ชาย
ป.5
หญิง
ชาย
ป.6
หญิง
ชาย
ม.1
หญิง
ชาย
ม.2
หญิง
ชาย
ม.3
หญิง
ชาย
หญิง

มัธยม

ประถม

ก่อนประถม

อ.1

รวม

เพศ

เมือง
63
60
558
519
589
542
745
687
763
685
808
714
798
677
748
688
795
670
287
228
226
209
252
205
6,632
5,884

อำเภอ
จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา
127
20
50
17
40
134
37
54
13
40
288
300
299
31
131
298
260
267
33
137
334
287
283
44
125
262
314
238
38
132
375
401
321
41
136
383
353
271
39
129
400
358
313
49
157
402
359
281
38
120
436
378
307
41
185
377
301
238
37
140
46
411
385
338
151
50
414
355
310
123
416
380
274
34
151
353
314
255
48
129
388
327
315
50
135
407
354
305
39
160
114
129
46
8
44
91
114
32
0
36
129
151
51
0
40
114
127
45
0
38
110
110
57
8
50
94
108
35
1
33
3,528 3,226 2,654
369 1,345
3,329 2,996 2,331
336 1,217

รวม
ชั้น

รวม
ระดับ

655
3,121

6,964

3,188
6,964
3,881
3,925
23,561
3,962
3,790
3,945
1,129
1,130

3,322

1,063
33,847 32,847

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564
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ตารางที่ 4 จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ สังกัด สพฐ.
ที่

อำเภอ

1
2
3
4
5
6

เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564

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 5 จำนวนนักเรียนต่อครู 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

จำนวนครู
649
294
357
39
264
150
1,753

นร. : ครู
19:1
17:1
19:1
18:1
23:1
17:1
19:1

ตารางที่ 6 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

จำนวนห้อง
596
384
397
46
269
156
1,848

นร. : ห้อง
21:1
13:1
17:1
15:1
23:1
16:1
18:1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1

11

ตารางที่ 7 จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จำแนกตามขนาด 7
ขนาด
อำเภอ
เมืองราชบุรี
จอมบึง
สวนผึ้ง
ปากท่อ
วัดเพลง
บ้านคา
รวมทั้งสิ้น

120 คน
ลงมา
28
23
8
32
3
9
103

121-200
คน
10
6
1
6
1
4
28

จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามขนาด
201-300 301-499
5001,500- 2,500 คน
คน
คน
1,499 คน 2,499 คน ขึ้นไป
1
7
2
2
4
1
1
2
6
3
7
1
1
3
1
15
20
4
1
2

รวม
48
37
20
46
5
17
173

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564

2. ด้านการบริหารและการจัดการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารจัดการภายใต้ ระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กำหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น อำนาจหน้ าที่ ข องเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารกำกับ ดูแ ลของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการสอดคล้องกับท้องถิ่น
โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้ก ำหนดรู ป แบบการบริ ห ารจั ดการศึก ษา รูป แบบศู น ย์เครือ ข่ายโรงเรีย นเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จำนวน 9 เครือข่าย ดังนี้
ตารางที่ 8 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามเครือข่าย
จำนวนโรงเรียน
อำเภอ
โรงเรียนประธานศูนย์เครือข่าย
ในเครือข่าย
อำเภอเมืองราชบุรี
เครือข่ายที่ 1 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
18
เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนวัดเจติยาราม
14
อำเภอวัดเพลง
เครือข่ายที่ 3 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม
18
อำเภอปากท่อ
เครือข่ายที่ 4 โรงเรียนวัดป่าไก่
21
เครือข่ายที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่
23
อำเภอจอมบึง
เครือข่ายที่ 6 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
19
เครือข่ายที่ 7 โรงเรียนมหาราช 7
16
อำเภอสวนผึ้ง
เครือข่ายที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
19
อำเภอบ้านคา
เครือข่ายที่ 9 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
16
รวมทั้งสิ้น
173
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3. ด้านคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับสังกัด
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
54.96
16.36
38.87
18.70
28.59
13.84
37.64
13.07
40.02
15.49

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
55.61
15.78
40.95
40.95
29.82
15.60
38.11
13.74
41.12
13.62

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ำกว่า
0.65
2.08
1.23
0.47
1.11

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 55.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ก ารศึกษา สู งกว่าระดับ สั งกัด ทุ กกลุ่ ม สาระการเรียนรู้
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษมี คะแนนเฉลี่ ยร้อยละสู งกว่าระดับสั งกัดมากที่ สุ ด +2.08 รองลงมาคื อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +1.23 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.65 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ +0.47 ตามลำดับ
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2561
54.68
35.34
35.79
38.53
41.09

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี
พ.ศ.2562
48.02
30.27
31.25
33.74
35.82

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2563
55.61
40.95
29.82
38.11
41.12

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

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย 55.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ
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และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในปีการศึกษา 2562 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ +10.68
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี 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

52.98
46.58
55.90
49.07

55.61

56.20

สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปี การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ลดลง สลับกัน อย่างต่อเนื่องทุกปี มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี และในปี 2563 มีคะแนน
เฉลี่ย เพิ่มขึ้น จากปี 2562
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สาระการเรียนรู้
การอ่าน
การเขียน
การฟัง การดูและการพูด
หลักการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ป.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

สรุปได้ว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระหลักการใช้ภาษา -1.46 คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุด
คือสาระการอ่าน -0.01
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี 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

สรุปได้ว่า
คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นจากการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559-2563 มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลง เพิ่ มขึ้น สลับ กัน อย่างต่อเนื่ องทุกปี มีคะแนนเฉลี่ ยน้อยกว่าระดับ ประเทศทุกปี และในปี 2563
มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น จากปี 2562
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ทตี่ ้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สาระการเรียนรู้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ป.6
สพป.รบ.1
ประเทศ
ความต่าง
42.17
44.93
-2.76
40.25
42.22
-1.97
36.57
39.38
-2.81

สรุปได้ว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และ
เมื่อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละที่ มี ความต่างมากที่ สุ ด คื อสาระภาษากับ ความสั ม พั น ธ์กับ ชุ มชน
และโลก -2.81 คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุด คือภาษาและวัฒนธรรม -1.97
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (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

สรุปได้ว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สาระการเรียนรู้
บูรณาการ
จำนวนและพีชคณิต
การวัดและเรขาคณิต
สถิติและความน่าจะป็น

คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ป.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

สรุปได้ว่า

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระบูรณาการ -0.52 สาระที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นคือจำนวนและพีชคณิต +0.14
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 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

สรุปได้ว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
อย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น จากปี 2562
ตารางที่ 18 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (91)

ระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับกระทรวง
ระดับประเทศ

จำนวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

335
1,937
253,689
319,132
357,051

93.75
93.75
98.75
98.75
100

15.00
11.25
3.75
2.50
0

51.38
57.77
55.18
54.81
54.29

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.86
15.20
16.00
16.22
16.22

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.38
ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับ สังกัด คิดเป็ นร้อยละ -3.80 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ -2.91

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1
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ตารางที่ 19 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (93)

ระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับกระทรวง
ระดับประเทศ

จำนวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

326
1875
249,800
314,548
352,119

75
97.50
100
100
100

7.50
7.50
0
0
0

29.13
35.24
34.14
34.85
37.38

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
9.47
14.23
14.52
15.25
14.93

จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
29.13 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คิดเป็นร้อยละ -5.01 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ -8.25
ตารางที่ 20 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)

ระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับกระทรวง
ระดับประเทศ

จำนวน
ผู้เข้าสอบ
335
1944
254,056
319,517
357,425

คะแนน
สูงสุด
68
100
100
100
100

คะแนน
ต่ำสุด
0
0
0
0
0

คะแนนเฉลี่ย
21.17
27.66
25.82
25.90
25.46

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.02
15.37
15.23
15.37
15.02

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
21.17 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คิดเป็นร้อยละ -4.65 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิด
เป็นร้อยละ -4.29

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1

18

ตารางที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95)

ระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับกระทรวง
ระดับประเทศ

จำนวน
ผู้เข้าสอบ
326
1,881
250,375
315,263
352,867

คะแนน
สูงสุด
56.60
82.40
97.80
97.80
97.80

คะแนน
ต่ำสุด
11.40
6.60
0
0
0

คะแนนเฉลี่ย
28.12
31.03
30.17
30.14
29.89

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7.78
9.95
9.73
9.81
9.66

จากตารางที่ 21 พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
28.12 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คิดเป็นร้อยละ -2.05 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ -1.77
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/เฉลี่ย

ระดับประเทศ
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
54.29
16.22
34.38
14.93
25.46
15.02
29.89
9.66
36.01
13.96

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
51.38
14.86
29.13
9.47
21.17
9.61
28.12
7.78
32.45
10.43

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ำกว่า
-2.91
-5.25
-4.29
-1.77
-3.55

จากตารางที่ 22 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก
ไปน้ อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ 29.13 กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 28.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17 ตามลำดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับประเทศทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.25
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/เฉลี่ย

ระดับสังกัด
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
55.18
16.00
34.14
14.52
25.82
15.23
30.17
9.73
36.33
13.87

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
51.38
14.86
29.13
9.47
21.17
9.61
28.12
7.78
32.45
10.43

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ำกว่า
-3.8
-5.01
-4.65
-2.05
-3.88

จากตารางที่ 23 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 29.13 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 28.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17 ตามลำดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับสังกัดทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับสั งกัดมากที่สุ ด คือ กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.01
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2561
50.14
25.33
25.10
32.66
33.31

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2562
52.01
28.09
22.33
28.46
32.72

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2563
51.38
29.13
21.17
28.12
32.45

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ำกว่า
-0.63
+1.04
-1.16
-0.34
-0.27

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 29.13 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17 ตามลำดับ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1
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และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2562 คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาอั งกฤษ +1.04 และสู ง กว่ า
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +1.24 และ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ +3.8
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 - 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

43.31
44.41
50.14
52.01
51.38

46.36
48.29
54.42
55.14
54.29

สรุปได้ว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกปี มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี และในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
จากปี 2562
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 - 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

27.56
26.69
25.33
28.09
29.13

31.80
30.45
29.45
33.25
34.38

สรุปได้ว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ลดลง
สลับกัน อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา แต่ปีการศึกษา2563 คะแนนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 และมีคะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่าระดับประเทศทุกปี
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ตารางที่ 27 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ม.3
สพป.รบ.1
ประเทศ
ความต่าง
28.80
33.67
-4.87
30.98
38.43
-7.45

สาระการเรียนรู้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
สรุปได้ว่า

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระภาษาและวัฒนธรรม -7.45 คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ
สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร -4.87
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 - 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
256
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

24.64
21.08
25.10
22.33
21.17

29.31
26.30
30.04
26.73
25.46

สรุปได้ว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ลดลง สลับกัน อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ
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ตารางที่ 29 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น
ม.3
สพป.รบ.1
ประเทศ
ความต่าง
20.00
24.69
-4.69
20.43
25.56
-5.13
22.78
25.91
-3.13
18.91
23.85
-4.94

สาระการเรียนรู้
บูรณาการ
จำนวนและพีชคณิต
การวัดและเรขาคณิต
สถิติและความน่าจะเป็น
สรุปได้ว่า

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ มีความต่างมากที่สุดคือ สาระจำนวนและพีชคณิต -5.13 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือการวัดและเรขาคณิต -3.13
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 - 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ระดับ
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

สพป.รบ.1

ประเทศ

31.88
29.23
32.66
28.46
28.12

34.99
32.28
36.10
30.07
29.89

สรุปได้ว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ลดลงในช่วง 3 ปี
แรก และเพิ่มขึ้น ในปี 2561 และในปี 2563 ลดลง และ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ระดับประเทศ ทุกปี
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับประเทศ
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
40.47
19.13
47.46
17.58
43.97
33.23

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
40.11
18.57
46.29
17.21
43.20
32.19

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ำกว่า
-0.36
-1.17
-0.77

จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ความสามารถด้านภาษาไทย 46.29 ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 40.11 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 43.20
และพบว่า คะแนนเฉลี่ ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน คือความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ -0.36 และความสามารถด้านภาษาไทย -1.17
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่

ความสามารถด้าน

1 คณิตศาสตร์
2 ภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี
พ.ศ.2561
47.15
52.86
50.01

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2563
44.16
45.59
44.88

40.11
46.29
43.20

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

จากตารางที่ 32 พบว่าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา
2563 ระดับ เขตพื้น ที่ การศึกษา ความสามารถทั้งด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละต่ำกว่าปี 2562 เท่ากับ -1.68
และพบว่าความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าปี 2562 เท่ากับ -4.05 และ
ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปี 2562 เท่ากับ +0.70
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ ความสามารถด้าน
1 คณิตศาสตร์
2 ภาษาไทย
รวม / เฉลี่ย

จำนวน
นักเรียน
3,557
3,557
3,557

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
40.11
46.29
43.20

ร้อยละของจำนวนนักเรียน
ปรับปรุง พอใช้
ดี
25.52
42.64 20.12
19.59
34.91 33.37
19.39
44.53 26.62

ดีมาก
11.69
12.11
9.44

จากตารางที่ 33 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรี ยน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย สูงสุด
คิดเป็นร้อยละ 46.29 รองลงมา ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40.11 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ พอใช้
คิดเป็นร้อยละ 44.53 รองลงมา ได้แก่ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.62 ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 19.39 และ
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 9.44
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดีมาก พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทย
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 12.11 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.69
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุด
คิดเป็นร้อยละ 33.37 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20.12
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับพอใช้ พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.64 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 34.91
เมื่ อพิ จารณาระดั บความสามารถของนั กเรี ยนในระดั บปรั บปรุ ง พบว่ า นั กเรี ยนมี ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 25.52 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 19.59
ตารางที่ 34 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เครือข่ายโรงเรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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
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จากตารางที่ 34 พบว่ าในระดั บเครื อข่ ายโรงเรี ยนเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาที่ 5 มี คะแนน
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.87 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ฯ 3 มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 45.76 เครือข่ายที่ฯ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.59 และเครือข่ายที่ฯ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 44.09 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
42.19 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.01 เครือข่ายฯ ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 41.45 และเครือข่ายฯ ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย 40.69 ตามลำดับ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (ในรัชกาลที่ 10)
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ/ ชั่ว-ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทำ มีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน
สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำ
ในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมือง “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร”
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มคี วามรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
2. การพั ฒ นาคุณ ภาพและประสิท ธิ ภ าพครู แ ละอาจารย์ ในระดับ การศึก ษาขั้น พื้ นฐานและ
อาชี ว ศึกษาให้ มี ส มรรถนะทางภาษาและดิ จิทั ล เพื่ อให้ ครูและอาจารย์ได้ รับการพั ฒ นาให้ มีส มรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และ
มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึ กษาให้ มี ความเป็ น อิส ระและคล่ อ งตัว การบริห ารและการจัดการศึก ษาโดยใช้ จังหวัดเป็ น ฐาน
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่ จำเป็ นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึ กษาทั้ งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่ อให้ ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รั บการปรับปรุงให้ ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจั ดสรรและการกระจายทรั พยากรให้ ทั่ วถึ งทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย รวมถึ งการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมื อทุกภาคส่ วน เพื่ อให้ การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็ นธรรมและ
สร้างโอกาสให้ กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซี ยน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่ การปฏิ บั ติ เป็ นการผลิ ตและการพั ฒนา
กำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้
กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได้
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8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒ นาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปั ญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ที่ เกี่ 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
9. การศึ กษาเพื่ อ อาชี พ และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่งขั น ของประเทศ เพื่ อให้ ผู้ จ บ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิ กโฉมระบบการศึ กษาไทย ด้ วยการนำนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยมาใช้ ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
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นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้ การดำเนิ น การจั ดการศึกษาและการบริห ารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ เป้ า หมาย อาศั ย อำนาจความความในมาตรา 8 และมาตรา 12
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึก ษาธิก าร จึ งประกาศนโยบายและจุด เน้ น ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา
ให้ มีคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิภ าพในทุ กมิ ติ โดยใช้ จ่ายงบประมาณอย่ างคุ้ มค่ า เพื่ อ มุ่ งเป้ าหมาย คื อ ผู้ เรี ย น
ทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึก ษาธิการมุ่ งมั่ น ดำเนิ น การภารกิจหลั กตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่ ว ยงานเจ้าภาพขับเคลื่ อ นทุ กแผนย่ อยในประเด็น 12 การพั ฒ นา
การเรีย นรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย
จะได้รั บ การพั ฒ นาในทุ กมิ ติ เป็ น คนดี คนเก่ ง มีคุ ณ ภาพ และมีค วามพร้อ มร่ว มขับ เคลื่ อนการพั ฒ นา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุ คลากร เช่ น ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ านการต่ างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่ว มมือและบูรณาการ ที่ส ามารถตอบโจทย์ ของสั งคมและเป็นการพัฒ นาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำคำของบงประมาณที่มีประสิ ทธิภ าพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ ภ าคส่วนต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้ สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒ นาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท โดยใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ รวมทั้ ง แนวทาง
การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก และการวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จั ดการเรีย นรู้ ตลอดชีวิตสำหรับ ประชาชนทุก ช่ว งวัย เน้ น ส่ งเสริม และยกระดับ ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สั งคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรั บ สั งคมสู งวัย หลั ก สู ต รการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต และหลั ก สู ต รการดูแ ลผู้ สู งวัย หลั ก สู ต ร BUDDY
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่
เกาะแก่ ง ชายฝั่ งทะเล ทั้งกลุ่ มชนต่างเชื้อ ชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม กลุ่ มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว)
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอั งกฤษ รวมทั้ งการจั ดการเรียนการสอนเพื่ อฝึ กทั กษะการคิดวิเคราะห์ อ ย่างเป็น ระบบและ
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน
- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands–on Experience) เพื่อให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบ
เข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้ อ มในการปฏิ บั ติ งานรองรั บ ความเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ให้ มี ศู น ย์ พั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
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2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่ างหลากหลาย เพื่ อ วางรากฐานให้ ผู้ เรี ย นมี พั ฒ นาการด้ านการคิ ด วิเคราะห์ รวมทั้ งมี ทั ก ษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ มีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบ ทของพื้น ที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตัวหัวในการัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริ ม สร้ างการรั บ รู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และส่ งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับ ปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ
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- สนั บ สนุ น ให้ ส นถานศึ ก ษาเป็ น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ส ามารถบริห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทำงบการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณ ภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
1. ให้ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานในสั งกัด กระทรวงศึกษาธิ การ นำนโยบายและจุดเน้ นเป็ นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้น กรณี ที่ มี ค วามจำเป็ นและเป็ น ประโยชน์ต่ อกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ลดการจั ด อบรมสั ม มนาที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละใช้ งบประมาณมาก (3) ยกเลิ ก การจั ด งาน Event และ
(4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงาน
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิ จในการตรวจราชการ ติ ดตาม ประเมิ นผลในระดั บนโยบาย และจั ดทำรายงานเสนอต่ อรั ฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร และคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ดการศึ กษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณี มี ปั ญ หาในเชิ งพื้ น ที่ ห รื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งาน ให้ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และ
ดำเนินการแก้ไขปั ญหาในระดั บพื้น ที่ก่อน โดยใช้ภ าคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ
อนึ่ ง สำหรั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ งานตามปกติ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น เมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร มี น โยบายสำคั ญ เพิ่ ม เติม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนื อจากที่ กำหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็ นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง จะต้ อ งเร่ ง รั ด กำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบให้ ก ารดำเนิ น การเกิ ดผลสำเร็ จ และ
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
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นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่Thailand 4.0
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21
4. สร้ างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่ อมล้ ำ ให้ ผู้ เรี ยนทุ กคนได้รั บบริ การทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
นโยบาย
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบั ติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุ ข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนิ น การ ให้ เด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การศึ ก ษาจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อย่ างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชี พ ตรงตามศั ก ยภาพและความถนั ด ของตนเอง รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ ให้ อ อกจากระบบการศึ ก ษา รวมทั้ งช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น ให้ ได้ รับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
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2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดาเนิ นชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็ นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ให้ เป็ น ครูยุ ค ใหม่ มี ศั กยภาพในการจั ดการเรีย น
การสอนตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติห น้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 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
และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์หน่วยงาน
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพ ผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
6. ปรั บ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึก ษาทุก ระดับ และจัดการศึ กษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทำงานอย่างมีความสุข)
S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทำงานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ)
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ และมี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น
ในศตวรรษที่ 21
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒ นาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทีอ่ ยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนิ นชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็ นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิ ทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ให้ เป็ น ครูยุ ค ใหม่ มี ศั กยภาพในการจั ดการเรีย น
การสอนตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติห น้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 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 โรงเรีย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน โรงเรีย นขนาดเล็ ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนั บ สนุ น พื้ น ที่ น วัต กรรมการศึ กษาให้ เป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นานวัต กรรมการศึก ษาและ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.1.2 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สินการค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ ง ๆ เป็นต้น
1.1.3 ผู้ เรี ย นในเขตพื้ น ที่ เฉพาะ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส และกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ
1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.2.1 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มนำพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของในหลวง
รัช กาลที่ 10 และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงไปพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี คุณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์
ตามที่กำหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2.3 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก
และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
1.2.5 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
1.2.6 ร้อยละของผู้เรียนในพื้ นที่สูงและพื้นที่ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส และกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลทุ ร กั น ดาร เช่ น พื้ น ที่ สู ง ชายแดน ได้ รั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
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1.3.4 ส่ งเสริม และพัฒ นาทักษะชีวิตให้ กับผู้ เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
ในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ านวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ศิ ล ปะ ดนตรี กี ฬ า ภาษา
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.21 จำนวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
2.2.2 ร้ อยละของผลงานวิจั ย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่ งประดิษ ฐ์ที่ ส ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
2.23 ร้ อยละของผู้ เรีย นที่ มี ศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่ เวที การแข่งขัน ระดับ ชาติและระดั บ
นานาชาติ
2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ
2.3.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการวิ จั ย นวั ต กรรม เทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 เป้าหมาย
3.1.1 หลั ก สู ต รปฐมวัย กรอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษา
เรียนรวม และหลักสูตรท้องถิ่น มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
3.1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มี ทั ก ษะ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ที่ เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.1.3 ผู้เรียนได้รับ การพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ เชื่ อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3.1.4 ผู้เรียนได้รับ การพั ฒ นาให้ มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้ มีสุ ขภาวะ
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็ น
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
3.1.5 ผู้ บ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒ นา
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.2.1 ร้อ ยละของสถานศึกษาที่ มีการพัฒ นาหลั กสู ต รสถานศึ กษาระดับ การศึ กษาปฐมวัย
และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1

40

3.2.3 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
3.2.4 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3.2.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
3.2.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ร้อยละ 70
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3.2.7 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
3.2.8 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์
3.2.9 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฎศิลป์และดนตรี
3.2.10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านกีฬา
3.2.11 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดี
ขึ้นไป
3.2.12 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป
3.2.13 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร
ระดับดี ขึ้นไป
3.2.14 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามาตรฐาน
วิชาชีพครู
3.2.15 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.2.16 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา
3.2.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้ อย
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3.2.18 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
3.2.19 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส อนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ ได้ รั บ การเตรี ย ม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
3.2.20 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
3.2.21 ร้ อยละของสถานศึ กษาที่ จั ดการเรียนการสอน ที่ ส ร้างสมดุล ทุ ก ด้านและมี ก ารจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
3.2.22 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
3.2.23 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
3.2.24 ร้อยละของผู้ เรียนที่ได้รับการพัฒ นาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทั กษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
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3.2.25 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือ
ใช้สื่อ DLIT, DLTV
3.2.26 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น ตนเองในแต่ ล ะมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.27 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น ตนเอง ในแต่ ล ะมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.28 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับดีขึ้นไป
3.29) ร้ อยละของสถานศึกษาที่จัด การศึกษาระดับ การศึกษาขั้น พื้ นฐานมีผ ลการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
3.3 แนวทางการพัฒนา
3.3.1 พัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ONET PISA และพัฒนาวิทยาศาสตร์
3.3.2 พัฒ นาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒ นา
ศักยภาพตามพหุปัญญา
3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)
3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3.3.5 พั ฒ นาระบบการดำเนิ น งานทะเบี ย น - วั ด ผล การจั ด ทำจั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐาน
การจบการศึ ก ษา การออกเอกสารสำคั ญ ทางการศึ ก ษา และการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4.2.1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.2.2 ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ เป็ น ผู้ ด้ อ ยโอกาส ได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก าร
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
4.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความจำเป็น
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4.2.4 จำนวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมตามกรอบ
แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
4.2.5 ร้อ ยละของสถานศึก ษาได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี ม าตรฐานการจัด การศึ กษาตามบริบ ท
ด้านประเภท ขนาดและพื้นที่
4.2.6 ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน
4.2.8 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
4.3 แนวทางการพัฒนา
4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ
ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลั กปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2.2 ร้อยละของนั กเรีย นได้รับการส่ งเสริมให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
5.2.4 จำนวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
5.3 แนวทางการพัฒนา
5.3.1 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.2 การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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6.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.2.1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
6.2.2 จำนวนโครงการของ สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
6.2.3 คะแนนการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใส ของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) เพิ่มขึ้น
6.2.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
6.2.5 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
6.2.6 จำนวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและเขตพืน้ ที่
การศึกษาเพิ่มขึ้น
6.2.7 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6.2.8 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
- การบริหารงานบุคคล
- การบริหารงานวิชาการ
- การบริหารงานงบประมาณ
- การบริหารงานทั่วไป
6.2.9 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 แนวทางการพัฒนา
6.3.1 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ
6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการ
จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การ ให้ ครอบคลุ ม นโยบายระดับ ต่ าง ๆ และเป้ าหมายของสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนด มีกรอบการดำเนินงานตามนโยบาย จำนวน 4 ด้าน โดยมี
ผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึก ษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ ด้วยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้
โครงการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ด้วยสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้
เกิดขึ้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้ เกิด ขึ้น อย่ างเป็ น รู ป ธรรม งบประมาณที่ ได้ รับ จั ดสรร จำนวน 245,000 บาท งบประมาณที่ ใช้ ไป
จำนวน 245,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่ อเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดอบรมลู กเสื อต้านภัยยาเสพติดออนไลน์ และ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564
กิจกรรมที่ 2 “ค่ายทักษะชีวิต” (On line) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน
30 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน = 90 คน ครู จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน = 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่
30- 31 สิ งหาคม 2564 ผ่ านระบบ ZOOM ณ ห้ องประชุมพุดพิชญา สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ปัญหา/อุปสรรค
1. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โอนเงิ น งบประมาณในการดำเนิ น งาน
เป็ น งวด ๆ จึงไม่ สามารถดำเนิน งานในคราวเดียวได้ ต้องรอการโอนเงินงบประมาณไตรมาสที่สุดท้าย
ทำให้มีระยะเวลาน้อยเกินไป ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
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2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
การ ดำเนินกิจกรรมค่อนข้างช้ากว่าปกติ และมีข้อจำกัดในเรื่องการจัดกิจกรรม
3. การประสานงานระหว่างนักเรียนมีความล่าช้าและยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังระบาด
4. การอบรม On line ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เต็มที่เนื่องจากการสื่อสาร Internet มีปัญหา
ในนักเรียนบางส่วน
5. มีข้อจำกัดการเรียนการสอนจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและไม่สามารถ
สะท้อนความคิดออกมาได้อย่างทั่วถึง
6. ไม่สามารถควบคุมความสนใจของนักเรียนได้ บางคนไม่เข้าเรียนตรงตามเวลาที่ครูสอนได้
เนื่องจากต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน เพื่อหาเลี้ยงชีพในครอบครัว
ข้อเสนอแนะ
1. จัดอบรมแบบ On line
2. จัดรูปแบบโครงการให้หลากหลาย
3. จัดทำใบความรู้ ใบงานให้นักเรียนทำตาม
4. บันทึกเป็นคลิปวีดิโอ เพื่อให้นักเรียนเข้าไปทบทวนความรู้ได้
ภาพถ่ายกิจกรรมทักษะชีวิต
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โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกความรู้
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติการภาคสนามร่วมกับบุคลากรในเขตพื้นที่ ฯ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้นำนักเรียนร่วมกันจัดการคัดแยกขยะ แบบครบวงจร และในปีงบประมาณ
2564 นี้ได้ร่วมทำงานเป็นเครือข่ายทำงานจัดการขยะแบบครบวงจรร่วมกับจังหวัดราชบุรี และสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะต้นทาง ขยะกลางทาง
และขยะปลายทาง ในที่สุดคือการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะชุมชน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 25,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่มี
“การสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ
ส่ ง โครงการโรงเรี ย นปลอดขยะ (Zero Waste School) และคลิ ป VDO มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด จำนวน
5 โรงเรียน และมีผลการคัดเลือก ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ)

คะแนนร้อยละ

ระดับ

95.63
94.75
93.38
92.38
70.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี

2. โรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง เจ็ ด เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ผ ลงานเกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นปลอดขยะ (Zero Waste
School) ระดับดีเยี่ ยม ของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงให้ทุนสนับสนุน
จำนวน 15,000 บาท ในการจัดทำวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ เรื่องการเลี้ยงชันโรง โดยการใช้
กิจกรรม Active Learning สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบจำนวน 10,000 บาท ให้โรงเรียน
คุณภาพนำร่องระดับภูมิภาคและจังหวัดนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพเพื่อดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด
โรงเรี ย นสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของสังกัดสำนั ก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
ในการจัดทำรายงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ภาพประกอบกิจกรรม
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ขยายผลเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมจัดทำรายงานการวิจัย เรื่องการเลี้ยงชันโรง โดยการใช้
กิจกรรม Active Learning สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

โครงการ รณรงค์เผ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ จัดทำโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
และส่ งเสริ มสร้ างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้ มาตรการการป้ องกั นการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย และ
จัดกิจ กรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 สร้างความตระหนัก
สื่ อ สาร รั บ รู้ โ ดยทั่ ว กั น โดยภาคี เครื อ ข่ ายและทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคมมี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์ ป้ อ งกั น
เหตุการณ์แสดงออกที่เกินขอบเขต ซึ่งนักเรียนนักศึกษาอาจถูกล่วงละเมิดและอาจได้รับอันตราย รวมทั้ง
สร้างความปลอดภั ย ให้ กับ นั กเรี ย นนั กศึกษาในช่ว งเทศกาลดังกล่ าว งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน
5,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 5,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 โรงเรี ยน 175 แห่ ง จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้ าระวังและส่งเสริมสร้ างสรรค์วันวาเลนไทน์
ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมที่ 2 สำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้ นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น TikTok
มีความยาวคลิปไม่เกิน 30 วินาที เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคนในครอบครัว/
สังคม ตามกรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบมีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกันในวัน
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วาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family
and safety school) ตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประกวด
ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ - นายณัฐดนัย แสงมณี โรงเรียน
บ้านหนองปากชัฏ
รางวัลชนะเลิ ศ อั นดั บ 2 เงินรางวั ล 700 บาท พร้อมเกี ยรติ บั ตร ได้ แก่ - นางสาวพิ นทุ สร อมรสั นต์
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ - นางสาวสุชาวดี ทุเครือ โรงเรียน
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
รางวั ลชมเชย รั บเกี ยรติ บั ตร จำนวน 17 โรงเรี ยน มี การมอบเงิ นรางวั ลและเกี ยรติ บั ตร เมื่ อวั นที่
17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปัญหา/อุปสรรค
1. ผู้เข้าร่วมประกวดคลิปสั้น ตีโจทย์ไม่ออก บางรายใช้เวลาเกินที่กำหนด
2. ส่วนมากครูจะเป็นคนทำคลิป ให้นักเรียนเป็นผู้แสดง
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
กิจกรรมการตัดสินคลิปวีดีโอสั้น วันวาเลนไทม์
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2. ด้านโอกาส
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น และดู แ ล
ช่วยเหลือให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปั ญ ญา ให้ ส มกับ วัย และได้รับ การศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน อย่างมีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้
โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการรับนักเรียน
ปี การศึ กษา 2564 เพื่ อให้ เด็ กตามเอกสาร ทร. 14 และในเขตพื้ นที่ บริ การของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่ านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย และไม่ออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันสมควร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน
12,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 12,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
มีข้อมูลประชากร ที่ เกิด ปี พ.ศ. 2558 เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ แยกตามเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน จำนวน 173 โรงเรียน จำนวน 4,334 คน
ปัญหา/อุปสรรค
1. การขอความอนุเคราะห์คัดลอก ทร.14 ประชากรวัยเรียนล่วงหน้า 1 ปี ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน
2. ประชากรวัยเรียนต่างสัญชาติ ย้ายถิน่ ฐานไม่แน่นอน ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
3. แนวทางการรับนักเรียนในแต่ละปีแตกต่างกัน ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่ งเสริมและ
สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการดำเนินการ ซึ่งกระบวนการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำผลที่ได้มาจำแนกตามเกณฑ์
การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ตรงตามจุด นอกจากนี้
ยังสามารถช่วยให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 30,000 บาท
และงบประมาณทีใ่ ช้ไป จำนวน 30,000 บาท
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ผลการดำเนินงาน
มีการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษและสนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียน
1. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ฐานะยากจนและด้อยโอกาส จากสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัด ราชบุรี จำนวน 200 คน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
2. มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้
จำนวน 64 คน และทุนการศึกษาเพื่อเด็กพิการและทุพพลภาพ จำนวน 16 คน รวมทั้งหมด 80 คน คนละ
3,000 บาท เป็นเงินทัง้ สิ้น 240,000 บาท
3. สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี มอบทุนในการช่วยเหลือ
ครอบครัวนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 58 คน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 58,000 บาท
4. สำนั ก งานวัฒ นธรรมจั งหวัดราชบุ รี มอบทุ น นิ ธิอ งค์ พ ระปฐมเจดี ย์ ให้ แก่ นั กเรีย นระดั บ
ประถมศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 คน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
5. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนเหตุฉุกเฉิน สพป.ราชบุรี เขต 1
6. สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมนักเรียน ดังนี้ - สนับสนุนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวขนหนู จำนวน
9 โรงเรี ยน ๆ ละ 5 ผื น รวม 45 ชุด - มอบเงินช่วยเหลื อ จำนวน 2,000 บาท ผ้ าห่ มและผ้ าขนหนู จำนวน 4 ชุ ด
แก่นักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส อำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
7. เยี่ยมเด็กหญิงบี (นามสมมติ) นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ถูกล่อลวง ประสานงาน
กับบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินคดีกับผู้ล่อลวง
8. เยี่ยมนั กเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา 2 มีอาการท้องเสีย เนื่ องจากมีผู้ใจบุญนำอาหาร
มาเลี้ ยง เมื่อวัน ที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2564 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา 2 อำเภอสวนผึ้ ง วัดราชบุรี การ
คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแ ลช่วยเหลือนักเรียน - ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน - ประกาศผลการ
คัดเลือก สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกระ ได้รับรางวัลระดับทอง ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวัน ออก สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนสิ นแร่ส ยาม ได้รับรางวัล ระดับ ทองแดง ระดั บ
ภาคกลางและภาคตะวันออก สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอมบึง ได้รับรางวัลระดับเงิน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ปัญหา/อุกปสรรค
เนื่ องจากมีส ถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างรุนแรง การ
ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ต้องปฏิบัติตาม ศบค.จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามสถานการณ์
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ภาพถ่ายกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
สำนั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้ดำเนิ นการจัดทำโครงการพั ฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมศึกษา ได้ดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
พร้ อมต่ อยอดการศึ กษาปฐมวัยสู่ มาตรฐานสากล โดยพั ฒนาบุ คลากรทางการศึ กษาปฐมวัย ได้ แก่ ผู้ บริ หาร ครู
ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒนา
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการ
ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้การดำเนินงานการศึกษาปฐมวัย
มีการพัฒนาที่เป็ นรูปธรรมและมีคุณภาพนำไปสู่ การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 6,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 5,230 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. ครูผู้สอนปฐมวัยมีแนวทางการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายคิดเป็น ร้อยละ 99.76 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
คิดเป็ น ร้อยละ 99.82 พัฒ นาการด้านสั งคมคิ ดเป็ น ร้ อยละ 99.85 พัฒ นาการด้านสติปั ญ ญา คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 99.58 ตรงตามมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ผู้ เรี ย นปกติ ผลการประเมิ น พั ฒ นาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 3,330 คน คิดเป็นร้อยละ 99.55
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ภาพประกอบกิจกรรม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำโครงการ
“บ้ านนั กวิทยาศาสตร์น้ อย ประเทศไทย” โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ กับครูปฐมวัย จำนวน 173 โรงเรียน
พัฒนาครูเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และ
สร้ างองค์ความรู้ตามธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ นำผลการประเมิ นมาพั ฒนา และมีความตั้ งใจในการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้ านนั กวิ ทยาศาสตร์น้ อย ประเทศไทย ด้ วยใจนั กวิ ทยาศาสตร์อย่ างต่ อเนื่ องและ
มีความสุข โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 4,180 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. ครูปฐมวัยจำนวน 173 แห่ง ที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 173 แห่ ง ได้เรียนรู้และมี ประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
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3. โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 15 โรงเรียน ผ่านการประเมินผลงานและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4. โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 173 โรงเรียน มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการ 173 โรงเรี ยน ได้ รั บการนิ เทศติ ดตามการดำเนิ นงานโครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ต้องปรับ
รูปแบบการอบรมและการติดตามเป็นรูปแบบออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ภาพประกอบกิจกรรม
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โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา อย่างแท้จริง
มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 117 โรงเรียน มีเด็กพิการเรียนรวม จำนวน 1,915 คน
เพื่อพัฒ นาครูและพี่เลี้ ยงเด็กพิการเรียนรวม ให้สามารถจัดการศึกษาพัฒ นาเด็กพิการเรียนรวมได้อย่าง
เหมาะสมตามความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับเด็กแต่ละบุคคล โดยใช้ รูปแบบ QCCD เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 5,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรี ยนรวม ในมิติ 4 ด้าน ในวันที่
7 กั นยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่ านช่ องทางโปรแกรม Zoom Meeting ให้ กั บครูผู้ รับผิ ดชอบการจั ด
การศึ กษาเรี ยนรวมทุ กโรงเรี ยนในสั งกั ดและพี่ เลี้ ยงเด็ กพิ การของโรงเรียน สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 213 คน จากผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาเรียนรวมสามารถ
จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่าง
มีคุณภาพและตามศักยภาพของนักเรียนพิการ ส่งผลดีต่อครูและนักเรียน ดังนี้
1. นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม
อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
2. ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา/อุปสรรค
1. จำนวนนั กเรีย นที่มีความต้องการพิเศษมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีความแตกต่างทางด้าน
ความบกพร่องหลายประเภท การดูแลจึงไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
2. ผู้ปกครองผู้เรียนที่มีความบกพร่องไม่เข้าใจ ไม่นำบุตรหลานไปจดทะเบียนคนพิการ
3. ขาดบุค ลากรในตำแหน่งครูการศึกษาพิเศษ เนื่องจากส่วนมากทางโรงเรียนมีครูการศึกษา
พิเศษเพียง 1 คน และบางโรงเรียนไม่มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. มีความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนให้ กับเด็กพิการเรียนรวมภายใต้สถานการณ์
โควิด-19 เนื่องจากขาดการติดต่อสื่ อสารระหว่างครูกับเด็ก ครูกับผู้ ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก การติดตาม
ความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาทางด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการเรียนรวม เนื่องจาก
ขาดแคลนบุคลากรหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการที่จะเข้าไปให้บริการอย่างเต็มที่เต็มเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดี ให้ขวัญและกำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเรียนรวม
2. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และมีการประชุมพบปะผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ
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3. ควรจัดทำแนวทางหรือคู่มือการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการในสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวมแก่ผู้บริหาร คุณครู และผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการเรียนรวม
ทุกคน
4. โรงเรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม มีการนิเทศจำนวนสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม
ให้มีนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ
ประชุ ม ออนไลน์ การจั ด ทำสื่ อ ออนไลน์ และวิธีการจัด การเรีย นการสอนด้ว ยรูป แบบออนไลน์ ภ ายใต้
สถานการณ์โควิด-19
ภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ในมิติ 4 ด้าน
ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom Meeting
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โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)
ปีการศึกษา 2564
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ดำเนิ นการจั ดทำโครงการพั ฒ นาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้ นที่ลั กษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สู งในถิ่นทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2564 เนื่องจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สู งในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ เกิดผลิ ตภัณฑ์ที่เด็กนักเรียน
จากโรงเรียนเหล่านี้ได้คิดและทำขึ้นมา แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้
และเพื่ อให้ องค์ความรู้ เหล่ านั้ นเกิดประโยชน์ สู งสุ ดในการสร้างอาชี พให้ กั บเด็กนั กเรียนภายใต้สั งคมสมัยใหม่นี้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 300,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป ดังนี้
- งบประมาณที่ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
จำนวน
บาท
- งบประมาณที่ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
จำนวน 261,000 บาท
- งบประมาณที่ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
จำนวน
23,000
บาท
- สพป.ราชบุรี เขต 1 ใช้ในการติดตามประเมินผล
จำนวน 16,000 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการทั้งหมด
จำนวน 300,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ
2. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นที่ ตั้ งในพื้ น ที่ ลั ก ษณะพิ เศษ (โรงเรีย นพื้ น ที่ สู งในถิ่ น ทุ รกั น ดาร) มี ทั ก ษะ
ด้านการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
3. นักเรียนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ได้รับการฝึก
ทักษะชีวิตให้ได้รับประสบการณ์ตรงสามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ปัญหา/อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรม ค่อนข้าง
จะลำบากเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องโรค (COVID-19)
2. ขาดงบประมาณในการจั ดทำ เนื่ องจากวั สดุ มี ราคาค่ อนข้ างสู ง การระมั ดระวั งสารเคมี ในการทำ
ของนักเรียน
3. เนื่ องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนต้องงด
การจัดการเรียนการสอน แบบ on site ทำให้นักเรียนต้องงดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว แต่มีครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล
อยู่ในขณะนี้
4. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการโครงการเป็นไป
ด้วยความยากลำบากในเรื่องของการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และร่วมถึงเวลาการดำเนินโครงการ วัสดุมีราคาสูงกว่าปกติ
เท่าตัวทำให้ ต้องประยุ กต์และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ โครงการดำเนิ นการได้อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
มาตรการ ข้อปฏิบั ติภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดราชบุรี
อย่างเคร่งครัด
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5. ในส่ วนบริบทของโรงเรี ยนยั งพบปั ญหาในเรื่อง ในช่ วงฤดู แล้ งน้ ำไม่ เพี ยงพอต่อการทำการเกษตร
โครงการบางโครงการที่ทางโรงเรียนทำมาต้องหยุดชะงักลงเพราะใช้อย่างประหยั ดให้ เพียงพอต่อความจำเป็ น
ที่สำคัญตามลำดับลงมา
6. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียน
ต้องงดการจัดการเรีย นการสอน แบบ on site ทำให้ นั กเรี ยนต้ องงดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว แต่มี
ครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลอยู่ในขณะนี้
7. ภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานโครงการ
ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้และทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาด้านการเขียน
2. ขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการจั ดทำ
โครงการอย่างต่อเนื่อง
3. นำหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ตัดผมเสริมสวย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายกิจกรรม
ชุมนุมเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ควรมีการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้พัฒนาโครงการที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
5. ขอให้ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์
มีราคาสูงมากขึ้น
ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)
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3. ด้านคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ของโลกในศตวรรษที่ 21 ด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศอย่างครบถ้วน เป็นคนดี
มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้วยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒ นา
ศักยภาพข้าราชการครู บุ คลากรทางการศึกษาทั้ งระบบ โดยจัดอบรมให้ ผู้ บริห ารสถานศึกษา จำนวน
175 คน ข้าราชการครู จำนวน 1,600 คน บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จำนวน 80 คน และลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่ วคราว จำนวน 220 คน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 890,450 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 32,838 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. อบรมปฐมนิ เทศครู ผู้ ช่ วยบรรจุ ใหม่ รูปแบบทางไกลผ่ าน google meet ครบทุ กคน จำนวน 69 คน
2. ประชุ ม เสริ ม สร้ างชุ ม ชนการเรียนรู้ท างวิช าชี พ PLC รูป แบบทางไกล ผ่ าน google meet
ระหว่าง สพป.รบ.1 กับเครือข่ายพัฒ นาคุณภาพการศึกษา จำนวน 9 ครั้ง ในหัวข้อ แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และPLC ติดตาม
นโยบายการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 12 ครั้ง
3. คัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 6 ราย และครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
จำนวน 12 ราย และดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา สพป.รบ.1 ดีเด่น จำนวน 5 ราย
4. ดำเนินการให้คำปรึกษา (Coachingh) และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 14 ราย (ครั้งที่ 1) รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 7 ราย (ครบ 2 ครั้ง)
5. สพป.รบ.1 จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ให้้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ
6. ดำเนิ น การพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรทางการศึ กษา สพป.รบ.1 (ทั กษะด้านดิจิทัล ) โดยผ่ าน
แอพพลิเคชั่น google meet จำนวน 64 คน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยไม่มีการไปศึกษาดูงานตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัญหา/อุปสรรค
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนิน
โครงการ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลู กจ้ างประจำและชั่วคราว และไม่สามารถไปศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสตามรายละเอียดในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 2 เพื่อไม่เร่งดำเนินการในระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
2.ควรจัดสรรงบประมาณให้เป็นไตรมาส เพื่อเตรียมดำเนินโครงการได้ทันที
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ภาพถ่ายกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
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โครงการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับ กลุ่มจังหวัด กลุ่ มที่ 5 ซึ่งรับ ผิดชอบการคัดเลื อกระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่ มที่ 5 รวม 6 จังหวัด ได้แก่
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการดำเนินการประเมิน
คัดเลือก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึ กษา และ
สถานศึกษา พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และแนวทางการคัด เลื อก
นักเรีย น นั กศึกษา และสถานศึกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 350,000 บาท งบประมาณ
ที่ใช้ไป จำนวน 298,756 บาท
ผลการดำเนินงาน
- นักเรียน ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5 ได้รับการประเมินคัดเลือก รวม 16 คน และผลการคัดเลือกดังนี้
1. รางวัลพระราชทาน จำนวน 8 คน
2. รางวัลชมเชย จำนวน 6 คน
3. รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 คน
4. มีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับการประเมิน จำนวน 1 คน
- สถานศึกษา เข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน รวม 9 แห่ง ผลการคัดเลือกดังนี้
1. รางวัลพระราชทาน จำนวน 5 แห่ง
2. รางวัลชมเชย จำนวน 4 แห่ง
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. จึงได้แจ้งเลื่อน
การประเมินออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ภาพถ่ายกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทาน
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โครงการ พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา
สมรรถภาพและยกระดั บ ประสิ ท ธิภ าพการดำเนิ น งานโครงการคุ ณ ธรรม สพฐ. ประจำปี งบปร ะมาณ
พ.ศ. 2564 โดยจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และผู้เรียน จำนวน
173 โรงเรียน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และเพื่อเป็นการนำนโยบาย
สู่ ก ารปฏิ บั ติ สร้ างจิ ต สำนึ ก ปลู ก ฝั งคุณ ธรรมจริย ธรรม และแนวทางการขับ เคลื่ อนโครงการโรงเรีย น
คุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 291,740 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 291,740 บาท
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 6 โรงเรี ยน
นักเรีย น จำนวน 173 โรงเรีย น รวมทั้งสิ้น 525 คน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างแผนพัฒ นา
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่ ได้ มี ก ารดำเนิ น การในบางกิ จ กรรม เนื่ อ งจากเกิ ด สถานการณ์ โ รคไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) แพร่ระบาด
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการอบรม จัดให้ความรู้ แบบ ออนไลน์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
ภาพถ่ายกิจกรรม
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาจั งหวั ดราชบุ รี เขต 1 ได้ ดำเนิ นการจั ดทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมีแนวทางหลักในการ
ดำเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ชื่อสัตย์สุจริต
2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต โดยมี กิจกรรมสำคัญของโครงการ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1) การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริ ตศึกษา (Anti-Corruption
Education) 3) การดำเนิ นกิ จกรรมสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสุ จริ ต และ 4) การประเมิ นคุ ณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ กษาและสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาออนไลน์ (ITA Online)
โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 265,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 265,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจำนวน
173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย รุ่น 10% และ รุ่ น 20%
จำนวน 59 โรงเรียน
4. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย รุ่น 10% และ รุ่น 20%
จำนวน 59 โรงเรียน
5. การขั บเคลื่ อนหลั กสู ตร ต้ านทุ จริตศึ กษา (Anti – Corruption Education) โรงเรียนในสั งกั ดเขตพื้ นที่
เข้าร่วมจำนวน 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
6. กิจกรรมการดำเนิ นการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่ อสั ตย์สุ จริตของนั กเรียน ดำเนิ นการ
เสร็จสิ้นสำหรับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 โรงเรียน
7. กิจกรรมสื่ อสร้ างสรรค์ ต้านทุ จริต (สื่อภาพยนตร์สั้ น) โรงเรียนในสั งกัดเขตพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 173
โรงเรียน เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายและคัดเลือกระดับเขตจำนวน 4 ผลงาน
8. กิ จกรรมการนิ เทศ กำกั บ ติ ดตาม โรงเรี ยนในสั งกั ดเขตพื้ นที่ เข้ าร่วมจำนวน 173 โรงเรี ยน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100
9. กิจกรรมการดำเนิ นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) กลุ่มเป้าหมายการประเมินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน
50 โรงเรียน มีผลการประเมินระดับ A ขึ้นไปจำนวน 16 โรงเรียน
10. กิจกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ผลการประเมิน 98.18 คะแนน ได้ระดับ AA
11. กิจกรรมสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบโดยการรายงาน
ผลการดำเนินงาน Project Citizen เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนเครือข่ายในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากปัญหาการ
ดำเนินงานในสถานการณ์ของโรคโควิด 19
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ปัญหา/อุปสรรค
กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนิน การเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานรับตำแหน่งใหม่ ยังไม่เข้าใจในการ
จัดการระบบงาน
ข้อเสนอแนะ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ต้องจัดวางระบบและการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า พร้อมดำเนินงานเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ
ภาพกิจกรรม
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ดำเนิ นการจั ดทำโครงการพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีการจัดประชุมให้ครู
โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี
การสื บค้ นข้ อมู ลและสร้ างชิ้ นงาน และเป็ นแนวทางดำเนิ นการ 29 ประการสู่ ความเป็ นโรงเรี ยนวิ ถี พุ ทธ
โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน - บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้ส่งผลการคัดเลือกโครงงาน 15 โรงเรียน
ไปยัง สพฐ. ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านเขาช้าง (คงชวนสมบัติประชานุเคราะห์) 2.โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชา
น้อยพานิช) 3.โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 4.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 5.โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
6. โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี 7.โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 8.โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 9.โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
10. โรงเรี ยนบ้ านทุ่ งแฝก 11. โรงเรี ยนบ้ านนาคอก มิ ตรภาพที่ 104 12.โรงเรียนบ้ านลำพระ 13. โรงเรียน
บ้านหนองนกกะเรียน 14. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว (บุญเหลือราษฎร์วิทยาคาร) 15. โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 173 โรงเรียน 1 สาขา เข้าใจและสามารถดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
3 .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนำ 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดสันติการาม 2. โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
4. สถานศึกษาในสังกัดมีดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในระดับ 5
ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้
ต้องปรับรูปแบบในการติดตามเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงไม่ได้เบิกใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ภาพประกอบกิจกรรม
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โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เพื่ อบริ ห ารจั ดการการสอบประเมิน คุณ ภาพผู้ เรีย น (NT) ให้ มีประสิ ทธิภ าพ
ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
มีความน่าเชื่อถือ และเป็น ที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนเป็นข้อมูล
สำคั ญ ที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษาของสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา รวมทั้ งใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 76,750 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
จำนวน 75,315 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,911 คน ได้ครบถ้วน
2. การตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
โรงเรียนที่ออกนิเทศ
วัดน้ำพุ
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
อนุบาลราชบุรี
วัดดอนตลุง
บ้านไพรสะเดา
วัดราษฎร์สมานฉันท์
บ้านหินสี
บ้านแม่ประจัน
บ้านพุแค
บ้านหนองตาเนิด
บ้านห้วยท่าช้าง
บ้านเบิกไพร
สินแร่สยาม
ชุมชนบ้านบ่อ
วัดหนองพันจันทร์
บ้านเก่าต้นมะค่า
วัดเจติยาราม
วัดเขาวังฯ
วัดป่าไก่ฯ
บ้านหนองไผ่
วัดเขาปิ่นทอง
มหาราช ๗

วันที่ออกนิเทศ
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64

จำนวนผู้รับการนิเทศ
6
3
7
4
3
3
2
2
3
3
4
5
8
9
4
3
24
29
28
30
36
28
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โรงเรียนที่ออกนิเทศ
อนุบาลสวนผึ้ง
บ้านโป่งกระทิงบน

วันที่ออกนิเทศ
25 มีนาคม 64
25 มีนาคม 64
รวม

จำนวนผู้รับการนิเทศ
30
30
304

3. นั กเรี ย นจำนวน 3,911 คน ได้ รั บ การทดสอบความสามารถพื้ นฐาน และความสามารถ
ทางการเรียนรู้ของตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดังนี้
ความสามารถ
ของผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เฉลี่ย

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
40.47
47.46
43.97

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
40.11
46.29
43.20

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/
ต่ำกว่า
-0.36
-1.17
-0.77

4. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ฐ านข้ อ มู ล ผู้ เรีย น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและนำมาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
5. ผลการสังเกตการณ์บริหารการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
๒๕๖๓ พบว่า โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ดังนี้
- มีการตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนในระบบ NT Access
- ติดประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบหน้าห้องสอบ / ป้ายประชาสัมพันธ์
- การจัดห้องสอบมีการจัดเรียงตามลำดับ ห้องสอบมีความพร้อมสำหรับการสอบ
- ห้องสอบมีการจัดโต๊ะเรียงลำดับเลขที่นั่งสอบถูกต้อง และติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ
- มีการประชุมคณะกรรมการระดับ สนามสอบก่อนสอบ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดสอบและขั้นตอนการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบ
- เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก่อนการสอบต่อหน้าตัวแทนกรรมการคุมสอบ
- มีการเตรียมเอกสารการจัดสอบให้กรรมการคุมสอบ ครบถ้วน
ระหว่างดำเนินการสอบ กรรมการคุมสอบมีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ กรรมการแจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับ เลขที่นั่งสอบ จากน้อย
ไปหามาก และถูกต้อง มีการจัดสอบในห้องสอบเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย ไม่มีการทุจริต หรือผิดระเบียบ
ระหว่างสอบ และผู้เรียนมีความตั้งใจในการทำแบบทดสอบ
หลังการดำเนินการสอบ กรรมการตรวจสอบการลงชื่อ - สกุล เลขที่นั่งสอบ และการลงลายมือชื่อบน
หั ว กระดาษคำตอบของผู้ เรี ย นทุ ก คน กรรมการนำส่ งกระดาษคำตอบและเอกสารประกอบครบถ้ วน มี การ
ตรวจสอบความถูกต้อง
การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ กรรมการมีการตรวจกระดาษคำตอบฉบับละ 2 คน และร่วม
แสดงความคิดเห็ น ในการให้คะแนน กรรมการตรวจกระดาษคำตอบของผู้เรียนต่างสถานศึกษา กรรมการมีการ
ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ในกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบให้ตรงกับ ชื่อ – สกุล ในกระดาษคำตอบเขียนตอบ ก่อนระบาย
คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบในกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบทุกครั้ง
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ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่ม-ี
ข้อเสนอแนะ
-ไม่ม-ี
ภาพประกอบกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

การตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ จั ด ทำโครงการพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษา ปี ที่ 1 – 6 และเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา
ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดราชบุรี มีภูมิประเทศที่ติดชายแดนพม่า ทำให้
มีการหลั่งไหลอพยพย้ายถิ่นของชนเผ่าด้านชายแดน และนำบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนเข้ามาเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียงกับแหล่งที่ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพ และยังมีเด็กไทยอีกบางส่วนครอบครัวแตกแยกเด็กไม่ได้อยู่
กับบิดามารดา มีสภาพจิต ใจ ที่เปราะบางไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ หรือเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานาน
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทำให้มีปัญหาการอ่านการเขียนและการสื่อสาร ประกอบ
กับการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน 92,970 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 65,120 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ระดับเขตพื้นที่
72.39
68.20
70.32

ระดับประเทศ
74.14
71.86
73.02

เพิ่มขึ้น/ลดลง
-1.75
-3.66
-2.70

2. สถานศึกษาจัดการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน และรายงานผล
ผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เดิม (e-MES) ทุกโรงเรียน
3. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้ภาษาไทยของนักเรียนตามแนวปฏิบัติของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนตั้ งแต่ระดั บชั้น ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดในรูป แบบคลิปวีดิโอสั้นการท่องบทอาขยานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้ง
จัดทำเกียรติบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นนักเรียน 147 ฉบับ และครูผู้ ฝึกสอน จำนวน 147 ฉบับ
รวมทั้งหมด 294 ฉบับ
4. การดำเนิน งานพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยจัดทำเป็นเอกสารและวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 5-10 นาที
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ อำเภอปากท่อ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ) อำเภอปากท่อ
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ อำเภอปากท่อ
5. ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสำรวจข้อมูล
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ที่ไม่ผ่ านการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย
พร้อมระบุสาเหตุ
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6. ดำเนิ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการอ่ านของผู้ เรี ยน (Reading Test : RT) ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมทั้งให้สถานศึกษาดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนตนเองทุกแห่ง
7. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง(PISA) รูปแบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำโครงการ
การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ บ ริ ห าร และ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเพื่ อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษามีประสิทธิภาพ พัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน 39,120 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 11,280 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ภาพรวมระดับปฐมวัยระดับดีขึ้นไป จำนวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถจำแนกผลการ
ประเมินได้ดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ 1
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.04
ระดับดีเลิศ
จำนวน 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.89
ระดับดี
จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.07
ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ ระดับกำลังพัฒนา จำนวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.2 มาตรฐานที่ 2
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.89
ระดับดีเลิศ
จำนวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.48
ระดับดี
จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.63
ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ ระดับกำลังพัฒนา จำนวน - แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 1.3 มาตรฐานที่ 3
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.67
ระดับดีเลิศ
จำนวน 86 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 50.89
ระดับดี
จำนวน 43 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 25.44
ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ระดับกำลังพัฒนา จำนวน - แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 2. สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ภาพรวมระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไป จำนวน 170 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถ
จำแนกผลการประเมินได้ดังนี้
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2.1 มาตรฐานที่ 1
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.24
ระดับดีเลิศ
จำนวน 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.41
ระดับดี
จำนวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.35
ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ระดับกำลังพัฒนา จำนวน - แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 2.2 มาตรฐานที่ 2
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.88
ระดับดีเลิศ
จำนวน 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00
ระดับดี
จำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.12
ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ ระดับกำลังพัฒนา จำนวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.3 มาตรฐานที่ 3
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.53
ระดับดีเลิศ
จำนวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.35
ระดับดี
จำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.12
ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ระดับกำลังพัฒนา จำนวน - แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 3. สถานศึกษาในสั งกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 51 แห่ง ซึ่งได้การรับรองจากที่ประชุ มคณะกรรมการ สมศ.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 51 แห่ง และมีผลการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแต่ละด้านระดับ
“ดี” ขึ้นไป จำนวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
4. ดำเนิ นการสั งเคราะห์ รายงานผลการประเมิ นตนเองของสถานศึ กษาทุ กแห่ งสั งกั ดสำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 9 เครือข่าย และสามารถจำแนกผลการประเมินได้ดังนี้
4.1 การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสังเคราะห์
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำนวน 169 แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจำนวนครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ต่ำกว่า 10 คน (ร้อยละ 72.78) มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 148 แห่ง (ร้อยละ 87.57)
ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 21 แห่ง (ร้อยละ 12.43) สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนต่ ำกว่า 50 คน
(ร้อยละ 42.47) มากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ 30.77) และจำนวนนักเรียนมากกว่า 100 คน
ขึ้นไป (ร้อยละ 58.58) เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป 169 แห่ง (ร้อยละ 100.00)
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ ใน
ระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จำนวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) และระดับดี จำนวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.70)
โดยมีผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม
จำนวน 125 แห่ง (ร้อยละ 73.96) ระดับดี จำนวน 44 แห่ง (ร้อยละ 26.04) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริห ารและการจัดการ มีระดับ ดีเลิ ศและยอดเยี่ยม จำนวน 132 แห่ ง (ร้อยละ 78.11) ระดับดี จำนวน
37 แห่ ง (ร้ อ ยละ 21.89) มาตรฐานที่ 3 การจั ด ประสบการณ์ ที่ เน้ น เด็ ก เป็ น สำคั ญ มี ร ะดั บ ดี เลิ ศ และ
ยอดเยี่ยม จำนวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) ระดับดี จำนวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.67)
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4.2 การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสังเคราะห์
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำนวน 170 แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีจำนวนครูผู้สอน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ต่ ำ กว่ า 10 คน (ร้ อ ยละ 72.78) มี ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง าน 148 แห่ ง
(ร้อยละ 87.57) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 21 แห่ง (ร้อยละ 12.43) สถานศึกษามีจำนวนนักเรียน
ต่ำกว่า 50 คน (ร้อยละ 42.47) มากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ 30.77) และจำนวนนักเรียน
มากกว่ า 100 คนขึ้ น ไป (ร้ อ ยละ ๕๘.๕๘) เป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ป กติ ทั่ ว ไป 169 แห่ ง
(ร้อยละ 100.00)
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม สถานศึ กษามีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จำนวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) และระดับดี จำนวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.70)
โดยมีผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม
จำนวน 125 แห่ง (ร้อยละ 73.96) ระดับดี จำนวน 44 แห่ง (ร้อยละ 26.04) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จำนวน 132 แห่ง (ร้อยละ 78.11) ระดับดี จำนวน 37
แห่ง (ร้อยละ 21.89) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม
จำนวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) ระดับดี จำนวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.67)
4.3 ดำเนิ น การตรวจเยี่ ย มพื้ น ที่ เชิ ง ประเมิ น และสนั บ สนุ น การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 มีส ถานศึกษากลุ่ มเป้าหมาย จำแนกได้เป็ น
ประเภท ดังนี้
1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2) โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)
3) โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี

ภาพกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการพัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับ การทดสอบระดับชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET)
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้ จัดทำโครงการพั ฒนาระบบการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบส่งผลให้การวัดและประเมินผลมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส และสามารถใช้ผล
การประเมิ นมาพั ฒนาการเรี ยนการสอนให้ มี คุ ณภาพมาตรฐานหลั กสู ตรการศึ กษา และเป็ นที่ ยอมรับของสั งคม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,193.33 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 431,878 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด จำนวน 84 โรงเรียน เนื่องจากเป็นการสอบ
ตามความสมัครใจ
2. การบริหารทดสอบผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ของศูนย์ สอบย่ อยเครือข่ายโรงเรียนเพื่ อพั ฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย ได้รับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 100
3. ผลคะแนนเฉลี่ ยการทดสอบการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอั งกฤษ + 10.68 ภาษาไทย และวิ ท ยาศาสตร์ ต ามลำดั บ และเฉลี่ ย ทุ ก กลุ่ ม สาระสู งขึ้ น +5.30
4) ผลคะแนนเฉลี่ ยการทดสอบการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6เปรี ยบเที ยบ
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระลดลง - 0.27
ปัญหา/อุปสรรค
การดำเนินการภายใต้ความเร่งด่วน และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเร่ง
การดำเนินการทุกอย่าง บางกิจกรรม ทำไม่ทัน
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการส่ งเสริมและ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษา และพลศึ ก ษา โดยมี ก ารจั ด อบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การทดสอบสมรรถภาพทางกายนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึ กษาและพลศึกษา และการพัฒนาความรู้ด้านการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชี วิ ต ในโรงเรี ย นให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพตามแนวทางของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาชั้ น พื้ น ฐาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 4,875 บาท
ผลการดำเนินงาน
การดำเนิ น งานการนิ เ ทศเพศวิ ถี ศึ ก ษาและทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการ
นิเทศ เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยมุ่งให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการนิเทศการศึกษาช่วยทำให้เกิดการ
พัฒนาคน พัฒ นางาน กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึ งได้
กำหนดแนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ใน 2 ส่วน คือ 1) การนิเทศการ
ดำเนิ น งานเพศวิ ถี ศึ ก ษาสู่ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น และ 2) การนิ เทศการจั ด กระบวนการเรีย นรู้ เพศวิถี ศึ ก ษา
สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ (Coaching โดยแต่ละส่วนมีขั้นตอนในการดำเนินการนิเทศ ดังนี้
การนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 กำหนดขั้นตอนในการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาและความต้ อ งการเป็ น การกำหนดปั ญ หาและ
ความต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา ซึ่งศึกษานิเทศก์จะต้อง
ดำเนินการต่อไปนี้
1.1 การจั ด ทำข้ อ มู ล สารสนเทศพื้ น ฐาน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาวางแผนการ
ดำเนินงาน เช่น การบริหารจัดการเรียนรู้เ รื่องเพศวิถีศึกษา ข้อมูลครูที่เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรม
เพศวิถีศึกษา ความสามารถในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และผลการจัดการเรียนรู้ (ปัญหาของนักเรียน) เป็นต้น
1.2 การแลกเปลี่ ย นระดมความคิ ด วิ เคราะห์ เพื่ อ หาสภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น และ
ความต้องการในการพั ฒ นาและการขับ เคลื่ อนการจัด การเรียนรู้เพศวิถี ศึกษาตามบริบ ทของเขตพื้ น ที่
และสถานศึกษาระหว่างศึกษานิ เทศก์และผู้ เกี่ยวข้อง เช่น นักวิช าการศึกษา นักจิตวิทยา กลุ่ มส่ งเสริม
การจัดการศึกษา เป็นต้น
1.3 การจัดลำดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจำเป็นหรือต้องการในลำดับเร่งด่วน
หรือลำดับที่เห็นว่าสำคัญที่สุด
1.4 การสร้ างการรับรู้ ระหว่างผู้ นิ เทศและผู้ รับการนิ เทศ ด้ วยวิธี การต่าง ๆ เช่ น การประชุ ม
การสัมมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงาน
ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ
เป็นการนำปัญหาและความต้องการ จากการวิเคราะห์ในขั้นที่ ๑ เพื่อกำหนดรายละเอียด
ของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
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2.1 กำหนดแนวทาง/วิธีก ารการพั ฒ นาที่ ห ลากหลายตามปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น ตามความ
ต้องการและจำเป็น เช่น การใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
การพั ฒ นาบทเรี ย นร่ ว มกั น (Lesson Study) ฯลฯ เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.2 เลื อ กแนวทาง/วิ ธี ก ารในการพั ฒ นาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตามบริบทของเขตพื้นที่ และสถานศึกษา
2.3 วางแผนการดำเนินงานการนิเทศ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์
2) การประชุมเตรียมการนิเทศ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจร่วมกัน
3) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน
4) กำหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกำหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ
5) กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
6) กำหนดวิธี การนิเทศและกิจ กรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญ หาและ
ความต้องการ เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึก
วิดี โอและการถ่ ายภาพ การสั ม ภาษณ์ การชี้ แ นะและการเป็ น พี่ เลี้ ยง (Coaching & Mentoring) ฯลฯ
โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
- การนิ เทศ Online ได้ แ ก่ การใช้ Line Application, Clip Video, Video
Conference, You Tube, Facebook Live, Platform ต่าง ๆ เป็นต้น
- การนิเทศ On Site ได้แก่ การเยี่ยมชั้นเรียน เป็นต้น
2.4 จัดทำแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ
สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลนำมา
เปรีย บเทียบผลที่เกิดขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒ นา และเป็นสิ่งที่ทำให้ มีความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ โดยดำเนินการ ดังนี้
3.1 สร้างสื่อการนิเทศ เพื่อทำให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ
เทคนิ คการนิ เทศ โดยเป็ นสื่ อที่ สอดคล้ องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเน้ นการใช้ ICT
ในรู ป แบบต่ าง ๆ เช่ น การใช้ Line Application, Cip Video, Video Conference, You Tube, FacebookLive,
Platform ต่าง ๆ เป็นต้น
3.2 สร้างเครื่องมือการนิเทศ เพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตรวจสอบ
ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการนิเทศ และการประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี
คุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง
และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
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ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ
ดำเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กำหนด
4.1 ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่กำหนด
4.3 การสะท้อนผลการนิเทศ
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ขั้นที่ 5 การประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา
5.1 ประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุง
แนวทางการดำเนิ น งาน เช่น การบริ ห ารการขั บ เคลื่ อ นการจัด การเรีย นรู้เพศวิถี ศึ ก ษา การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.2 ประเมิน ผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการ
ในการนำผลไปใช้ในการพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา ตามบริบทของเขตพื้นที่ และสถานศึกษา
5.3 นำผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป
หรือในปีการศึกษาต่อไปกระบวนการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สรุปได้ตามภาพ ที่ 4
ขั้นที่ 6 รายงานผลการนิเทศ
6.1 นำผลการนิ เทศมาวิ เคราะห์ ป ระเมิ น การดำเนิ น งาน เพื่ อ นำผลไปปรั บ ปรุ ง
แนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
6.2 รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้รับการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ
นิเทศในแต่ละปีการศึกษา
6.3 นำผลการนิเทศที่ไปพัฒนากระบวนการนิเทศเพศวิถีศึกษาครั้งต่อไปและจัดทำรายงานผล
การนิเทศเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ตามภาพที่ 5
แนวทางการดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต
๑.ศึกษาความต้องการของผู้รับการนิเทศ
๒.วางแผนการนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑

๓.กำหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ
๔.ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
๕.ประเมินผลการนิเทศ/ปรับปรุง/พัฒนา
๖.สรุป รายงานผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ
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ภาพที่ 4 ขั้น ตอนและแนวทางการดำเนิน งานนิ เทศติดตามเพศวิถีศึกษาและทั กษะชีวิต ประชาสั มพั นธ์
เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครู
เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th
ผลการพิจารณาคัดเลือก
ผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่ น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น
และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศ
ผลการคัดเลือกโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นได้รับโล่รางวัล จำนวน 26 เขต โรงเรียนดีเด่นได้รับ
โล่ รางวัล จำนวน 80 โรงเรี ย นศึก ษานิ เทศก์ ดีเด่ น และ/ หรือ นัก วิช าการศึก ษาดีเด่น ได้รับเกียรติบั ต ร
จำนวน 70 ราย และครูผู้สอนดีเด่นได้รับเกียรติบัตรจำนวน 488 ราย
- โรงเรียนที่มีครูลงทะเบียนเข้ารั บการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th จำนวน 169 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.69
- ครูเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cseelearning.obec.go.th จำนวน 1,014 คน จากเดิมมีเพียง 365 คน
- ครูเข้ารับการอบรมการอบรมโปรแกรมพัฒ นาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
http://cse-elearning.obec.go.th ผ่านหลักสูตรครบทั้ง 8 หน่วย และได้รับเกียรติบัตร จำนวน 486 คน
- ครู เข้ ารั บ การอบรมการอบรมโปรแกรมพั ฒ นาครู เพศวิ ถี ศึ กษาแบบออนไลน์ ผ่ านทางเว็ บไซต์
http://cse-elearning.obec.go.th ยังอบรมไม่ครบหน่วยการเรียนรู้ หรืออยู่ระหว่างการอบรม จำนวน 528 คน
- นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 100
- ครูมีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ
เชิงรุก (Active Learning)
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้โล่รางวัล เขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
- ศึกษานิเทศก์ ได้รับเกียรติบัตร ศึกษานิเทศก์ดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต (นางประกายมาศ บุญสมปอง)
- นักวิชาการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร นักวิชาการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต (นายกัลป์ ธารามัค นักจิตวิทยาโรงเรียน)
ปัญหา/อุปสรรค
- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ การดำเนินงาน
บางขั้นตอนเป็นไปค่อนข้างลำบาก ทำให้เกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการดำเนินงานพัฒนา/ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม
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ภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพศวิถี
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VDO การดำเนินงานนิเทศ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา และทักษะชีวิตโครงการคัดเลือกเขตพื้นที่
ดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
https://youtu.be/DtHBPMPaDXg ส่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ คั ด เลื อ ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
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โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียน CONNEXT- ED
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล และโรงเรียน CONNEXT- ED มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล จำนวน 50 โรงเรียน และโรงเรียน CONNEXT- ED จำนวน 33 โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบลและโรงเรี ย น CONNEXT - ED ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๙,๓๒๕ บาท
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 รวบรวมผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน ๓๗ โรงเรียน ตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการนิเทศ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดี ที่มีความภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานในการ
นิเทศและประเมินผลของโรงเรียน ที่ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา ที่ได้รับมอบจากสำนั กนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนให้ การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรแกนนำรุ่นใหม่ (School Partner - SP) หรือคณะทำงานจากภาคเอกชนอื่นๆ โดย
ให้คณะทำงาน ดำเนินการนิเทศติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์ อีดี ที่มีความภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ขื่อโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีในสังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จำนวน 37 คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่
โรงเรียนประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 89.19
โรงเรียนที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ไม่ม)ี
โรงเรียนกองทุนการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.81
เปิดบัญชีกองทุน “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED”มีการดำเนิน คิดเป็นร้อยละ 94.59
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ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
1. ด้ า นการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ School Management System (SMS) เป็ น การ
เชื่อมโยงความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สามารถนำไปวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท มีการดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ 100
1.1 ภาพรวมข้อมูลโรงเรียน (Dashboard) คิดเป็นร้อยละ 100
1.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (School Info) คิดเป็นร้อยละ 100
1.3 แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (School Plan) คิดเป็นร้อยละ 100
1.4 การประเมินคุณภาพโรงเรียน (School Grading) คิดเป็นร้อยละ 100
2. ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
2.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดี คิดเป็นร้อยละ 70.27
1) มีบุคลากรแกนนำ School Partner เข้าไปติดตามและให้การสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ
75.68
2) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 หากได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย โรงเรียนได้รับการพัฒนาดังนี้
- ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครูและผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 100
- หลักสูตรและการสอน คิดเป็นร้อยละ 100
- วัสดุอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100
2.3 ด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บุคลากร ICT Talentให้การสนับสนุนและพัฒนาคิดเป็น ร้อยละ 86.49 และมีโรงเรียน
ไม่ได้รับการพัฒนา คิดเป็น ร้อยละ 13.51
2.4 โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
1) โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เป็นอย่างไร
- ICT พร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.27
- ICT ไม่พร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ 29.73
2) โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไร
- พร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ 72.97
- กับหน่วยงานชื่อ
TRUE คิดเป็นร้อยละ 40.36
TOT คิดเป็นร้อยละ 24.32
๓BB คิดเป็นร้อยละ 13.51
CAT คิดเป็นร้อยละ 5.50
AIS คิดเป็นร้อยละ 5.50
- ไม่พร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ 10.81
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ตอนที่ ๓ ผลงานความภาคภูมิใจ (หมายถึง ชิ้นงานหรือวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบความสำเร็จและเกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย)
๓.๑ ด้านการพัฒนาผู้เรียน
ชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ มีกระบวนการ ผลลัพธ์ ปัจจัยความสำเร็จ มีกระบวนการ
วางแผน การใช้งาน และการบู รณาการการจัดการเรียนการสอนตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และ
ใช้รูปแบบ กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อน โดยมีผลลัพธ์และปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านทักษะวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 20.00
ด้านทักษะอาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 20.00
ด้านทักษะชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 20.00
ด้านทักษะภาษา
คิดเป็นร้อยละ 6.66
ด้านทักษะเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 33.33
3.2 ด้านการพัฒนาครูและผู้บริหาร
ชิ้นงาน/วิธีการปฏิ บั ติ /แนวทางการปฏิ บั ติ มี กระบวนการ ผลลั พธ์ ปั จจั ยความสำเร็จ ครูได้ มี โอกาส
ใช้สื่อออนไลน์สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการ PLC การบูรณาการ การจัดการเรียน
การสอนผ่านสื่อไอซีทีมีผลลัพธ์ และปัจจัยความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 75.00
3.3 ด้านหลักสูตรและการสอน
ชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ มีกระบวนการ ผลลัพธ์ ปัจจัยความสำเร็จโดยโรงเรียน
มีการกำหนดหลักสูตรและการสอนโดยเน้นทุกกลุ่มสาระโดยมีผลลัพธ์และปัจจัยความสำเร็จของหลักสูตร
แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรด้านคิด คำนวณ
คิดเป็นร้อยละ 8.33
หลักสูตรด้านการอ่าน เขียน
คิดเป็นร้อยละ 8.33
หลักสูตรด้านทักษะอาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 41.66
หลักสูตรด้านทักษะชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 16.66
หลักสูตรด้านเทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ 25.00
3.4 ด้านการมีส่วนร่วม
ชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ มีกระบวนการ ผลลัพธ์ ปัจจัยความสำเร็จโดยโรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้ง ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน
โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
การสนับสนุนส่งเสริมด้านทักษะวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 9.09
การสนับสนุนส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 36.36
การสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ 44.45
การสนับสนุนส่งเสริมด้านอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 9.09
ตอนที่ ๔ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตโดยภาพรวมแบ่งเป็นด้านการพัฒนาดังนี้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 53.33
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 26.66
ด้านการมีส่วนร่วม
คิดเป็นร้อยละ 20.00
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สรุปผล นิเทศทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และ
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ครูมีความรู้ และมีความเข้าใจและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการ
คอนเน็กซ์อดี ี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564
2. มีความเข้าใจการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ส่งผลในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัญหา/อุปสรรค
- เนื่ องจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ ก าร
ดำเนินงานบางขั้นตอนเป็นไปค่อนข้างลำบาก ทำให้เกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการดำเนินงานพัฒนา/ส่งเสริมการนิเทศติดตามในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการสอน
กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมแนะแนว อบรมให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนขยายโอกาส
จำนวน 30 โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวด้านทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 21,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 18,810 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. พั ฒ นาครู แนะแนว โรงเรี ยนขยายโอกาส จำนวน 30 โรงเรีย นสั งกัด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. ครูผู้ ส อนแนะแนว ได้รับ การนิเทศ ติดตามพัฒ นาความรู้ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
โรงเรียน
3. ครูมีความรู้ และมีความเข้าใจในหลักสูตรการอบรมดังนี้
- การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
- หลักสูตร Activity Based Learning กับกระบวนการส่งเสริมงานแนะแนว
- ทักษะการออกแบบการสอนด้วย Activity Based Learning
- การสอนงานแนะแนวด้วย Activity Based Learning
- 5 Steps การติดตามผล
4. ครูนำความตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ปัญหา/อุปสรรค
- เนื่ องจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ ก าร
ดำเนินงานบางขั้นตอนเป็นไปค่อนข้างเกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการดำเนินงานพัฒนา/ส่งเสริมการแนะแนวในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ การสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
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อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน

โครงการส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริม
การคัดลายมือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดประชุมให้ความรู้หลักการคัดลายมือที่ถูกต้อง
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการประกวดคัดลายมือระดับเขตพื้นที่ ให้กับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 2,070 คน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
พั ฒ นาตนเองในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการคัด ลายมื อตามรูป แบบมาตรฐาน การจัด การเรีย นการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จำนวน 33,360 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
จำนวน 31,705 บาท
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และสามารถจำแนกผลการประเมินได้ดังนี้
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ผลการประกวดแข่งขันการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการคัดลายมือ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระดับเขตพื้นที่)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา
1 นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
2 นางอรวรรณ แสงทอง
3 นางกัลยา แตงขำ
4 นายวิชนาถ สถาพร
ประเภทผู้บริหารโรงเรียน
1 นางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง
2 นางสาวสาริกา ราชบุญทอง
3 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช
ประเภทข้าราชการครู
1 นางสาวผุสดี โพธิ์เอม
2 นางสาวจิราวรรณ ภูคะฮาด
3 นางลักขณา ฉิมพันธ์
ประเภทครูอัตราจ้าง
1 นางสาววัลลี ลายคล้ายดอก
2 นางสาวรัชนีภา จันทร์หลิน
3 นางสาวกฤษณา รูปทอง

ตำแหน่ง/โรงเรียน

ลำดับที่

ศึกษานิเทศก์/สพป.รบ.1
ศึกษานิเทศก์/สพป.รบ.1
ศึกษานิเทศก์/สพป.รบ.1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/สพป.รบ.1

1
2
3
3

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล

1
2
3

ครูโรงเรียนมหาราช 7
ครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครูโรงเรียนบ้านเบิกไพร

1
2
3

ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพุบอนบน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

1
2
3

ประเภทธุรการโรงเรียน
1 นางสาวภัทราภรณ์ ลิ้มประสาท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองขาม
2 นางสาวภูษณิศา ปานณรงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
3 นางศุจีภรณ์ คงศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรุจิรพัฒน์

1
2
3

ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ภาพกิจกรรมประกวดคัดลายมือ

โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ New learn
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
พัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ New learn เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มไม่สามารถจัดการ
เรีย นรู้ ได้อย่ างเป็ น ปกติ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาจึงควรได้ รับ การพั ฒ นาศักยภาพ ทั กษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมหลากหลาย อันเป็นผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้พัฒนาครู
สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)และสามารถยกระดับผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานและต่อยอดการเรียนรู้
ในอนาคต งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 39,720 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 39,720 บาท
ผลการดำเนินงาน
สำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand ของครูผู้สอนสังกัด
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ในรู ปแบบ Online ผ่ านระบบ Google Meet และ
Microsoft Teams แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 581 คน วิทยากรจากโรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี และ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
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ปัญหา/อุปสรรค
ครูผู้ต้องการเข้าร่วมรับการอบรมมีจำนวนมากแต่เนื่องจากติดปัญหาข้อจำกัดในการประชุม
ออนไลน์ ซึ่งในแต่ละครั้งจำกัดจำนวน ครูผู้สมัครเข้ารับการอบรมบางส่วนเป็นครูที่ไม่ถนัดใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน การอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์จึงเป็นปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
จากการสำรวจความคิดเห็นหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นควรให้มีการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อีกในครั้งต่อไป
ภาพกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมชุมชนโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง และ
โรงเรียน stand alone
สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุรี เขต 1 ดำเนิ นการจั ดทำโครงการบู รณาการ
ด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมชุมชนโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง และโรงเรียน stand alone เพื่อให้
การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและ
โรงเรียน stand alone ให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ซึ่งได้รับ
มอบให้ดำเนินการ เป็นผู้รับผิดชอบสรุปข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษาในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
รวมถึงข้อคิดเห็นทีเ่ กี่ยวข้องในการกำหนดโรงเรียน stand alone โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพ
ชุมชน และนำเสนอข้อมูลต่อผู้รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละจังหวัด รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน 70,000 บาท งบประมาณที่ ใช้ไป
จำนวน 70,000 บาท
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ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน
stand alone จังหวัดราชบุรี
1. ประชุมขับเคลื่อนภาพรวมของจังหวัดราชบุรี
2. ประชุมขับเคลื่อนระดับ สพท.
3. ประชุมขับเคลื่อนระดับ สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
จังหวัดราชบุ รี เป็ น จังหวัดนำร่องในการดำเนินการโรงเรียนคุณ ภาพของชุุมชน และมีการ
ขับเคลื่อน การประชุมแบ่งกลุ่มโรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่ ส่งผลให้ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ได้รับ
การคัดเลือก เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนลำดับที่ 1
ปัญหา/อุปสรรค
ในกิจกรรมที่ 1 มีการดำเนินการก่อนที่จะได้ัรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จึงบริหารจัดการ
โดยใช้งบสำนักงานเขตพื้นที่ไปก่อน ในกิจกรรมที่ 2 เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVIC-19)
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงการธุรการครบวงจร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธุรการ
ครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้มีธุรการโรงเรียนอย่างน้อย โรงเรียนละ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานบริหารพัสดุ งานบริหารงานบุคคลและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการ
ครูได้ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มเวลา ทำให้ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 23,247,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 21,866,850 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างให้กับธุรการโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน
2. ข้ าราชการครู ได้จั ด กิจ กรรมการเรียนรู้แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้
2.1 ร้อยละ 90 ข้าราชการครูได้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนเต็มเวลา
2.2 ร้อยละ 90 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.3 ร้อยละ 90 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้คล่องตัว สภาพแวดล้อมเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน
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ปัญหา/อุปสรรค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณมาล่าช้า ทำให้ครูธุรการมีปัญหา
ทางด้านค่าครองชีพ
ข้อเสนอแนะ
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ทันตามระยะเวลา
ที่กำหนด เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านค่าครองชีพให้กับครูธุรการ
โครงการครูคลังสมอง
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำโครงการ
ครูคลังสมอง เนื่องจากพบว่าผลการทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติยังอยู่ในระดับต่ำ สาเหตุสำคัญที่ยังทำให้ผลการทดสอบและ
การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยังอยู่ในระดับต่ำเกิดมาจากการขาดแคลนครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ครูที่สอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ไม่มี ความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากไม่ได้เรียนจบในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยตรง
จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายที่จะสนับ สนุนงบประมาณ
ให้ ทุ ก สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทั่ ว ประเทศที่ ข าดแคลนครู ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือมีความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพียงพอ
ต่อการจัดการเรีย นการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับผิ ดชอบ
จัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนดังกล่าวให้มีคุณภาพการศึกษา
ที่สูงขึ้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,620,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,620,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
สามารถดำเนินการจ้ างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ครบตามจำนวน 9 อัตรา
และนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ด ำเนิ น การจัดทำโครงการครู
ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อให้สรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งมีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิ บัติงาน มีจิตอาสาเข้ามาทำการสอน
ในโรงเรียน ในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจำกัด
ของงบประมาณ และระยะเวลาให้ เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้ เกิดความต่อเนื่องในการจัดการ
เรียนรู้ไม่ขาดช่วงขาดตอน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 612,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน
612,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
ได้ดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 4 ราย ที่โรงเรียนบ้านพุเกตุ วัดรางเสน่ห์
นครจั น ทร์ บ้ านหนองศาลเจ้ า และบ้ านมะขามเอน ทำให้ มีครูดี ครูเก่ง ที่มีผ ลการสอนในเชิง ประจักษ์
มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูจากรุ่นสู่รุ่น
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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4. ด้านประสิทธิภาพ
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 มีการพัฒ นา สนับสนุ น ระบบ
บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และมีนิเทศ กำกับ ติดตาม
ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ด้วยการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้
โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา ดำเนินการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริห ารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ครบถ้วนทุ กโรงเรียน และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่ และมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ
2. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ณ ที่ ตั้ งใหม่ มีระบบเครือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ พร้อมใช้งาน และบริการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสังกัด
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อม
ใช้งาน และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น สามารถรับชมทาง Stream ได้มากกว่า 1,000 คน ผู้ใช้งาน
ภายใต้องค์กรเดียวกัน และสามารถบันทึกการประชุมไว้เผยแพร่ภายหลังได้
4. ข้อมูลสารสนเทศของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย และสามารถใช้ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้รับบริการทั้งทางเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
5. บุ คลากรของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ รั บการพั ฒ นา
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยใช้ Google App For Education เช่ น Google Meet,
Google Form, Google Doc และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานได้มากขึ้น
6. สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ติดตั้งระบบป้องกันอาชญากรรม
ทาง ไซเบอร์ (Cyber) คือ Panda Endpoint Security กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้การใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี
ข้อเสนอแนะ ไม่มี
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โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการ
ประชุม เชิ งปฏิ บั ติ การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร สามารถกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหาความต้องการและสนองตามกลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายให้บริการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับ
โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 60,450 บาท งบประมาณ
ที่ใช้ไป จำนวน 46,346 บาท
ผลการดำเนินงาน
การดำเนิ น งานโครงการการประชุ ม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ประกอบด้ว ย
กิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 1 แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแผนในระดับต่าง ๆ ให้ทุกกลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัดทราบ
เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะของการจั ด เก็ บ รวบรวม วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบและแจ้งให้ทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ รับฟัง รับรู้
ทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อนำมาร่ วมกั นกำหนดทิ ศทางการดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1
ให้เป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
2. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
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แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สพฐ.
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 35 คน
ผลสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้นของหน่วยเหนือ

ค่าเป้าหมาย
1 วัน

กิจกรรมที่ 3 จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.
2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 เล่ม
เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะ ประสาน จั ด เก็ บ รวบรวม วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ข้ อ มู ล แผน ข้ อ มู ล
สารสนเทศ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ เพื่อจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และนำเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ค วามเห็ น ชอบร่า งแผนปฏิ บั ติ ก าร และนำข้ อ เสนอแนะ ที่
ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จำนวน 2 ครั้ง เวลา 3 วัน ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดอบรมเชิ งปฏิ บั ติการทบทวนแผนพั ฒ นาการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2564) โดยจั ดขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ มอาคารศู น ย์ วิช าการ
(ห้องประชุมหิรัญญิการ์) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 40 คน
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบั บทบทวน พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 6 มกราคม
2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2. ได้เรียนเชิญท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาเป็น
ประธานในพิ ธีเปิ ดการอบรมและเป็ น วิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรม เรื่ อง “หลั กการและเทคนิ ค
การเชื่ อ มโยงเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สู่ แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน” และดำเนิ น การเรื่ อ ง
“การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ” เมื่อวันที่
6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. – 18.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิชาการ (ห้องประชุมหิรัญญิการ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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3. เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ,
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ทุกคน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิชาการ (ห้องประชุมหิ รัญญิการ์) สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
4. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดเตรียมข้อมูล
และนำเสนอโครงการ/ กิจกรรมของตนเอง พร้อมเอกสารโครงการ/ กิจกรรม เท่ากับจำนวนผู้เข้าอบรม
จำนวน 35 ชุด และเป็ นโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับการนำเสนอ ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการจะนำเสนอรูปแบบใดก็ได้ ประมาณคนละไม่เกิน 10 นาที
ครั้งที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการทบทวนแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร ศูนย์วิชาการ
(ห้ องประชุมหิ รัญญิการ์) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
จำนวน 56 คน
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒ นาการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบั บทบทวน พ.ศ. 2564) และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวั น ที่ 12 -13
มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2. ได้ เรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
เป็นประธานและเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.จนถึง
เวลา 17.00 น. ณ ห้ องประชุมหิ รัญญิ การ์ สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบล
ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3. ได้ เชิ ญ รองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตฯ, ผู้ อำนวยการกลุ่ ม/ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ อำนวยการกลุ่ ม ,
ผู้อำนวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิ ดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ผ่ านการนำเสนอแผนงาน โครงการ
เข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิ บั ติ การฯ เมื่ อวันที่ 12–13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ ห้ องประชุ ม
หิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
4. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมข้อมูลและนำเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ตนเอง
รับผิดชอบ พร้อมเอกสารโครงการ จำนวน 25 ชุด สำหรับแจกให้ กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วยการ
ประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผลสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานทุ ก ระดับ และสถานศึ กษา มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถเชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
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งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
การใช้งบประมาณ
๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
๓. งบประมาณคงเหลือ

54,450 บาท
44,786 บาท
9,664 บาท

กิจกรรมที่ 5 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 เล่ม จัดทำ
รูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) และจัดทำเป็น
เอกสารในรูปแบบ QR Code และเป็น Link เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ค่าเป้าหมาย
๑. เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานเขต
5 เล่ม
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
การใช้งบประมาณ
๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
๓. งบประมาณคงเหลือ

6,000 บาท
1,560 บาท
4,440 บาท

กิจ กรรมที่ 6 ดำเนิ น การจั ดทำรูป เล่ มสรุป ผลการดำเนิ น งานตามโครงการตามแผนปฏิ บั ติ การ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประชุ มอบรมเชิงปฏิ บั ติการจัดทำแผนปฏิ บั ติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 1 เล่ม
สรุปผลสำเร็จของโครงการ
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 95
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
95
อยู่ในระดับ ดีมาก
ปัญหา/ อุปสรรค
1. ผู้เข้าอบรมบางคน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ ว่าโครงการมี ความสอดคล้ อง เชื่ อมโยงกับแผนในระดั บต่าง ๆ ในประเด็นอะไร และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนในระดับต่าง ๆ ที่จะเลือกอย่างไร
2. ผู้ เข้าอบรมบางคน ยั งขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหลั กการ เหตุผ ล วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ) ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนการเขียน
กิจกรรมหลัก และรายละเอียดการใช้งบประมาณ เช่น การจำแนกหมวดรายจ่าย เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่จะดำเนินการเขียนโครงการในแต่ละครั้ง แต่ละปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการควรต้อง
มี ก ารศึ ก ษา วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ แ ผนในระดั บ ต่ า ง ๆ และทบทวนผลการดำเนิ น งานที่ ผ่ า นมาว่ า
การดำเนิน งานเป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นำมา
กำหนดเป็นแนวทางในการเขียนแผนงาน/ โครงการในปีต่อ ๆ ไป
ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต 1 เมื่อวัน ที่ 6, 12 - 13 มกราคม 2564 ณ ห้ องประชุม อาคารศูน ย์วิช าการ (ห้ องประชุ ม
หิรัญญิการ์) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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โครงการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดทำโครงการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อกำกั บ ติ ดตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการดำเนิ นงานตามนโยบายตั วชี้ วัดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ, ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 และตามแผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ดำเนินการ
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนิ นการรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตามระยะเวลาที่กำหนด ปีละ 2 ครั้ง โดยมีการตรวจ
ราชการกรณีปกติ จำนวน 5 ด้าน และการตรวจราชการกรณีพิเศษ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
ด้านความมั่นคง
- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการส่งเสริมโดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรการบริหารงานลูกเสือ
เพื่ อเผยแพร่ ความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ในชี วิตประจำวัน เสริ มสร้างวินั ยในการปฏิ บัติ ตน ตามการ
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารงาน
ลูกเสือให้กับสถานศึกษาในสังกัด ทีจ่ ัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ และยุวกาชาด เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และ
การเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
1,816 คน นักเรียน 33,847 คน ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้
เปิดโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ทางโรงเรียนได้มีการใช้สื่อออนไลน์ การสอนโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ทักษะการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือการสร้างแอปพิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียน
สนใจมาก โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หรือโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาล
ประจำอำเภอ ที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้สู่ระดับนานาชาติได้
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- การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและ
มีงานทำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 30 โรงเรียน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ซึ่งส่วนมากผู้ปกครองยากจน นักเรียนกลุ่มนี้ ได้รับ
การส่งเสริมด้านการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ เช่น งานเกษตร งานช่าง และงานฝีมือต่าง ๆ โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ กษาหลายโรงเรี ยนได้ เข้าร่วมโครงการทวิศึ ก ษากับวิทยาลั ยเกษตรกรรม วิทยาลั ยเทคนิ คราชบุ รี
วิ ท ยาลั ย เทคนิ คโพธาราม จั งหวั ดราชบุ รี เพื่ อส่ งต่ อ ได้ รั บ การเข้ าโครงการโรงเรี ยนกองทุ นการศึ กษา
โดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เข้ามาสนับสนุน ทำให้มีผลงานดีเด่น
เป็นแบบอย่างได้
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. จัดทำโครงการพัฒนาครูผู้สอน โครงการพัฒนาหลั ก สู ต รระดั บ ปฐมวั ย และการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้น คว้าสิ่งที่สนใจและสามารถปฏิบัติได้ตามศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคล โดยการจัด
การเรียนการสอนของครูให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงหลายรายวิชาเข้าด้วยกันทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอน
ในช่ ว งที่ ยั งสามารถควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ได้ และในช่ ว งที่ มี การ
แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID 19) ได้ดำเนิ นการจัดอบรมออนไลน์ ผ่ านระบบ
ZOOM ให้กับครูผู้สอน
3. จัดทำระบบการอบรมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน
พัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ
4. ส่งเสริมให้ครูนำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จากแหล่ง เรี ย นรู้ แ ละหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ที่จัดทำและเผยแพร่มาประกอบการจั ดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน เช่น DLIT , Project 14 เป็นต้น
พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนในสังกัดจัดทำขึ้น
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5. ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นา
คอนเท้ น ต์ เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนที่ เข้ า รั บ การพั ฒ นามี ค วามรู้ ส ามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
สร้างสื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดิโอการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้สอนรูปแบบ On Line
และ On Demand และสามารถสอนให้ ผู้ เรียนทำคลิ ป วิดิ โอเพื่ อ ประเมิน การเรีย นรู้ได้ และมีโรงเรีย น
ต้ น แบบเข้า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาแพลตฟอร์ม ฯ ของสถาบั น วิจั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง
จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ de-msd
- การพัฒ นาครูให้มีทักษะความรู้แ ละความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
ด้านภาษาอังกฤษ
1. ส่ งครู เข้ ารั บการทดสอบทั กษะภาษาอั งกฤษ จำนวน 80 คน ประกอบด้ วย ครูที่ เคย
เข้ าร่ ว มโครงการ Boot camp ครู ที่ จ บเอกภาษาอั งกฤษ และครู ที่ ส อนวิ ช าภาษาอั งกฤษแต่ ไม่ ได้ จ บ
เอกภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบอยู่ระหว่างระดับต่ำกว่า A1–B2 เพื่อนำไปพัฒนาตามทักษะที่เหมาะสมต่อไป
2. ส่ งบุ ค ลากรทางการศึ กษา ประกอบด้ ว ย ผอ.สพท. รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ ม และ
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 22 คน เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบอยู่ระหว่างระดับ
ต่ำกว่า A1 – A2 เพื่อนำไปพัฒนาตามทักษะที่เหมาะสมต่อไป
3. สำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ และรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมการ
เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในปี 2564
4. เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้การพัฒนาครู
ต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทำ
หลั กสู ต ร online ในการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ภ าษาอั งกฤษ เผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ ของสำนั กงานเขตพื้ น ที่
ก า ร ศึ ก ษ าป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ร า ช บุ รี เข ต 1 (www.ratchaburi1.org) ชื่ อ ห ลั ก สู ต ร English for
communication ให้ ค รู แ ละผู้ ส นใจ เข้ ารับ การอบรมโดยศึ ก ษาเนื้ อ หาหลั กสู ต ร และทำการวัด และ
ประเมิ น ผล เมื่ อ ผ่ า น 80% จะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รผ่ า นการอบรมจากสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
5. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้ารับการอบรมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ได้แก่
5.1 โครงการอบรมและหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยติดตามข้อมูลข่าวสาร
ได้จาก Facebook Page: English online by English Language Institute, OBEC
5.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านเว็บไซต์.สําหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น
1) https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-preintermediate
2) https://www.futurelearn.com/courses/understanding-dictionaries
3) https://www.futurelearn.com/courses/migrants-and-refugees-ineducation
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4) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์
ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence
Platform: DEEP) หรือแอปพลิเคชั่น OBEC
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านรูปแบบออนไลน์
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ
เนื่องจากสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไม่ได้ถูกคัดเลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการทดลองการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จึงยังไม่ได้ดำเนินการประกาศการนำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไปใช้
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่ องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
การขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Platform เพื่อการศึกษา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยอำนวยความสะดวกให้ ครู และบุ ค ลกรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด ใช้ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถ
เลือกใช้ได้ตามความสนใจ
- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด ำเนิ น การส่ ง เส ริ ม
สนั บ สนุ น พัฒ นา และขยายการเข้าถึงการบริการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียนให้ ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยโดยจัดทำโครงการ/
กิจกรรม สำคัญ ๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมการประเมินพัฒ นาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยซึ่งเป็น
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ โรงเรียนศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรี ยนทั่ วไป ที่จั ดการศึกษาปฐมวัย ทุ กโรงเรียนในสั งกัด รวมจำนวน 15 โรงเรีย น
เพื่ อ ประเมิน พั ฒ นาการด้ านร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สั งคม และสติ ปั ญ ญา ของนั กเรียนที่ จ บหลั กสู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผู้เรียนในระดับปฐมวัย ปี การศึกษา 2563 (30 เมษายน 2564)
ทั้งหมด จำนวน 3,345 คน จำแนกเป็น
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1.1 ผู้เรียนปกติ จำนวน 3,345 คน
1.2 ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จำนวน - คน
นักเรียนปฐมวัยมีพัฒ นาการด้านร่างกายคิดเป็น ร้อยละ 99.76 พัฒ นาการด้านอารมณ์
จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 99.82 พัฒนาการด้านสังคมคิดเป็น ร้อยละ 99.85 พัฒนาการด้านสติปัญญา คิดเป็น
ร้ อ ยละ 99.58 ตรงตามมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ผู้ เรี ย นปกติ ผลการประเมิ น พั ฒ นาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุ ณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 3,330 คน คิดเป็นร้อยละ 99.55
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ดำเนิ นงานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พบว่าครูปฐมวัยมีปัญหาด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
จึงพัฒนาครูเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และ
สร้ างองค์ ความรู้ ตามธรรมชาติ วิ ทยาศาสตร์ นำผลการประเมิ นมาพั ฒนา และมี ความตั้ งใจในการจั ดกิ จกรรม
วิ ทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้ านนั กวิ ทยาศาสตร์ น้ อย ประเทศไทย ด้ วยใจนั กวิ ทยาศาสตร์ อย่ างต่ อเนื่ องและ
มีความสุข โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดความรู้ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมกับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานผ่านการประเมินและได้รับ
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจำนวน 15 โรงเรียน
2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง และ
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย
- การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต ๑ ได้ จั ดทำโครงการพั ฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียน
ตามความพิ การและตามศั กยภาพอย่ างต่ อเนื่ อง ปี การศึ กษา 2564 มี โรงเรียนที่ จั ดการศึ กษาเรียนรวมทั้ งหมด
123 โรงเรี ยน มี จำนวนเด็ กพิ การเรี ยนรวม ทั้ งหมด 1,596 คน ได้ รั บการพั ฒนาศั กยภาพเป็ นรายบุ คคลและ
มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยจำแนกจำนวนตามประเภทความพิการ ดังนี้
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1. บกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 6 คน
2. บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 9 คน
3. บกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 128 คน
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 45 คน
5. บกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 1,271 คน
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา จำนวน 13 คน
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ จำนวน 38 คน
8. ออทิสติก จำนวน 40 คน
9. ความพิการซ้อน จำนวน 46 คน
การส่ งเสริ มการพั ฒ นาศั กยภาพเป็ นรายบุ คคลด้ วยรูปแบบที่ หลากหลาย เช่ น ส่ งเสริ ม
ให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดห้วยหมู โรงเรียน
วัดป่าไก่ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง โรงเรียนบ้านลำพระ และโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109
การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยครูมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำ รวมทั้งให้กำลังใจผู้ปกครองในการฝึกทักษะและการเรียนรู้ให้กับลูกในช่วงที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่บ้าน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือองค์ความรู้ในบทเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้
ของเด็กพิการตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการดูแลและช่วยเหลือเด็กตามประเภทความพิการ
มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เมื่อมีการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) เช่น เด็ก บกพร่องทางการ
มองเห็น ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาเหมาะสมกับเด็ก โดยการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดขยายใหญ่กว่าเด็กปกติ มีการ
จัดหาแว่นสายตาที่เหมาะสมให้กับเด็กเนื่ องจากเป็นนักเรียนที่มีภาวะสายตาเลื อนราง เด็กมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ส่งเข้ารับการรักษาและมีการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งการจัดการศึกษาเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่
ให้กับเด็กพิการเรียนรวม โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 1,271 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63
โดยมีการจัดการเรีย นการสอนในชั้น เรีย นปกติเต็มวัน รูปแบบการจัดเรียนรวม เด็กจะเรียนในชั้นเรียน
เต็มวันและอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชา และมีการสอนเสริมให้กับเด็กซึ่งเรียน
รวมในชั้นเรียนปกติเต็มวันและได้รับการสอนเสริมบางเวลาหรือบางวิชาวันละ 1-2 ชั่วโมง หรือมากกว่านี้
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเด็ก ซึ่งการสอนเด็กนี้ครูมีการสอนทั้งเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ และ
สอนในเนื้อหาที่เด็ก ไม่ได้รับการสอนในชั้นปกติ หรือเนื้อหาที่เด็กมีปัญหาเฉพาะเรื่อง ส่วนเด็กที่ มีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก สำนักงานเขตพื้นที่จะจัดพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนเพื่อให้ช่วยครู
ในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก มีการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนพิเศษ (ห้องเรียนคู่ขนาน) ในโรงเรียน
ปกติ ในโรงเรี ย นวัด ห้ ว ยหมู อำเภอเมื อง จังหวัดราชบุ รี ซึ่งเป็ น การจัด การศึกษาสำหรับ เด็ก ที่ มีภ าวะ
บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ซึง่ ต้องมีการดูแลเฉพาะรายบุคคล
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การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวม มีดังนี้
1. การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือด้านการคัดกรองและการรักษา
เมื่ อครู พบเด็กที่ มีความเสี่ ยงที่ จะมีความพิ การประเภทต่าง ๆ จะมี การคัดกรองและส่ งต่อให้ กั บ
โรงพยาบาลประจำอำเภอในพื้นที่และโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อทำการรักษาและช่วยเหลือตามประเภทความพิการ
2. การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและอาชีพ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำระบบการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อจัดทำข้อมูลการรักษาและพัฒนาการ
ของเด็กเพื่อให้ได้รับการรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งต่อข้อมูลรายบุคคลให้ครูประจำชั้นและครูผู้สอนใน
ชั้นเรียนต่อไปเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพต่อไป นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
ผลการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดจำนวนเด็กด้อยโอกาส นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลื อ
เป็นทุนการศึกษา ดังนี้
1. นั ก เรี ย นยากจนพิ เศษ ได้ รับ การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาจากกองทุ น เพื่ อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 2,837 คน เป็นเงิน 2,953,500 บาท
2. นั ก เรี ย นยากจนได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานนั ก เรี ย นยากจนจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จำนวน 2,958 คน แยกเป็น ระดับประถม (500 บาท/คน) = 2,503
คน รวมเป็นเงิน 1,251,500 บาท ระดับมัธยม (1,500 บาท/คน) = 455 คน รวมเป็นเงิน 682,500 บาท
- ความปลอดภัยของผู้เรียน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ มี การส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้
สถานศึกษานำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
โรงเรี ยนได้ มี การจั ดสภาพแวดล้ อมและการวางกฎเกณฑ์ ให้ นั กเรี ยนปลอดภั ยจากอุ บั ติ เหตุ
หรือการบาดเจ็ บที่คาดไม่ถึง รวมถึงสุ ขอนามั ย โรคภัยไข้เจ็บและจากสื่ อต่าง ๆ มีการวางมาตรการตรวจตราภายใน
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การใช้ไฟฟ้า การติดตั้งระบบความปลอดภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ต เดินสำรวจจุดเสี่ยง
จัดเตรียมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัยและแผ่นดินไหว ตลอดจนนำมาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด 19 ได้แก่
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มี
ข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น มาใช้ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
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2. ความปลอดภัยจากบุคคล
- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้นักเรียนปลอดภัยจาก
บุคคลที่จะมาทำอันตรายกับนักเรียนโดยคำนึงถึงสวัสดิ ภาพของนักเรียน ตั้งแต่เริ่มเดินเข้าสู่ประตูโรงเรียน
จนกระทั่งออกจากโรงเรียนถึงบ้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
ทั้งนี้ เพื่ อป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ดกรณี บุ คคลทำร้ายนั กเรีย นหรือนั กเรียนทำร้ายกั น เอง และได้ มี การกำหนด
ขอบเขตที่เหมาะสมระหว่ างครูกับ นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน เช่น ห้ ามครูกับนั กเรียน และห้ า ม
นักเรียนกับ นักเรียนต่างเพศ อยู่ตามลำพังสองต่อสองในห้ องเรียน หรือที่ลับตาคน หากจำเป็นจะต้องมี
เพื่อนอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 – 2 คน รวมถึงการแสดงออกของครูกับนักเรียนความเป็นไปอย่างเหมาะสม
- โรงเรียนจัดการคัดกรองครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ โดยมีการวัดอุณหภูมิจัดเจลล้างมือ
ให้กับทุกคน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน
- สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสำรวจรายชื่อข้าราชการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกคน ที่มีความประสงค์รับวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย
- ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการ ดังนี้
1) แจ้งแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน โดยสถานศึกษา
ประเมิ นตนเองก่ อนเปิ ดเรี ยน ผ่ านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) โดยจะได้ รั บเกี ยรติ บั ตรรั บรองผลการ
ประเมินตนเอง
2) การรายงานผู้ ติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) และการเปิ ด เรีย นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)
3) เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามคำสั่ง
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจั งหวัดราชบุรี ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพนำร่องของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพในเขตตรวจราชการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
นำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ได้ขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง ศึกษาธิการจั งหวัด
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และคณะติดตามนโยบาย ผู้รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละจังหวัด และประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน
นำร่องและจังหวัดนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่องให้เหลือเพียง
ภูมิภาคละ ๓ โรงเรียน และจังหวัดนำร่อง ภูมิภาคละ ๑ จังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้รับคัดเลือกในกลุ่มจังหวัดนำ
ร่ อง ระดั บ ประถมศึ กษา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอนุ บ าลเมื อ งราชบุ รี และดำเนิ น การจั ดทำแผนงานโครงการ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งขณะนี้ ได้ ด ำเนิ น การจั ด ตั้ งคำของบประมาณปี 2564 งบลงทุ น
ประกอบด้ ว ยรายการครุ ภั ณ ฑ์ และรายการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม รวมทั้ ง สิ้ น 3,000,000 บาท และ
มีงบดำเนิ น งาน จำนวน 350,000 บาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแบ่งโรงเรียนเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน
ที่ส ามารถดำรงอยู่ ได้ด้วยตนเองอย่ างมีคุณ ภาพ ส่ งผลให้ มีการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนคุณ ภาพเป็ น
46 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพครอบคลุมโรงเรียน 159 โรงเรียนในสังกัด
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ได้จัดทำการศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และได้นิเทศ
ติดตามผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ (5) ด้านนิเทศการศึกษา (6) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาซึ่งมีผลดังนี้
1. การประเมิ นผลการยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาโรงเรียนคุ ณภาพประจำตำบล โดยภาพรวม
อยู่ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 ซึง่ แต่ละด้านมีรายละเอียดเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ลำดับที่ (1) ด้านที่1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 97.6
ลำดับที่ (2) ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.2
ลำดับที่ (3) ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 94.00
ลำดับ ที่ (4) ด้านที่ 2 ด้านการพัฒ นาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 93.6
ลำดั บ ที่ (5) ด้านที่ 4 ความสามารถด้านผลงานและการนำเสนอ อยู่ ในระดั บ มาก
คิดเป็นร้อยละ 88.6 ลำดับที่ (6) ด้านที่ 5 ด้านนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.2
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มาตรฐานด้านต่างๆ
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1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร และครู ที่มีต่อผลการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.4
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00
การตรวจราชการกรณีพิเศษ
- การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุด โดยคำสั่ งของ
สำนักงานคณะกรรมควบคุมโรค จังหวัดราชบุรี ยังไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite จนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะดีขึ้น โรงเรียนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ โดยมี
การจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) การเรียนการสอนแบบ ON–DEMAND ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV
และแอปพลิเคชั่น DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และการเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือ
ของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ครูผู้สอนจะมีการติดตามผู้เรียนผ่านทางไลน์ โทรศัพท์
2. ดำเนินการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษา ตามตั วชี้ วั ดแผนปฏิ บั ติ ราชการของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีละ 2 ครั้ง จำนวน 6 กลยุทธ์ รวม 9 ตัวชี้วัด และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 2 นโยบาย จำนวน 7 ประเด็ น พร้ อมทั้ งจั ดทำเป็ นเอกสาร จำนวน 10 เล่ ม และผลการดำเนิ นงาน
ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมิน ดังนี้
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3. กำกับ ติดตาม การนำเข้าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีผ่านระบบติดตามประเมินผล
แห่ งชาติ eMENSCR ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้ รั บผิ ดชอบโครงการ ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โครงการที่นำเข้าระบบ eMENSCR ทั้งหมด จำนวน 38 โครงการ และผ่านการอนุมัติจาก
สพฐ. ครบถ้วนทุกโครงการ
4. จั ดทำเอกสารรายงานผลการดำเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิบั ติการ และผลการดำเนิ นงานตาม
นโยบายตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มีการกำกับ ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จากผู้รับผิดชอบโครงการ โดยนำมาวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สามารถนำไปใช้ในการเป็นเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง และใช้ข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนในรอบต่อไป
ปัญหา/ อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการตรวจสอบ
ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 45 แห่ง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ
ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องงานแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ งบประมาณที่ ข อรั บ การจั ด สรร จำนวน 50,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 50,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
ด้านปริมาณ
1. ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
1.1 สอบทานระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.2 ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)
2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 60 แห่ง ได้แก่
2.1 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงินการบัญชีและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 45 แห่ง
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2.2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาจำนวน 48 แห่ง ปรกอบด้วย
(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 9,708,000.- บาท
(2) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 45 แห่ง 399 เรื่อง
(3) การควบคุมพัสดุ จำนวน 45 แห่ง
(4) การจำหน่ายพัสดุ จำนวน 45 แห่ง
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพั ฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) จำนวน 5 แห่ง
2.4 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้จาก อปท. (โครงการอาหารกลางวันของ
สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง
2.5 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 แห่ง
2.6 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)
ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 173 แห่ง
3. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 3 ราย
ด้านคุณภาพ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม
2. บัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการดำเนิน งานครบถ้วน และเป็ นไปตามระเบียบตลอดจนหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเงินกองทุน
กำหนด
3. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง
โดยมีผู้อำนาจลงนามและมีการบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นปัจจุบัน ไม่มีหนี้ค้าง
ชำระค่าสาธารณูปโภค
4. การบริหารจัดการทางด้านการเงินการบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี ของสถานศึกษา
4.1 แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียน จำนวน 45 แห่ง ที่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปียังไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ไม่สามารถควบคุ มการใช้จ่ายที่ มีอยู่ในความรับผิ ดชอบได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยที่การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน
4.2 การควบคุ ม เงิน คงเหลื อ โรงเรีย นจำนวน 24 แห่ ง ที่ มี การควบคุ ม เงิน เหลื อ ที่ รัด กุ ม
เหมาะสม ส่ ว นที่ เหลื อ จำนวน 21 แห่ ง ที่ ก ารควบคุม เงิน คงเหลื อ ยังไม่ ถูกต้ องไม่ รัด กุม โดย ยอดเงิน
คงเหลือ แต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณและทะเบียนคุมรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
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4.3 การเก็ บ รั กษาเงิน โรงเรีย นจำนวน 5 แห่ ง ที่ ก ารเก็ บ รัก ษาเงิน ถู ก ต้อ งเป็ น ไปตาม
ที่ระเบียบกำหนด ส่วนที่ เหลือ จำนวน 40 แห่ง ที่การเก็บรักษาเงินไม่ครบถ้ วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ระเบียบ
กำหนดโดย ที่การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัด
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเกินอำนาจการเก็บรักษาตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติ
และไม่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามที่ระเบียบกำหนด
4.4 การควบคุมการรับ เงิน โรงเรียนจำนวน 36 แห่ ง ที่มีการควบคุมการรับเงินถูกต้อง
ครบถ้วนเป็ น ไปตามที่ระเบี ย บกำหนด ส่ ว นที่ เหลื อ จำนวน 9 แห่ ง ที่ การควบคุมการรับ เงิน ไม่ถูกต้อ ง
ครบถ้ ว นตามที่ ร ะเบี ย บกำหนด โดยคำสั่ ง มอบ หมายผู้ ท ำหน้ า ที่ รั บ -จ่ า ยเงิ น ไม่ เป็ น ปั จ จุ บั น และ
ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการรับเงินบริจาคออกใบเสร็จรับเงินให้ แก่
ผู้ที่ชำระเงินไม่ครบถ้วนทุกครั้งที่รับเงิน
4.5 การควบคุมการจ่ายเงิน โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ที่มีการควบคุมการจ่ายเงิน ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์และตามที่ระเบียบกำหนด ส่ วนที่เหลือ จำนวน 43 แห่ งที่การควบคุม
การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง โดยที่การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงาน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานกำหนดและหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่ระเบียบกำหนด
4.6 การจัดทำบัญชี โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ที่การจัดทำบัญชีครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ส่วนที่เหลื อ จำนวน 42 แห่ ง ที่การจั ดทำบัญชี ไม่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดย โรงเรียนไม่จัดทำ
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน หรือ มีการจัดทำแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
ทุกสิ้นวันทำการผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ทำการตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวตามทะเบียนต่างๆ
4.7 การจัดทำรายงานการเงิน โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ที่การจัดทำรายงานการเงินครบถ้วน
ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามแนวทางที่ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกำหนด ส่ ว นที่ เหลื อ
จำนวน 42 แห่ง ที่การจัดทำรายงานการเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยไม่จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และไม่มีการ
จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ตามแบบที่สำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ
4.8 การตรวจสอบรั บ -จ่ ายประจำวัน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ ง ที่ มีก ารตรวจสอบรับ -จ่าย
ประจำวัน เป็ น ไปตามที่ ร ะเบี ย บกำหนด ส่ ว นที่ เหลื อ จำนวน 43 แห่ ง ที่ ไม่ ให้ มี ก ารตรวจสอบรับ -จ่า ย
ประจำวัน โดย ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ ทำหน้าที่ตรวจสอบรับ – จ่ายประจำวันไม่ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.9 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม โรงเรียนจำนวน 22 แห่ง ที่มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม
เหมาะสมเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ส่วนที่เหลือจำนวน 23 แห่ง ที่การควบคุมลูกหนี้เงินยืม ไม่รัดกุม
เพี ย งพอ โดย โรงเรี ย นไม่ มี ก ารจั ด ทำประมาณการค่ า ใช้ จ่ ายประกอบการยื ม เงิน และไม่ แนบเอกสาร
ประกอบการยืมเงิน
4.10 การควบคุ มใบเสร็ จ รั บ เงิน โรงเรีย น จำนวน 12 แห่ ง ที่ มี ก ารควบคุม ใบเสร็จ รับ เงิน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ส่วนที่เหลือ จำนวน 33 แห่ง ที่การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด โดย โรงเรียนไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
และการบั น ทึ ก รายการในทะเบี ย นคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และ
ทุกสิ้นงบประมาณไม่มีการจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
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5. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนจำนวน
3 แห่ ง เป็ น เงิน 9,708,000.- บาท มี ก ารดำเนิ น การจั ด จ้ างว่ าด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding)
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว่ าด้ว ยการจั ด ซื้ อจั ด จ้างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง มีหลักฐานครบถ้วน เบิกจ่ายถูกต้องและจ่ายเงินตรงตัวเจ้าหนี้ทั้ง 3 แห่ง
6. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน
45 แห่ง 399 เรื่อง มีการดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบีย บกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จำนวน 31 โรงเรียน 351 เรื่อง และไม่เป็นไปตามระเบียบฯ จำนวน 14 โรงเรียน 48 เรื่อง
7. การบริหารทรัพย์สินและการควบคุมพัสดุของสถานศึกษา
7.1 การควบคุ ม วั ส ดุ มี ก ารควบคุ ม ตามระเบี ย บฯกำหนด โดยจั ด ทำบั ญ ชี วัส ดุ จำนวน 31
โรงเรียน และไม่ได้จัดทำบั ญชีวัสดุ จำนวน 14 โรงเรียน การเบิกจ่ายวัสดุ มีการจัดทำหลักฐานขอเบิก
(ใบเบิกพัสดุ) จำนวน 35 โรงเรียน ไม่ได้จัดทำบัญชีวัสดุ จำนวน 10 โรงเรียน
7.2 การควบคุมครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง มีการควบคุมตามที่ระเบียบกำหนด โดยจัดทำทะเบียน
คุมทรัพย์ สิน จำนวน 36 โรงเรียน และไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน (จัดทำทะเบี ยนครุภัณ ฑ์เดิม )
จำนวน 9 โรงเรียน และมีการควบคุมพัสดุครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน จำนวน 9 โรงเรียน มีการควบคุม
แต่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน จำนวน 36 โรงเรียน
7.3 การตรวจสอบพัสดุประจำปี มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบ
และรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ จำนวน 33 โรงเรียน และไม่ได้ตรวจสอบพัสดุประจำปี
จำนวน 12 โรงเรียน
7.4 สถานที่เก็บพัสดุเหมาะสมปลอดภัย พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โรงเรียนมีสถานที่
เก็บพัสดุเหมาะสม มีกุญแจล็อคห้อง มีผู้ดูแลพัสดุประจำห้อง และมีพัสดุพร้อมใช้งาน จำนวน 30 โรงเรียน
และจำนวน 15 โรงเรียน มีพัสดุบางส่วนยังไม่พร้อมใช้งาน
8. โรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน งบเงิน อุ ดหนุ น ของสถานศึ กษา ( เงินอุดหนุน รายหั ว เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้ นฐาน
นักเรีย นยากจน ค่าหนั งสือเรีย น ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุป กรณ์ การเรีย น และค่ากิจกรรมพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่การ
เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบกำหนด จำนวน 5 แห่ง
9. เงินอุดหนุนรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน) โรงเรียนประถมศึกษา
9.1 โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้รับเงินโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันเปิดภาคเรียน แต่ได้รับ
ครบถ้วนตามจำนวนนั กเรียนที่ มีอยู่ จริง โดยมีโรงเรียน 1 แห่ ง ได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
สำหรั บเป็ นค่าอาหารกลางวันนั กเรียนครั้ งละ 100 วัน ส่ วนที่ เหลือจำนวน 9 แห่ ง ได้รับโอนเงินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 50 วัน
9.2 โรงเรีย น จำนวน 2 แห่ ง ที่ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ
การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีการใช้
จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับ มีหลักฐานประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน
ถูกต้องและ ส่วนที่เหลือ จำนวน 8 แห่ง ที่การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันยังไม่เป็นไปตาม
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุค คลเพื่อประกอบอาหาร หรือ
การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดย
1) หลักฐานประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ได้แก่ รายงานขอจ้างไม่
สอดคล้องกับบันทึกตกลงจ้าง หรือใบสั่งจ้าง ไม่มีใบส่งมอบงานจ้าง ไม่มีการตรวจรับพัสดุ ไม่แนบรายการ
อาหารเพื่อการตรวจรับพัสดุได้ถูกต้อง ไม่ปิดอากรแสตมป์
2) หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ มีการจ่ายเงินโดยไม่เสนอ
ขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ หรือผู้มีอำนาจยังไม่ได้อนุมัติในหลักฐานการจ่าย และวันที่จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
ก่อนวันครบกำหนดตรวจรับพัสดุ ไม่เรียกหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้รับจ้าง
9.3 การรายงานผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ที่มีการรายงานผลการดำเนินโครงการให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทราบ
ภายในวัน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือโครงการแล้วเสร็จ
10.เงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
10.1 การควบคุม และการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
10.1.1 การควบคุมเงิน โรงเรียนจำนวน 22 แห่ง ที่มีการควบคุมการรับ–จ่ายเงิน รายได้
สถานศึกษาที่รัดกุมเพียงพอ ส่วนที่เหลือ จำนวน 23 แห่งที่การควบคุมการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ยั ง ไม่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ โดย การรั บ เงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษาไม่ มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ มี ก ารออก
ใบเสร็จรับเงินแต่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ รวมถึงกรณีมีเงินรายได้สถานศึกษาเกินกว่าวงเงินตามอำนาจการ
เก็บรักษาไม่มีการนำฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำฝากคลัง
10.1.2 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนจำนวน 38 แห่ง ที่การใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด และถูกต้อง ตามระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่รับทุกรายการ ส่วนที่เหลือ จำนวน
7 แห่ง ที่การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด
10.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียน 23 แห่ง ที่มีหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วนถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ทุกรายการ และ
เป็นไปตามอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดส่วนที่เหลือจำนวน 22 แห่ ง ที่ห ลั กฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง
10.3 การจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ที่มีการจัดทำ
รายงานการรั บ – จ่ ายเงิน รายได้ส ถานศึกษาตามแบบที่ ส ำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วัน สิ้ นปี งบประมาณ ส่วนที่เหลือ จำนวน 42 แห่ ง ที่ไ ม่ มีการจัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
11. การตรวจสอบการใช้ จ่ ายค่ าสาธารณู ปโภคของส่ ว นราชการ (ตามนโยบายคณะรั ฐ มนตรี )
ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 173 แห่ง มีการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
รายงานทางระบบ ARS เป็นรายไตรมาสได้ตามกำหนดเวลาที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด
12. ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพ และความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การบัญชี สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุม ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
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ปัญหา/อุปสรรค
1. การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สืบทอดต่อกันมาและคิดว่าถูกต้องและไม่มีการสอนงาน
2. การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
3. ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีแ ละพัสดุ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องที่โรงเรียนดำเนินการ
4. โรงเรียนไม่ศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
5. ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่องานตรวจสอบภายใน โดยผู้รับตรวจมองผู้ตรวจสอบ ในเชิงลบ บรรยากาศ
ขององค์กรจะมีความตึงเครียด ไม่เป็ นมิตร ไม่ไว้วางใจในการให้ ข้อมูล ปกปิดข้อมูล ทำให้ แก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น
ในทางตรงข้าม ผู้รับตรวจมองผู้ตรวจสอบในเชิงบวก บรรยากาศในองค์กรไม่ตึงเครียด ให้ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ
ไว้วางใจและไม่หวาดระแวง ทำให้ผู้ตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง สามารถให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะได้ตรงกับ
ปัญหาและเป็นประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ ระเบี ยบและแนวปฏิ บั ติในเรื่องที่ โรงเรีย นดำเนิ น การ และ
ให้เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณราชการหรือมีการโยกย้าย เป็นพี่เลี้ยงและสอนงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
2. โรงเรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ กรณี
มีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. มีการติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุรวมทั้งสถานศึกษา
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงาน สพป.รบ.1 เพื่อขอทราบแนวปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป
5. ให้มีครูธุรการทำหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุประจำแต่ละโรงเรียน
ภาพกิจกรรมออกตรวจสอบสถานศึกษา
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โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จำนวน 173 โรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถจัดระบบสารสนเทศของตนเอง
ได้ อ ย่ า งชั ด เจนจนเป็ น ปั จ จุ บั น และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และให้ ค รอบคลุ ม ในการใช้ ร ะบบข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่ อ การศึ กษา และเพื่ อการบริห ารจัดการได้อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ดำเนิ น การโดยไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลครู
ข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลผลการเรียน และ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทางการศึ ก ษาอื่ น ๆ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การติ ด ตาม และการพั ฒ นาการศึ ก ษา ทั น ต่ อ
กำหนดการปฏิทิน การดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องทันสมัย และยังส่งผลให้ กับ
หน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษามาบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้
โปรแกรม School MIS ในการใช้ ง านระบบบริ ห ารจั ดการข้ อ มู ล ผลการเรี ยนของนั กเรี ยนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาให้ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) เป็นเครื่องมือที่
สามารถ ภาระงานของครูและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ครูในโรงเรีย นสั งกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 จำนวน 173
โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอกข้อมูลได้ สามารถพัฒนา
รูปแบบ เทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้ รวมทั้งลดภาระงานซ้ำซ้อนของโรงเรียน
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ปัญหา/อุปสรรค
ครูผู้ปฏิบัติงานการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS ส่วนมากเป็นครูบรรจุใหม่
ในทุกๆ ปี และด้วยระบบ SchoolMIS มีการปรับเปลี่ยนทุกปี ส่งผลทำให้ โรงเรียนมีปัญหาในการจัดทำ
ข้อมูลดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
ต้องมีการจัดให้ความรู้สำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกปี
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โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนางาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อให้กลุ่มงานเลขานุการฯ
สามารถดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ สามารถติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 700 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 700 บาท
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดการจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ มีข้อสรุปดังนี้
1. รูปแบบการบริหารจัดการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยใชหลักการมีสวนรวม
(Participation) โมเดล 5 ร ดังนี้
ร่ วมคิ ด (Thinking Participation) หมายถึ ง ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยร่วมคิ ดวางแผนการติ ดตาม
การกำหนดตัวชี้วัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่
การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
ร่ วมปฏิ บั ติ (Implementing Participation) หมายถึ ง ให้ ทุ กภาคส่ วนที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ในการจั ดการศึ กษา มี ส่ วนร่ วมในงานด้ านวิ ชาการ ด้ านงบประมาณ ด้ านการบริ หารงานบุ คคล และด้ านการ
บริหารงานทั่วไป ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมติดตาม นิ เทศ (Supervision Participation) หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการกำกับ นิเทศ และติดตามความก้าวหน้า
ตามแผนเป็นระยะ ๆ โดยสร้างเครือข่ายเป็นกลไกในการติดตามและนิเทศการศึกษา
ร่ วมประเมิ นผล (Evaluation Participation) หมายถึ ง คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ที่กำหนดไว้
ร่ วมปรับปรุ งและพั ฒนา (Improve and develop Participation) หมายถึ ง คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการสรุปผล และรายงานผล
การดำเนินงานต่อต้นสังกัดในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานของเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการบริห ารงานทั่วไป พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการ
บันทึกเอกสารงานธุรการเป็นปัจจุบัน เช่น บัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการสมุดตรวจเยี่ยม สมุดนิเทศ คะแนนเฉลี่ย
คุณ ภาพ ๓.๙๕ คะแนน อยู่ ในระดั บ คุ ณ ภาพ ดีม าก และลำดับ รองลงมาสถานศึ กษามีก ารดำเนิน งาน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด คะแนนเฉลี่ย
คุณภาพ ๓.๙๒ คะแนน อยู่ในระดับ คุณภาพ ดีมาก โดยภาพรวมแล้ว สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 มีการดำเนินงานด้านการบริห ารงานทั่วไป คะแนนเฉลี่ยคุณ ภาพ
3.85 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
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2) ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพสูงที่สุด คื อสถานศึกษา
มี การจั ดทำทะเบี ยนคุ มเงินแต่ ละประเภทครบถ้ วน ถู กต้ อง เป็ นปั จจุบั น คะแนนเฉลี่ ย คุ ณ ภาพ 3.92 คะแนน
อยู่ ในระดับ คุณ ภาพ ดีมาก และลำดับ รองลงมาสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นปัจจุบั น
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ 3.88 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยภาพรวมแล้ว สถานศึกษาในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย
คุณภาพ ๓.๘๔ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
3) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพสู งที่สุด คือสถานศึกษามีคำสั่ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจุบัน คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ 3.92 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และ
ลำดับรองลงมาสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในภาคเรียนที่
1/2563 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ 3.80 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยภาพรวมแล้ว สถานศึกษาในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
3.82 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 4) ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพสูงที่สุด คือ
สถานศึกษามี คำสั่ งคณะกรรมการบริ ห ารงานวิช าการเป็ น ปั จจุบั น คะแนนเฉลี่ ยคุ ณ ภาพ 3.92 คะแนน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถานศึกษา มีการกำกับการบันทึกเอกสารในชั้นเรียน (ปพ.)
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ภาพประกอบกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ณ ห้องประชุมพุดพิชญา วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2564
ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัด
การศึกษา ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มาเป็น
ระยะเวลาอัน ยาวนานจนถึงเกษีย ณอายุราชการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 121,500 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 121,500 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติทุกท่าน
.
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ของสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ทุ กคน มี ขวั ญ และกำลั งใจในการปฏิ บั ติ งาน ทำให้ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.
3. ผู้เกษียณอายุราชการ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตภายหลังจากเกษียณอายุราชการ
ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดงานได้
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดงานควรอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
2. มีการดำเนินการตามขั้นตอนได้ดีและมีความเหมาะสม

.

ภาพถ่ายกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์
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โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน มีการรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการติดตาม
ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากร
ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา องค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปบริหาร
จัดการและประยุ กต์ใช้ในหน่ วยงานได้ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 73,850 บาท งบประมาณที่ ใช้ไป
15,225 บาท
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายทิ ศทางการจั ดการศึกษา แนวทางการปฏิ บั ติงาน ในการพั ฒ นา
คุณ ภาพการศึกษา ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ มีธ รรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นระบบทางไกล จึงทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้บริหารเข้าร่วมประชุมครบตามวาระ
หรือไม่
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ภาพประกอบการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1

121

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยการปรับพื้นที่สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ
เป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้คงสภาพ
ที่สวยงาม มีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,648,486 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,648,298 บาท
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และภูมิทัศน์ ภายใน และรอบ ๆ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทำให้หน่วยงาน
พร้อมใช้งาน น่าอยู่ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้
1. จ้างเย็บผ้าม่าน ห้อง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
2. จ้างเย็บผ้าคลุมโต๊ะประชุม ห้องประชุม ชั้น 3
3. จ้างทำป้ายต่าง ๆ ของสำนักงาน
4. ติดตั้งไฟสำหรับใช้ในห้องประชุม
5. ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาทั้งภายในในและโดยรอบ สพป.ราชบุรี เขต 1
6. ปรับปรุงสวนหย่อมและสภาพภูมิทัศน์
7. รื้อย้ายโรงจอดรถ
8. ซ่อมแซมอาคารศูนย์วิชาการ
9. ซ่อมแซมอาคารกาสะลอง
10. จัดทำทำเนียบ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
11. จัดทำทำเนียบบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1
12. ซ่อมแซมรั้วสำนักงานฯ
13. จ้างย้าย ติดตั้งเครื่องปรับอาอากาศ จำนวน 19 เครื่อง สำหรับติดตั้งในห้อง ผอ.สพป.รบ.1
ห้อง รอง ผอ.สพป.รบ. 1 และห้องปฏิบัติบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ตลอดทั้งห้องประชุมทุกห้อง
14. จ้างเหมาซักผ้าม่านพร้อมติดตั้งรางผ้าม่านทุกห้อง
15. จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ใ นห้ อ งประชุ ม ได้ แ ก่ ไมโคโฟน ตู้ เก็ บ เครื่ อ งเสี ย ง เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย
โปรเจคเตอร์จำนวน 433,000 บาท และวัสดุใหรับใช้ในห้องประชุม 66,788 บาท วัสดุ และครุภัณฑ์ได้รั บ
การดูแลรักษา ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลูกเสือ
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ในโอกาสนี้
เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำแนวทางจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน
5,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 197 คน ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
ในสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผลที่ได้รับจากการจัดกิกจรรม ลูกเสือมีทักษะ
ชีวิต มีจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ มีความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรม
ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
มีการสั่งการในการจัดกิจกรรมที่ซ้ ำซ้อนทำให้สถานศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติการจัดกิจกรรม - สถานศึกษาและหน่วยงาน จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผล ส่งรายงาน
ผลหลายหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบการรายงานที่แตกต่างกันทำให้ใช้เวลานานในการสรุปผล
การดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการดำเนิน การสั่งการที่ชัดเจน เป็นไปตามสังกัด เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน
ภาพถ่ายกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
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โครงการจัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำ
ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
ออนไลน์ เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ และเพื่อให้สถานศึกษามีร ะบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งรูปแบบไฟล์ภาพกราฟิกและรูปแบบดิจิทัลสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่ายและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา
จากแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว
และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
1. ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ของสถานศึกษา จำนวน 30 คน
ได้จัดทำ ตรวจสอบและรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติที่กำหนด
2. โรงเรียนในสังกัดสามารถใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องยิ่งขึ้น
3. ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทำและออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง
ปัญหา/อุปสรรค
1. เนื่องจากโปรแกรมการจัดทำเป็นแบบใหม่ จึงมีปัญหาการทำในแต่ละขั้นตอน
2. ความยุ่งยากในการจัดหาเอกสาร หลักฐานมาประกอบเพื่อระบุตัวตนของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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การวิเคราะห์ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ดำเนินการ
ใช้แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้บรรลุ
ตามวิสั ยทั ศน์ ที่ กำหนด ตลอดจนใช้เป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนกลยุทธ์ ของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ่ งมี กรอบการดำเนิ นงานตามนโยบาย จำนวน 6 กลยุ ทธ์
2 นโยบาย โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ในการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น พร้ อ มรั บ มื อ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,753 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคาม) จำนวน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 90.36
2. ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 33,847 คน ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท
ภัยคุกคาม) จำนวน 279,029 คน คิดเป็นร้อยละ 91.60 โดยจำแนกเป็นประเภทภัยคุกคาม ดังนี้
ประเภทภัยคุกคาม
1. ภัยยาเสพติด
2. ภัยความรุนแรง
3. ภัยพิบัติต่างๆ
4. อุบัติเหตุ
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
(เช่น COVID-19 เป็นต้น)
6. ฝุ่น PM 2.5
7. การค้ามนุษย์
8. การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
9. อาชญากรรมไซเบอร์
รวมเฉลี่ยร้อยละ

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

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคาม
จำนวน (คน)
ร้อยละ
33,360
98.56
30,320
89.58
30,808
91.02
30,981
91.53
30,932
91.39

33,847
33,847
33,847

30,804
30,506
30,669

91.00
90.13
90.61

33,847

30,649

90.55
91.60
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้
1. ผู้ เรี ยนในระดั บ ปฐมวัย (อนุ บาล 3) ปี การศึ กษา 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 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป จำแนกเป็นรายชั้นดังนี้
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จำนวน
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เรียน
ระดับ ผู้เรียน
ที่จบการศึกษา
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
ผู้เรียนที่มีผลการ
ชั้น ทั้งหมด
(คน)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) ประเมินระดับดีขึ้นไป
(คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม จำนวน (คน) ร้อยละ
ป.1 3,961
3,951
124
1,027 2,800
3,827
96.86
ป.2 3,946
3,934
70
1,173 2,691
3,864
98.22
ป.3 4,054
4,044
66
1,054 2,924
3,978
98.37
ป.4 3,799
3,780
48
1,176 2,556
3,732
98.73
ป.5 3,944
3,939
50
1,326 2,563
3,889
98.73
ป.6 3,802
3,771
59
1,049 2,663
3,712
98.44
ม.1 1,179
1,151
41
445
665
1,110
96.44
ม.2 1,092
1,068
47
387
634
1,021
95.60
ม.3
977
933
40
378
5,615
893
95.71
รวม 26,754
26,571
545
8,015 18,011 26,026
97.95
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ครูส อนภาษาอังกฤษในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒ นาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒ นา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
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1. สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 มีครูผู้ ส อนภาษาอังกฤษในระดับ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 285 คน จำแนกเป็น
1.1 ครู ผู้ ส อนภาษาอั งกฤษในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ ได้ รับ การทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07
1.2 ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ได้ ท ดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึก ษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 95.79
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 11 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส อนในระดั บ ม.ต้ น ที่ ได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 มี สถานศึ กษาที่ สอนในระดั บ ม.ต้ น
จำนวน 30 แห่ง ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบออนไลน์
PISA style ในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ตั วชี้ วั ด ที่ 12 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรีย นการสอนที่ ส ร้างสมดุล ทุ ก ด้ านและมี ก าร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 มี ส ถานศึ กษาในสั งกัด ทั้ งหมด
จำนวน 173 แห่ง มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุ ปัญญารายบุคคล (อย่างน้อย 1 ด้าน) จำนวน
173 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 ดังนี้

พหุปัญญา

1. ด้านภาษาศาสตร์
2. ด้านตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
3. ด้านมิติสัมพันธ์

สถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอน
จำนวน
ตัวอย่างการจัดการเรียน
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
สถานศึกษา
การสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ
รายบุคคล
ทั้งหมด (แห่ง)
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
จำนวน
ร้อยละ
(แห่ง)
173
173
100 บูรณาการในวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม ฯลฯ
173
173
100 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ฯลฯ
173
173
100 บูรณาการวิชาศิลปะ กิจกรรม
ลูกเสือฯ
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พหุปัญญา

4. ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
7. ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
8. ด้านธรรมชาติวิทยา

9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต

สถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอน
จำนวน
ตัวอย่างการจัดการเรียน
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
สถานศึกษา
การสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ
รายบุคคล
ทั้งหมด (แห่ง)
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
จำนวน
ร้อยละ
(แห่ง)
173
173
100 บูรณาการวิชานาฎศิลป์ พลศึกษา
หรือกิจกรรมการประดิษฐ์หรือ
งานปั้น ฯลฯ
173
173
100 บูรณาการวิชาดนตรี นาฏศิลป์
173
173
100 บูรณาการการทำงานกลุ่ม
กิจกรรมลูกเสือ ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ จิตอาสา
ประชาธิปไตย ฯลฯ
173
173
100 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริม
ความสามารถพิเศษ กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพ
ฯลฯ
173
173
100 บูรณาการวิชาสังคมศึกษา ฯ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาเกษตร
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
173
173
100 บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น
ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ทั้งหมด จำนวน 23,561 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ จำนวน 22,719 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ดังนี้
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ผู้เรียนทึ่ได้รับการพัฒนาให้ โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษาที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ
จำนวนผู้เรียน มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ
ระดับชั้น
ทั้งหมด
เพื่อการประกอบอาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพ
(คน)
จำนวน (คน) ร้อยละ
ป.1 - 3
11,768
11,347
96.42 1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสับปะรด(ชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2) โครงการปลูกผักกางมุ้งในโรงเรียน
3)โครงการน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
4)กิจกรรมปั้นดินไทย
5)กิจกรรมสร้างสรรค์มัดย้อม
6)กิจกรรมการปลูกผักต้นอ่อน
7)กิจกรรมถ่านดูดกลิ่น
ฯลฯ
ป.4 - 6
11,793
11,372
96.43 1) โครงการปลูกผักกางมุ้งในโรงเรียน
2) โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย
3)โครงการการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ
4) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริมอาชีพ
(กิจกรรมช่างตัดผมน้อย)
5)กิจกรรมปั้นดินเผาดินศิลปะแบบรากุ
6)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสับปะรด(ชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3)
7)โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์แกน
นำขยายเครือข่าย และโรงเรียนเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
ฯลฯ
รวม
23,561
22,719
96.43
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3
ทั้งหมด จำนวน 3,322 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ จำนวน 3,235 คน คิดเป็นร้อยละ 97.38 ดังนี้
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ผู้เรียนทึ่ได้รับการพัฒนาให้มี
โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา
ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ
จำนวนผู้เรียน ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพ ในด้านต่าง ๆ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
ระดับชั้น
ทั้งหมด
เพื่อการประกอบอาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพ
(คน)
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ม.1
1,129
1,108
98.14
1)โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทักษะอาชีพ
2)โครงการส่งเสริมการปลูกผักกูดเพื่อพัฒนา
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและ
เสริมสร้างคุณภาพ
3)โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์แกน
นำขยายเครือข่าย และโรงเรียนเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
4)โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิน่
5)กิจกรรมชันโรงสร้างอาชีพ
ฯลฯ
ม.2
1,130
1,099
97.26
1)โครงการการเลี้ยงไส้เดือนและการปลูก
ผักกูด
2) กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าและ
เห็ดภูฐานสู่งานอาชีพ
3)กิจกรรมการปั้นกระถางตุ๊กตาติ๊กิ
4)กิจกรรมดินปุ๋ยหมักชีวภาพ
5)กิจกรรมการทำขนมไทย
ฯลฯ
ม.3
1063
1028
96.71
1)โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริมอาชีพ
2)กิจกรรมน้ำสมุนไพรต้านโควิด
3)กิจกรรมเศษผ้าสู่อาชีพ
4)กิจกรรมผลไม้กลายร่าง
5)กิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องประดับ
จากเม็ดเงินกะเหรี่ยง
ฯลฯ
รวม
3,322
3,235
97.38
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตั วชี้วัด ย่อยที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่ มีอายุถึ งเกณฑ์ ก ารศึกษาภาคบั งคั บ เข้าเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นที่
บริการ จำนวน 4,451 คน ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4,451 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตั วชี้วัด ย่อ ยที่ 15.2 นั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ จบหลั กสู ตรในปี การศึกษา 2563
ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม ทร.14

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน
33,847 คน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 33,847 คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

ด้าน

ประเด็น

1. ความรู้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น
2. นักเรียนรู้จักและเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้
2. เจตคติ 3. นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในการ
และความ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตระหนัก 4. นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด
5. นักเรียนมีวินัยเคารพกติกาของสังคม

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

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

100

33,847

100

33,847
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ด้าน

ประเด็น

3. ทักษะ 6. นักเรียนสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้
7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลือกใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. นักเรียนมีความเป็นผู้นำในการเข้าร่วม
กิจกรรม
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. การมี 9. นักเรียนติดตามข่าวสารและปัญหา
ส่วนร่วม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
10. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์
ต่อส่วนรวมบนหลักประชาธิปไตย

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จำนวน (คน) ร้อยละ

33,847

100

33,847

100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสั งกัดทั้งหมด 173
โรงเรียนและเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 50 โรง ที่มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในแต่ละด้านดังนี้
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. ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน จำนวน 50 โรง
คิดเป็นร้อยละ 100
4. สถานศึกษาที่มีการพัฒนา ครบทั้ง 3 ด้าน จำนวน 50 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
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จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพ
ประเด็ นที่ 5 จั ดกระบวนการเรี ยนการสอนและปฏิ รู ปการเรี ยนรู้ จากรู ปแบบ Passive Learning
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 173 แห่ง
ที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับ
ผู้เรียนในทุกระดับชั้น ดังนี้
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) จำนวน 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาที่มีหน่ วยและแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) จำนวน 173 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ครูในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,753 คน จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง จำนวน 1,502 คน คิดเป็นร้อยละ 85.68
ประเด็นที่ 9-13 การพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญ
ในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,816 คน ได้รับการอบรม/พัฒ นาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการ
จัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ 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 จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู
7. ด้านทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
8. การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม/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
74.06
1,816
100.00
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้ จั ดทำโครงการเพื่ อสนองยุ ทธศาสตร์ และนโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ด้านความปลอดภั ย โครงการทั้ งสิ้ น 3 โครงการ ดำเนิ น การได้ จำนวน 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ด้านโอกาส มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ ดำเนินการได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้ อยละ
83.33
3. ด้านคุณภาพ มีโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ ดำเนินการได้ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
78.26
4. ด้านประสิทธิภาพ มีโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ ดำเนินการได้ 12 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 80.00
รวมโครงการทั้งสิ้น 47 โครงการ ดำเนินการได้ จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.85
ผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวม
มีการดำเนิ น งานตามโครงการ/กิจ กรรม ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิ บัติการ จำนวน 29 โครงการ และ
การดำเนิ น งานโครงการ/กิจ กรรมเร่งด่ว นที่ต้องนำเข้าในระบบติดตามประเมินผลแห่ งชาติ eMENSCR
รวมจำนวน 9 โครงการ เมื่อพิจารณาจากผลการรายงานโครงการ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการดำเนินการโครงการได้ จำนวน 38 โครงการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการ
ตามโครงการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด เนื่องจากเกิดปัญหาโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID 19) จึงทำให้บางโครงการที่ต้องมีการจัดอบรมให้กับครูและนักเรียนดำเนินการไม่ ได้ และ
งบประมาณได้ถูกตัดไปช่วยผู้ประสบปัญหาดังกล่าว
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด
การศึกษา โดยภาพรวมของสำนักงาน มีปัจจัยอันหลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประกอบกับนโยบายสู่ความสำเร็จของฝ่ายบริหาร รวมถึงการกำกับติดตามการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอยู่ เป็นระยะ ทำให้ผลการดำเนินงานและ
ผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจ
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ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ ยของสำนั กงานพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ระดั บชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ต่ ำกว่ าระดั บประเทศ ทุ กกลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้ และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ ยระดั บเขตพื้ นที่ ปีการศึกษา 2563 มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในปีการศึกษา 2562 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สืบเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย ของสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของสำนักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ ปี ก ารศึ ก ษา 2563 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละสู ง กว่ า
ปีการศึกษา 2562 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 (COVID 19)
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีการประเมินความสามารถ จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนการประเมินเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่า คะแนนระดับเขตพื้นที่
ต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน
ปัญหา/อุปสรรค
1. ความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่อาจเพิ่มมากขึ้น ความเหลื่อมล้ำและโอกาส
เข้ าถึงระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพนั บ เป็ น ปั ญ หาสำคัญ ช่ อ งว่างระหว่างโอกาสเข้ าถึงการศึก ษา แล ะ
ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รองรับการเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน นักเรียนบางคนสามารถเรียน online
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ในขณะที่มีนักเรียนอีกหลายคน โดยเฉพาะเด็กในโรงเรียน
ขยายโอกาส ที่ ผู้ ป กครองฐานะยากจน ไม่ มี เงิ น ที่ จ ะซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ โน้ ต บุ๊ ค เพื่ อ เรี ย นหนั ง สื อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
2. ประสิ ท ธิภ าพของการเรี ย นการสอนที่ ยั งมี ไม่ พ อเพี ย ง เมื่ อ ครูไม่ ส ามารถดำเนิ น การสอน
ด้วยตนเองในห้องเรียนได้อย่างที่ควรจะเป็น จึงต้องมีนโยบายด้านการศึกษาพิจารณาช่องทางการเรียนรู้
อื่นๆ ทดแทน แต่ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ E-Learning ยังไม่เพียงพอ
ครู ยั งไม่ มีทั ก ษะเรื่ องการใช้เทคโนโลยี ในการเรีย นการสอน ขาดเทคนิ ค ในการติ ดตามการเรีย นรู้แ บบ
ออนไลน์ ทั้งยังยึดถือรูปแบบการเรียนแบบท่องจำ หากครูยังเน้นการสอนโดยการบรรยายนานๆ และไม่เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชั้นเรียน นั กเรียนก็จะขาดโอกาสฝึกฝนปฏิบัติ หรือลงมือค้นหาคำตอบได้
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ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายเท่านั้น หากแต่ยังไม่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ของนักเรียนอีกด้วย
3. ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลน์ของครูยังไม่เพียงพอ ครูที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตาม
ความเป็นอยู่ของนักเรียนตน เพื่อประเมินความพร้อมในการเรียนวิถีใหม่ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะในด้านวิชาการ การปรับกระบวนการเรียนการสอน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศแบบเร่งด่วน
แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงหรือแจ้งนโยบายที่แน่ชัด อาจทำให้ครูเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นวิธีการสอน
ผ่ านระบบออนไลน์ อย่ างไร รวมถึ งการติ ดตามความก้ าวหน้ าการเรี ยนรู้ และประเมิ นผลสั มฤทธิ์ การศึ กษา
ว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีสภาพความเป็นอยู่
ที่ลำบาก เป็นต้น
ในด้านการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อรับทราบข้อที่ควรนำไปปรับปรุง พัฒ นากิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ และ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในส่วนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังต่ำกว่า
ระดั บ ประเทศนั้ น สื บ เนื่ อ งจากปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาหลายด้ าน เช่ น ในปี นี้ เป็ น การสมั ค รสอบ
ตามความสมัครใจ จึงไม่เป็ นแรงจูงใจในการสอบ O-NET ให้ สูงขึ้น และครูส่วนหนึ่งยังสอนไม่ตรงสาขา
วิชาเอก หรือในวิชาที่ตนถนัด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ดังนี้
1. กำหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนมีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักอย่างน้อยร้อยละ 3
2. สร้างมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการสอบ O-NET ในทุกสาระการเรียนรู้ในแต่ละวิชา
เพื่อให้นำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนำผลการทดสอบ
O-NET ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ผลคะแนนการทดสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อศึกษาจุดแข็งจุดควรพัฒนา
เร่งด่วนโดยเฉพาะมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรในลำดับท้ายๆ ที่นักเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยหรือ
น้อยมาก นำจุดควรพัฒนาเร่งด่วนมาวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3.2 ส่ งเสริ มให้ มี ความรู้ ความเข้าใจและทั กษะเกี่ ยวกั บการสร้างข้อสอบที่ เน้ นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนตามหลักสูตร และนำรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการทดสอบในระดับชั้นเรียน
3.3 ส่ งเสริ มการปรั บ วิธีก ารจัดการเรียนรู้ของครู โดยมุ่งเน้น ให้ ครู จัดการเรีย นรู้โดยยึ ด
มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลั กสู ตร (ไม่ใช่ส อนตามหนังสื อเรียน) จัดให้ มีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่นำนักเรียนบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดได้อย่างมีคุณภาพ
4. จัดให้มีการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นที่จะต้องทำการสอบ O-NET ในปีการศึกษานั้นๆ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบ และรูปแบบการบริหารจัดการสอบที่เสมือนจริง
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5. จั ดทำโครงการพัฒ นาครูผู้ ส อนเกี่ยวกับการสร้ างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ในรูปแบบเตียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษานำไปอบรมและพัฒนา
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. จัดทำโครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็น ข้อมูลเส้นฐาน (Baseline) ในการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาต่อไป
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการลดอัตราการออกกลางคันและศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ
8. ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
9. สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยความร่ วมมือระหว่าง ผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ศึ กษานิเทศก์ กต.ปน. และประธานศู นย์ /
กลุ่มเครือข่าย
10. จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหรือชมเชยหรือให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่มีพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดจน และเป็นแบบอย่างดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ
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คณะผู้จัดทำ
ทีป่ รึกษา
นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางขวัญสุดา วงษ์แหยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาววันทนา จันทมณี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจันทนา โฉมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวพุทธชาด ทองหยวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง นักวิชาการกฎหมายชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวจันทรา สาคร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สนับสนุนข้อมูล
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ทุกกลุ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รวบรวมข้อมูล
นางพิศมัย พงษ์พา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
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