
 



                                                                          สารบัญ                                                        
                                                                                                                                                                    หน้า 

ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศ 

 
1 

ตัวช้ีวัดที่  1         ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนุนในการสร้างภูมคิุ้มกัน พรอ้มรับมือการเปลีย่นแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ตัวช้ีวัดที่  5         ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปญัญา 

2 
 
11 

ตัวช้ีวัดที่  8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 14 
ตัวช้ีวัดที่  10 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รบัการพัฒนาและยกระดบัความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดบัการพัฒนาทางด้านภาษา 

(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
19 

ตัวช้ีวัดที่  11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ทีไ่ด้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณติศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ 
ตามโครงการ PISA 

52 

ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนทีส่ร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 54 

ตัวช้ีวัดที่  14       ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านตา่ง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง  
                       ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
                             - ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
                             - ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

59 
 

59 
64 

ตัวช้ีวัดที่  15 อัตราการเข้าเรยีนของผู้เรยีนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่อายุ 
     - ตัวช้ีวัดย่อยที่ 15.1 ประชากรวัยเรยีนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 
     - ตัวช้ีวัดย่อยที่ 15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 
 

70 
70 
73 



 

 

                                                                                    สารบัญ (ต่อ) 

 
  
ส่วนที่ 3  นโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                            
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดที่  11       ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 4  จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพ 
ประเด็นที ่ 5          จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรูจ้ากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดบัช้ัน    
ประเด็นที่ 9-13       การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม ่

        
 
 
 
   
   

 

 
หน้า 
 
 81 
 86 
 

 88 
 88 
 91 

   
   
   
   

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กนั พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคกุคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
การเปลีย่นแปลง และภยัคุกคามรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
และ สพท.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบ
นิเวศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
ที่เป็นแบบอย่างได้อย่างน้อย 3 แห่ง 

1. ผลการดำเนินงาน 
         1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,753 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน    
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่               
ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคาม) จำนวน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 90.36  
         1.2 ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 33,847 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคาม)  จำนวน 279,029 คน คิดเป็นร้อยละ 91.60  
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ จำนวน 9 ประเภท 
 

 
ประเภทภัยคุกคาม 

 

 
ผู้เรียนในสังกัดท้ังหมด  

(คน) 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง  

และภัยคุกคาม 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ภัยยาเสพติด 33,847 33,360 98.56 

2. ภัยความรุนแรง 33,847 30,320 89.58 
3. ภัยพิบัติต่างๆ 33,847 30,808 91.02 
4. อุบัติเหต ุ 33,847 30,981 91.53 
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้    
   (เช่น COVID-19 เป็นต้น) 

33,847 30,932 91.39 

6. ฝุ่น PM 2.5 33,847 30,804 91.00 
7. การค้ามนุษย ์ 33,847 30,506 90.13 
8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ 33,847 30,669 90.61 
9. อาชญากรรมไซเบอร ์ 33,847 30,649 90.55 

                  รวมเฉลี่ยร้อยละ 91.60 
หมายเหตุ : 
1. ตารางที่ 1 สามารถนับซ้ำจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในภัยคุกคามแต่ประเภท 
2. การประเมินผลระดับคุณภาพ พิจารณาจากผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สพท. ส่งเสริม สนับสนุน      ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลง และภัยคุกคาม จำนวน 9 ประเภท 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 รายงานผลการดำเนินงาน 
ของ สพท. ทีส่่งเสริม สนับสนุน 
ให้ สถานศึกษาสรา้งภูมิคุ้มกัน
ให้กับผู้เรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรม
สร้างภมูิคุ้มกัน พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่ 
 รายงานสรุปผล 
การดำเนินงานของสถานศึกษา    
ทีม่ีการจัดสภาพแวดล้อมและ
สร้างระบบนิเวศการเรยีนรู้       
ให้ผู้เรียน มีความปลอดภยัที่เป็น
แบบอย่างได้ อย่างน้อย 3 แห่ง 
 นโยบาย/แนวทางการส่งเสริม 
สนับสนุนของ สพท. ให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการสร้างภูมคิุ้มกัน 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง  
และภยัคุกคามรูปแบบใหม ่
 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. ประกาศผลสถานศึกษา
ปลอดภัย กระทรวงแรงงาน 
2. คู่มือ แนวทางการดำเนินการ 
สถานศึกษาสีขาว 
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จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
การเปลีย่นแปลง และภยัคุกคามรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
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จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
การเปลีย่นแปลง และภยัคุกคามรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
2 

 

จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
การเปลีย่นแปลง และภยัคุกคามรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
1 

จำนวนผู้เรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนในการสรา้งภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่รวมทุกประเภท                                 
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู/้ การจัดการเรียนการสอน หรือการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
4. ภัยคุกคาม จำนวน 9 ประเภท มคีวามหมาย ดังนี้ 
    4.1 ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  
หรือจากการสังเคราะห์ ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย โดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลานาน            
หรือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนาดการเสพมากข้ึน 
และมีผลต่อร่างกายและจิตใจ เช่น สารระเหย ยาอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล้า 
บุหรี่ เป็นต้น 
    4.2 ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการใช้กำลังหรือพลังทางกาย การทำร้ายจติใจ การใช้ถ้อยคำ
หยาบคาย เหยียดหยาม ดา่ทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนาตอ่ตนเองและผู้อื่น หรือการแกล้งรงัแกกัน               
ในช้ันเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ครลู่วงละเมิดทางเพศนักเรียน การคุกคามให้หวาดกลัว                         
การทำลายหรือรดีไถทรัพยส์ินสมบัติ กล่าวโทษผู้อื่นทำใหม้ีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น รวมถึง การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
(cyber bullying) โดยใช้อินเตอรเ์น็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ SMS เพื่อสร้าง               
ความเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เป็นต้น 
    4.3 ภัยพิบัติต่างๆ หมายถึง ภยัที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพยส์ิน โดยส่งผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 
         4.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกดิจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มสีาเหตุมาจาก            
การเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
         4.3.2 วาตภัย คือ ภัยที่เกดิขึ้นจากพายุลมแรง ส่งผลให้เกดิความเสยีหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ 
และสิ่งก่อสร้าง  
         4.3.3 ภัยหนาว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด อุณหภูมติ่ำกว่า 8 องศาเซลเซยีส  
และอุณหภูมลิดลงอย่างต่อเนื่อง 
         4.3.4 ภัยแล้ง  คือ ภัยที่เกดิจากการขาดแคลนน้ำในพ้ืนท่ีใดพื้นที่หน่ึงเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิด                   
ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบตอ่ชุมชน 
        4.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าท่ีขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกดิการติดต่อลุกลาม             
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สรา้งความสญูเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
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         4.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกดิจากกระบวนการ ทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดนิไหว 
หลุมยุบ ดินถล่ม สึนามิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชาติที่เกดิจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกดิขึ้น  
โดยฉับพลัน และรุนแรง ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บ้านเรือน ชีวิต และทรัพยส์ินของประชาชน ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ท่ีเกิดเหต ุ
    4.4 อุบัติเหตุ หมายถึง ภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างไม่คาดคิดและไม่ตั ้งใจ โดยไม่มีสิ ่งบอกเหตุ
ล่วงหน้า แต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน 
อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ เป็นต้น 
    4.5 โรคอุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมากข้ึนในอนาคต เช่น โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
         โรคอุบัติซ้ำ หมายถึง โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตกลับมาระบาดขึ้นอีก เช่น โรควัณโรค              
โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 
    4.6 ฝุ่น PM 2.5 หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดิน
หายใจ กระแสเลือด และเข้าสู ่อวัยวะอื ่นๆ ในร่างกาย โดยตัวฝุ ่นเป็นพาหะนำสารอื ่นเข้ามาด้วย  
เช่น แคดเมียม ปรอท และสารก่อมะเร็งอื่นๆ หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย                
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น 
    4.7 การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคล                 
ด้วยความมิชอบตามกฎหมาย ด้วยวิธีการขู่เข็ญ การใช้กำลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง                        
การหลอกลวง การใช้อำนาจโดยมิชอบ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอม
ของบุคคล รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่ น การแสวงประโยชน์ทางเพศ 
ในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ตกอยู่
ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 
    4.8 การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง การแสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจา เป็นพฤติกรรม        
ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและข่มขู่    
ทำให้เหยื่อเกิดความตกใจ หวาดกลัว เช่น การข่มขู ่เหยื ่อว่าจะทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต ร่างกายหรือ
ทรัพย์สิน เป็นต้น 
    4.9 อาชญากรรมไซเบอร์ หมายถึง ความผิดที่กระทำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล               
ด้วยเหตุจูงใจทางอาญา มีเจตนาทำให้เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำร้ายร่างกาย หรือจิตใจของเหยื่อ                 
ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่ เข่น  อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์                       
(ห้องแช็ต อีเมล กระดานประกาศ และกลุ่มข่าว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยที่เป็น
แบบอย่างได้ จำแนกเป็น 
    5.1 การจัดสภาพแวดล้อมที ่ให้ผู ้เร ียนมีความปลอดภัย หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้เรยีน เช่น การจัดอาคารสถานท่ีไม่ให้มีมุมอับ การแสดงสัญลักษณ ์          
พื ้นที่อันตราย และการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตามจุดต่าง ๆ ของสถานศึกษาอยู่เป็นประจำ   
ตั้งแต่ประตู/รั้วโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น  
    5.2 ระบบนิเวศการเรียนรู ้ท ี ่ส ่งเสริมให้ผู ้ เร ียนมีความปลอดภัย หมายถึง  การสร้างหรือพัฒนา                      
แหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้เรียน     
มีความปลอดภัย เช่น มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติการใช้สถานท่ี สนามกีฬา หรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น   
    5.3 เป็นแบบอย่างได้ หมายถึง สพท. ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการตามข้อ 5.1 และ 5.2 และ
สามารถเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้ศึกษาดูงาน หรือนำไปประยุกต์ใช้  
6. ผลการดำเนินงานข้อ 1.1 การดำเนินงานข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ติดตามข้อมลูเพื่อตอบในจุดเน้นของ
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
2. การดำเนินงาน 
    2.1 สพท. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เร ียน พร้อมรับมือ                      
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดังนี้  
        2.1.1 ภัยยาเสพติด สพท. จัดทำโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา แบ่งเป็น 
2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภยัยาเสพตดิ ให้กับลกูเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน รวม 240 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 งวด ดังนี ้

งวดที่ 1 จำนวน  60,000 บาท  
งวดที่ 2 จำนวน  60,000 บาท  
งวดที่ 3 จำนวน  30,000 บาท   

รวมจำนวน 150,000 บาท 
  

        เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ไม่อาจจัดกิจกรรมได้  
จึงดำเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดออนไลน์ 
จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
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2. กิจกรรม “ค่ายทักษะชีวิต” (On line) จัดอบรมให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 90 คน ครู โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันท่ี 30- 31 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM Meetings 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ ทักษะและการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ ฝึกทักษะกระบวน 
การคิดในการทำงานของนักเรยีน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ พุ่มพฤกษ์ นายนรินทร์ บุญประสิทธิพร และ     
นายศุภฤกษ์ จันทร์ขำ องค์กรแห่งความสุข  เป็นวิทยากร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจาก     
ภัยยาเสพตดิ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเดก็นักเรียน (ครตูำรวจ D.A.R.E) กจิกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพตดิโลก กิจกรรมรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กิจกรรม
กีฬา กิจกรรมห้องเรียนสีขาว และสอนสอดแทรกในการเรยีนรูส้าระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
        2.1.2 ภัยความรุนแรง ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้้เรียนมีความความรู้และ
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภยัความรุนแรง  โดยสอนสอดแทรกในสาระการเรยีนรู้ 
        2.1.3 ภัยพิบัติต่างๆ  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดกจิกรรมใหผู้้เรียนมีความความรู้และทักษะ     
ในการป้องกันตนเองจากภัยพิบัตติ่าง ๆ  โดยสอนสอดแทรกในสาระการเรียนรู้  
        2.1.4 อุบัติเหตุ ส่งเสรมิและสนับสนุนสถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผู้เรียนมีความความรู้และทักษะ     
ในการป้องกันตนเองจากภัยอุบัตเิหตุ  โครงการสถานศึกษาปลอดภยั โครงการวินัยจราจร  และสอน
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้                      
        2.1.5 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น COVID-19 เป็นตน้)   ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ปฏิบัติ ดังนี ้
                1) ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
การเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียนและแนวปฏบิัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปดิภาคเรียน โดย
สถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปดิเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) โดยจะได้รับเกียรติ
บัตรรับรองผลการประเมินตนเองจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความความรู้และดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด   
                2) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ผ่านกลุ่มไลน์ข้อราชการ 
สพป.รบ.1 และระบบ MOE COVID ดังนี้ 
                   - ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับวัคซีน  
                   - การจัดการเรียนการสอน  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

                   - การปิด-เปิดสถานศึกษา 
                3) เน้นย้ำให้สถานศกึษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพรร่บาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบตัิตามคำสั่งคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบรุี ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคมุการแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด 
        2.1.6. ฝุ่น PM 2.5  ส่งเสรมิและสนับสนุนสถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้้เรยีนมีความความรู้และทักษะ     
ในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5. โดยสอนสอดแทรกในสาระการเรยีนรู้ 
        2.1.7 การค้ามนุษย์ ส่งเสรมิและสนับสนุนสถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้้เรยีนมีความความรู้และทักษะ   
ในการป้องกันตนเองจากภัยการคา้มนุษย์ โดยสอนสอดแทรกในสาระการเรียนรู้  
        2.1.8 การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน ส่งเสริมและสนับสนนุสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสอนสอดแทรกในสาระ   
การเรยีนรู้  
        2.1.9 อาชญากรรมไซเบอร ์  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทักษะในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมไซเบอร์ โดยสอนสอดแทรกในสาระการเรียนรู้          
        2.1.10 อื่นๆ (โปรดระบุ)  - 
    2.2 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการสรา้งความตระหนักในการดแูลสขุภาวะของตนเอง 
และสามารถปรับตัวในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำแนวทางการป้องกันการติดเช้ือและดูแลตัวเองของเด็ก ๆ    
ไม่แตกต่างกับผู้ใหญ่ เพียงแต่ว่าเดก็ ๆ อาจยังไมไ่ด้ตระหนักอย่างจรงิจัง ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยสอนและสรา้ง
ความคุ้นเคยใหเ้ด็กๆ จนเกิดเป็นวินัย กลายเป็น New Normal หรือแนวทางการใช้ชีวิตใหม่ เพื่อที่จะอยู่   
ในสังคม โรงเรียน รวมถึงอยู่กับเพือ่นๆ ได้อย่างมีความสุข ปลอดภยัจากโรคร้าย ซึ่งหลัก ๆ มีแนวทาง ดังนี้                                                                                                        
1. รักษาระยะห่าง social distancing อยู่ห่างจากเพื่อนๆ คุณครู 1 – 2 เมตร เพราะเราไมรู่้ว่าเช้ือโรคต่างๆ 
อยู่ตรงไหนบา้ง สร้างให้เป็นวิถีชีวติแบบ Physical distance                                                      
2. นั่งห่างกัน ในระหว่างรับประทานอาหาร โตะ๊อาหารของโรงเรียนควรมีฉากกัน หรือท่ีเรียกว่า Food 
shield แนวทางเดียวกับห้างสรรพสินค้า ป้องกันการไอจาม สำลักอาหารใส่เพื่อนๆ                            
3. สร้างระยะห่างในการเข้าคิวหรอืเข้าแถว                                                                                   
4. สร้างสุขนิสยั การล้างมือบ่อยๆ                                                                                          
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5.ไม่เอามือมาจับหน้า จับตาหรือเอามือเข้าปาก เพราะเช้ือไวรสัอาจติดอยู่ตามมือโดยไม่รูต้ัว                  
6. สอนให้เด็กใส่ mask ในทุกที่ โดยเฉพาะในห้องเรียน เพราะส่วนใหญ่ห้องเรียนเป็นห้องแอร์มีระบบ
ถ่ายเทอากาศท่ีปิด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการตดิเช้ือโรคได้                                                         
7. หากมีเพื่อนท่ีไมส่บาย เช่น มีไขสู้งเกิน 37.5 องศา น้ำมูก ไอ ให้อยู่ห่างๆ และต้องรีบบอกให้คุณครทูราบ 
เพื่อท่ีจะแยกเด็กออกมา และรีบพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอยีด 

   2.3 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรยีนรู้ ให้ผูเ้รยีน                 
มีความปลอดภัยที่เป็นแบบอย่างได้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก ่                                                                   

         1) ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางกระ 

         2) ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
         3) ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโก 
ดำเนินการดังนี ้
         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไดม้ีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนไปใช้ เพื่อให้นักเรียนได้รบัความปลอดภยั ดังน้ี 

1. ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมและวางกฎเกณฑ์ 
ให้นักเรียนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็ดที่คาดไม่ถึง รวมถงึสุขอนามัย โรคภัยไข้เจ็บและ       
จากสื่อต่าง ๆ ในการวางมาตราการตรวจตราภายในโรงเรียนอยา่งสม่ำเสมอ เช่น การใช้ไฟฟ้า การติดตั้ง
ระบบความปลอดภัยจากการใช้อินเตอร์เนต็ การสำรวจจดุเสี่ยง จัดเตรียมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัย
และแผ่นดินไหว  

2. ความปลอดภัยจากบคุคล สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้นักเรียน
ปลอดภัยจากบุคคลที่จะมาทำอัตรายต่อนักเรยีน โดยคำนึงถึงสวัสดภิาพของนักเรียน ตั้งแต่เริ่มเดิน         
เข้าสู่ประตูโรงเรยีนจนกระทั่งออกจากสถานศึกษาถึงบ้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภยั ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ห้เกดิกรณีบุคคลทำร้ายนักเรยีน หรือนักเรียนทำร้ายกันเอง และได้
กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมระหวา่งครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน เช่น ห้ามครูกับนักเรยีน และ
ห้ามนักเรยีนกับนักเรยีนต่างเพศ อยู่ตามลำพังสองต่อสองให้ห้องเรยีน หรือท่ีลับตาคน หากจำเป็นจะต้องมี
เพื่อนอยู่ด้วยอย่างน้อย 1-2 คน รวมถึงการแสดงออกของครูกับนักเรียนควรเป็นไปอย่างเหมาะสม  และ
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกจิกรรมสถานศึกษาปลอดภยั ของสำนักงานสวัสดกิาร
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบรุี  โดยมสีถานศึกษาในสังกัดไดร้ับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 
2564  จำนวน 25 โรงเรียน 



9 
 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3. ปัญหา อุปสรรค  บางกิจกรรมจัดไดเ้ฉพาะนักเรียนบางกลุม่  เนือ่งด้วยโรงเรยีนเป็นพื้นที่สีแดงการที่จะ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดต้องระมัดระวังคำพูดเป็นอยา่งมาก ไมม่ีงบประมาณ. จดักิจกรรมได้อย่างจำกัด 
วิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนไม่ต่อเนื่อง เด็กบางคนไม่สามารถเข้าใจในทักษะในการอบรมในบางอย่าง 
สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้สาธิตอาจมไีม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  การเข้าถึงสื่อออนไลน์ไม่ทั่วถึง  นักเรียน    
ยังเด็กจึงเข้าใจยาก สถานท่ีในการอบรมบางครั้งไม่เพียงพอไมเ่หมาะสมกับจำนวนนักเรียน เช่น ถ้านักเรียน
เข้ารับความรู้พร้อมกันสถานท่ีจะไม่เพียง บางช่วงเวลาครูเป็นผู้ให้ความรู้นักเรียนจะไม่ค่อยมีความสนใจ 
เท่าที่ควร  
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้กับครูและนักเรียน
เพิ่มเตมิ การเปดิอบรมควรจัดเวลาให้เหมาะสม การที่จะพัฒนาเกี่ยวกับยาเสพตดิครมูีหน้าที่แค่ให้ความรู้  
แต่ไมส่ามารถก้าวก่ายในครอบครวัของนักเรียนได้  ควรมีหน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพตดิ โทษและ    
พิษภัยของยาเสพตดิแก่คนในชุมชน จัดงบประมาณเสรมิ และกำหนดการประสานงานต่าง ๆ จากหน่วยงาน
หลักมายังสถานศึกษา โรงเรียนควรไดร้ับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณป์้องกันโควิด ต้องมีการรณรงค์ขับเคลื่อน 
ทาง social และหลายๆหน่วยงานอย่างจริงจัง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการดูแล
นักเรียน ควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้สาธิตมาให้ทางโรงเรียน และใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาความรู้กับ
นักเรียนโดยตรง หากมีผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน จะสามารถทำให้นักเรยีนเขา้ใจ
มากยิ่งข้ึน ให้ดำเนินการอยา่งต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา (สำหรับ สพป.) 
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5 

จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลการประเมินพัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุภาพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้าน  
ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

1. ผลการดำเนินงาน 
      1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2563 (30 เมษายน 2564)  ทั้งหมด จำนวน 3,345
คน จำแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จำนวน 3,345 คน  ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง จำนวน   -  คน  
      1.2 ผู้เรียนปกติ มผีลการประเมินพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์จติใจ สังคม และสติปัญญา  
ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้าน จำนวน 3,330 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.55      
ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินการพัฒนา 
ด้านร่างกาย อารมณ์จติใจ สังคม และสติปัญญา จำแนกเป็นรายด้าน 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน
ผู้เรียนปกติ

ระดับปฐมวัย
ทั้งหมด 
(อ.3) 

จำนวนผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ  
คุณภาพระดับ 3 แยกแต่ละด้าน (คน) 

จำนวนผู้เรียนปกติ 
ที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

พัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3  

ทั้ง 4 ด้าน 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 
โรงเรียน 
วัดแค
ทราย 

25 25 100.00 25 100.00 25 100.00 25 100.00 25 100.00 

2 
โรงเรียน 
วัดช่อง
ลาภ 

12 25 100.00 25 100.00 25 100.00 25 100.00 25 100.00 

 รวม 3,345 3,337 99.76 3,339 99.82 3,340 99.85 3,331 99.58 3,330 99.55 

หมายเหตุ  :  
1. ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในคุณภาพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้าน ตามคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ของ สวก. สพฐ.  
2. เกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และ
ระดับ 3 (ดี) ตามคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560                 
ของ สวก. สพฐ. 
3. การคิดคำนวณผู้เรียนที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้นับเฉพาะผู้เรียนปกติ เท่านั้น 
4. ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง หมายถึง ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีความบกพร่องเกี่ยวกับการใช้
ภาษา ทั ้งภาษาพูดและภาษาเขียน มีปัญหาทางด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู ้อื ่น การอ่าน  

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
  รายงานผลการวิเคราะห/์ 
สังเคราะห์ ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
2564 (รายโรง) 
 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและสรุปผลการ
ดำเนินงานติดตามประเมินผลการ
บริหารและจดัการศึกษา 
 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 
2564 
 
2.โครงการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 
3.หนังสือเชิญประชุม 
คณะกรรมการการประเมินผล
งานเพื่อรับตราพระราชทาน                      
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย               
ประเทศไทย 

 
 

 
4 

จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลการประเมินพัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน  
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลการประเมินพัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน  
ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
2 

จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลการประเมินพัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน  
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1 

จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลการประเมินพัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน  
น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

การสะกดคำ หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้จากการได้รับ
บาดเจ็บทางสมอง      
2. วิธีการดำเนินงาน 
       2.1 สพท. มีการส่งเสริม สนบัสนุนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ใหผู้้เรยีน
ระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อม               
ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีวิธีดำเนินการดังนี ้
     1. มีประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยศกึษา 
วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาการดําเนินงานเพื่อใหทีมงานเห็นความสําคญัเกิดความตระหนักและ  
ความรวมมือในการดําเนินงาน                
     2. กําหนดและมอบหมายผรูับผิดชอบงานการดําเนินงานโดยมีคาํสั่งมอบหมายงานชัดเจน              
     3. ผูรับผิดชอบงานเสนอผอูํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1               
แตงตั้งคณะคณะกรรมการ/ คณะทํางาน                      
     4. คณะกรรมการ/คณะทํางาน ประชุมและดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย              
     5. มีการจัดประชุมสะทอนผลหลังการปฏิบตัิงานเปนระยะ เพื่อพัฒนางานอยูเสมอ             
     6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หรอืผูที่ไดรับมอบหมายดูแล และติดตาม
การดําเนินงาน ของผรูับผิดชอบงานเปนระยะพรอมใหกําลังใจ และขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุวตัถุประสงค์        
        2.2 ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตใินการค้นหา เฝา้ระวัง ติดตาม 
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ทุกคนให้ได้รับการดูแลและส่งเสรมิพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดบั
ปฐมวัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี ้
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการแจ้งแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านต่างๆ  และเพื่อเปน็การขบัเคลื่อนงานการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง     
ให้บรรลุเปา้หมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการดา้นการจดัการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ        
(พ.ศ.2563 – 2565) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้นำไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กร่วมกับครูผูส้อน 

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินผลงานเพื่อรับตรา
พระราชทานนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 

 
5.หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 
2564 
 
6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 
2564 

 
7.ภาพถ่าย 
   7.1 แบบอย่างด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยรูปแบบ
โครงการ (Project Approach) 
  7.2 แบบอย่างด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยรูปแบบ                
มอนเตสซอรี (Montessori)  
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย (ถ้ามี) 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่เป็นต้นแบบด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ดังน้ี                                                                                                          
1.แบบอย่างด้านการจดัการศึกษาปฐมวัยรูปแบบโครงการ (Project Approach)                                                                                                                                                        
2.แบบอย่างด้านการจดัการศึกษาปฐมวัยรูปแบบ มอนเตสซอรี (Montessori)                                                                                                                                                         
3.แบบอย่างด้านการจดัการศึกษาปฐมวัยรูปแบบ วอลดอร์ฟ (Waldorf) 
4.แบบอย่างด้านการจดัการศึกษาปฐมวัยรูปแบบ ไฮสโคป(High Scope) 
4. ปัญหา อุปสรรค  
    -ไม่พบปัญหา 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา       
   - ควรมีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ท้ัง 2 ภาคเรียน 

  7.3 แบบอย่างด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยรูปแบบ                  
วอลดอร์ฟ (Waldorf) 
  7.4 แบบอย่างด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยรูปแบบ 
ไฮสโคป(High Scope) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



14 
 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

1. ผลการดำเนินงาน  
ตารางที่ 8.1 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามระดับช้ัน  

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด  
(คน) 

จำนวนผู้เรียน 
ท่ีจบการศึกษา 

(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมี 
ผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ป.1 3961 3951 124 1027 2800 3827 96.86 
ป.2 3946 3934 70 1173 2691 3864 98.22 
ป.3 4054 4044 66 1054 2924 3978 98.37 
ป.4 3799 3780 48 1176 2556 3732 98.73 
ป.5 3944 3939 50 1326 2563 3889 98.73 
ป.6 3802 3771 59 1049 2663 3712 98.44 
ม.1 1179 1151 41 445 665 1110 96.44 
ม.2 1092 1068 47 387 634 1021 95.60 
ม.3 977 933 40 378 5615 893 95.71 
ม.4        
ม.5        
ม.6        
รวม 26754 26571 545 8015 18011 26026 97.95 

หมายเหตุ  
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รายงานข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1 – ม.3 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษารายงานข้อมลูผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายงานข้อมูล ม.1 – ม.6 
 2. วิธีการดำเนินงาน 
      2.1 สพท. มีการส่งเสริม สนบัสนุนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
           สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสรมิสนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 รายงานผลการดำเนิน
โครงการทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
1. โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกล
ยาเสพตดิ 
2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 
การจัดการเรยีนการสอน 
3. สรุปโครงการเยาวชนวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด 
4. กิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด 
5. นวัตกรรม P A C S A ปักษา 
คุณธรรมความรับผดิชอบ 
6. นวัตกรรม PLC โครงการ
คุณธรรมสร้างความด ี
7. นวัตกรรม “เปดิพื้นท่ีใหม ่
การเรยีนรู้ สู่การพัฒนาคณุธรรม
ความพอเพียง 
8. โครงการลูกเสือบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม 
9. รายงานผลการดำเนินงาน
ลูกเสือ 
 

 
4 

จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
3 

จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 
2 

จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
1 

จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนด โดยให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเ์ป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผู้เรียน บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการสอดแทรกในกิจวตัรประจำวันของ
สถานศึกษา นอกจากน้ีสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ได้ดำเนินงานและจัดทำโครงการ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้ 1. จัดทำข้อมูล
ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสตูร ฯ ของผู้เรียนช้ัน ป.1 - ม.3 ที่จบการศึกษาปี
การศึกษา 2563 และสังเคราะห์ขอ้มูลโดยจำแนกข้อมลูระดับคณุภาพตามผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์และปัจจัยสนับสนนุ 2.จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนสถานศึกษาในการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 ดังนี้      
2.1 โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจรติ) 2.2 โครงการ
พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ. 2.3 โครงการค่าย
เยาวชน...รักษ์พงษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
2.4 โครงการราชบุรีวิถีพอเพียงทีย่ั่งยืน 2.5 โครงการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย (การส่งเสริมนสิัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้) 2.6 โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 2.7การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  3. 
ดำเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร ฯ อย่างต่อเนื่อง   4. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน/นวตักรรมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ส่งผลใหส้ถานศึกษาในสังกัดมีการจดักิจกรรม/
โครงการ/การจดัหา-จัดทำนวตักรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง                                                           
      2.2 สพท. ดำเนินการเพือ่ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องตอ่บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และ
มีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลกูฝังความมีระเบียบวินัย ดังนี ้
             2.2.1 กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
สำนักงานเขตพื้นท่ีศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 ไดด้ำเนินการจดัทำโครงการลูกเสือบำเพญ็
สาธารณประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเนื่องใน วันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปี  2563  ซึ่งจะดำเนินการจดักิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์  และพัฒนาสถานท่ีสำคัญในจังหวัดราชบุรี โดยมลีกูเสือ เนตรนารี เข้าร่วมทำกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร  พิธีจุดเทียนถวายเครื่องราชสักการะบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาสถานที่สำคัญในจังหวัด
ราชบุรี เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารี ท่ีได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้รำลึกในพระมหากรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักด ี

10. กิจกรรมที่ 1 ทำบุญตักบาตร 
11. กิจกรรมที่ 2  ลูกเสือบำเพญ็
ประโยชน์ต่อสังคม 
12. กิจกรรมที่ 3 แจกถุงยังชีพ 
13. กิจกรรมที่ 4 จัดนิทรรศการ 
ให้ความรู ้
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คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 
ที่ 10 พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายใหลู้กเสือเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ชุมชน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ การปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการลกูเสือและยุวกาชาดย่อมพัฒนาใหเ้กิด
พฤติกรรมอนัเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ทั้ง 8 ประการ ครบถ้วน นอกจากท่ีสำนักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาจดัโครงการ/กจิกรรม ใหลู้กเสือและยุวกาชาด ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในระดับเขตพืน้ท่ี
แล้ว ยังส่งเสริมใหส้ถานศึกษาในสงักัดจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้เกิดพฤติกรรมและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีคณุธรรม มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง รู้วิธีการ
ทำงาน มีระเบียบวินัย มีความเป็นเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
             2.2.2 ทักษะชีวิต  
              สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 ได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีทักษะชีวิต ดังนี้ 1. จัดทำโครงการเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด  โดยมีการจัดอบรม โครงการ
เยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพตดิ เพือ่พัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุม้กันยาเสพตดิให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีเสีย่ง 
ให้กับ นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6   ของโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎรศ์รัทธาทาน) และ
โรงเรียนวดัโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาธรรม จำนวน 153 คน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ของ
โรงเรียนวดัดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) จำนวน 84 คน  ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) 
และโรงเรียนวดัโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยมี นางสาวสุพรรณี  นิลวรรณา พนักงานคุมประพฤติ
ปฏิบัติการ นายกัมปนาท  สงวนแสง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายทิวา เกิดผล นักวิชาการ
อบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ บุคลากรของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี   
เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความตระหนักต่อการไม่หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ สร้างทักษะการปฏิเสธ  
การรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพตดิ และเรียนรู้การใช้ชีวิตในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 
โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 80,000 บาท  2. จัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ครูผูส้อนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรยีนรู้เพศวิถีศึกษาเชิงรุก (Active Learning) และเกดิผลลัพธ์ในตัวเด็กเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ 3. พัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถบรหิารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐาน 
เป็นระบบ 4. จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีมเีหตสุมควรไดร้บัความช่วยเหลือเร่งด่วน 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ถ้าม)ี 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำรูปแบบการบริหาร รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  การจดัหาหรอื
จัดทำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ และมีการจัดประกวดคัดเลือกบุคคล/ผลงานท่ีมี
ความโดดเด่นในการส่งเสริม/พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนทุกปีผ่านโครงการ/กิจกรรมของ
สำนกังานเขตพื้นท่ี โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำโครงการคณุธรรม สพฐ. และจัดกิจกรรม
ประกวดคดัเลือก 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม , นวัตกรรมสร้างสรรคค์นดี และโรงเรยีนดีต้องมีที่ยืน  พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนส่งผลงานเขา้รับการประเมินจำนวนมาก และมีนวตักรรมที่ผู้บริหารและ
ครูผูส้อนใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน เช่น P A C S A (ปักษา) คุณธรรมความ
รับผิดชอบ , PLC โครงงานคุณธรรมสร้างคนดี ,  “เปิดพื้นที่ใหม่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณธรรมความ
พอเพียง” , คุณธรรมกับธรรมชาตใิบเขียว , สิ่งแวดล้อมดีแน่  ไม่แพล้ิง , กระบวนการส่งเสริมคณุธรรม 
นำชีวิต โดยใช้หลัก PDCA ของนกัเรียน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานเขตพืน้ท่ีได้ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ทุก
นวัตกรรมมีการใช้เพื่อพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นวัตกรรมมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาสามารถเป็นตน้แบบได้                  
4. ปัญหา อุปสรรค  
           ผลจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เนื่องจากสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมตาม
นิยาม ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี และการประเมินผล บรูณาการในกลุม่สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสอดแทรกในกิจกวัตรประจำวันของสถานศึกษา ซึ่งการประเมิน 
ครูผูส้อนต้องพบพฤติกรรมที่เป็นคณุลักษณะอันพึงประสงค์ แต่จากการระบาดของโรคดังกล่าว ทำใหไ้ม่
สามารถจัดการเรยีนการสอนที่สถานศึกษาไดต้ามปกติ ส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การประเมินออนไลน์  การประเมินคณุลักษณะ ฯ จากใบงาน/ผลงาน ซึ่งการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบนี้อาจจะไมไ่ด้ข้อมลูที่แท้จริง และผูเ้รียนไมไ่ดร้ับการพฒันา
ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นคณุลักษณะอันพึงประสงคไ์ด้ นอกจากน้ีสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่สามารถ
ดำเนินงานในการจดักิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาบางกิจกรรมที่มจีำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมากได้ตามปกติ  เช่น โครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการพัฒนาหรือติดตาม  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคมุและป้องกันโรคของ สบค.จังหวดั 
นอกจากน้ีการได้รับการจัดสรรเงินช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ต้องเรง่รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตาม
กำหนดเวลา ส่งต่อต่อคณุภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน     
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสรมิสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมลกูเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ชีวิตในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ดังนี้ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อให้มีการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนได้ทั้งที่สถานศกึษา บ้าน และชุมชน  2. สำนักงาน 
เขตพื้นท่ีมีการติดตามและประเมนิผลอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างทั่วถึง รอบด้าน 3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการจัดกจิกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
อย่างต่อเนื่องทุกปี  และเปลีย่นสถานท่ีบำเพ็ญประโยชน์ทุกปี รวมทั้งส่งเสริม ติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมต้องมีการปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด 4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแนวทาง/
กระบวนการมุ่งเน้นให้สถานศึกษาให้ความสำคญัต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิต อย่างครบถ้วนรอบด้านเพื่อสร้างภูมคิุ้มกันท่ีดีในตนเอง เพื่อให้มี
ความสามารถในการปรับตัวและดำรงชีพได้อย่างปกติในสังคมและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  
                 ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จำนวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.  ผลการดำเนินงาน 
     1.1 สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน   285  คน 
(ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564) จำแนกเป็น  
           1.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน  80  คน คิดเป็นร้อยละ  28.07 
           1.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีย่ังไม่ได้ทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน  205  คน คิดเป็นร้อยละ  71.93 
     1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศกึษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน  273  คน คิดเป็นร้อยละ  95.79 
ตารางที่ 10.1 แสดงจำนวนและรอ้ยละครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา
และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ท่ี 
ชื่อโรง 

เรียน 

จำนวนครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

ท้ัง 
หมด 
(คน) 

ได้รับ
การ
พัฒน
าฯ 

(คน) 

ร้อยละ รูปแบบการพัฒนาฯ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม 

1 1070480001วัดใหญ่
อ่างทอง(เทยีนประชา
สรรค์) 

3 2 66.67 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

2 1070480002อนุบาล
เมืองราชบุร ี

3 1 33.33 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English  for  greeting  coursr 

 
  

   
2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

Enhance  English  Language  
Skill for Moving Forward  to  
Thailand 4.o  

  
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

สาธารณสขุจังหวัดราชบุรี  Smart 
Kid  Coacher 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่ง
ในระบบ 
 รายงานผลการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ
ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  
 หลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. บันทึกข้อความ 
2. สรุปจำนวนครู
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา และ 
ยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ CEFR 
3.รายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรม
แพลตฟอร์ม กลุ่มสาระ 

 
4 

จำนวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จำนวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

 
2 

จำนวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
1 

จำนวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) 
น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 

3 1070480003วัดโพธิ์ดก 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

4 1070480004วัดแคทราย
(บุญประชาสรรค์) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

5 1070480005ชุมชนวัดคู
บัว 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

6 1070480006วัดบ้านโพธิ์ 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

7 1070480007วัดหนาม
พุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ ์
ประชาสามัคคี) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร(10 
ชั่วโมงการเรยีนรู้) 

    
   

  2.ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน(24 ชั่วโมง
การเรยีนรู้) 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)  
"Activating Primary  Students  
with  Fun  and  Practical  
Games &  Activities." 

8 1070480009วัดทุ่งหญ้า
คมบาง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สพป. ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English for Communication 
สพป.เชียงราย เขต 4 หลักสูตร 
Basic English Conversation in 
Daily life "greeting and 
introductions" 
สพป. อุทยัธานี เขต 2 หลกัสูตร 
classroom language 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตร การเรยีนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ covid 
-19 

    
   

4.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
หลักสูตร Basic English Test in 
Mathermatics Knowleadge 
โรงเรียนบ้านลำเลียง หลักสูตร The 
English for beginners test 

ภาษาอังกฤษ  
4.หลักสูตร online  
English 
communication 
5. เกียรติบัตรผูผ้่านการ
อบรม หลักสูตร online  
English 
communication ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 
6. รายงานผลการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูใน
การจัดทำสื่อดิจิทัลคอน
เทนต์             
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9 1070480010วัดนาหนอง
(วิธานราษฎร์อนุกูล) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

10 1070480011วัดเจติยา
ราม(บัณฑิตประชาน้อย
พานิช) 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

Enhance English Language Skill 
for Moving Forward to 
Thailand 4.0: Communicative 
Language Teaching (CLT) as 
The Trinee 

11 1070480012วัดห้วยหมู
(อมรธรรมรัตราษฎร์
บำรุง) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

12 1070480013วัดเขาถ้ำ
กุญชร 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication ll 
Phrasal verbs in English 
Improve reading through 
context clues 
Sighs 
Question words 
Food and drinks 
Coversation ll 
English for communication 
English language basically for 
teacher 
Classroom English expressions 

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube ครอสภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่
เริ่มตน้ใหม่ unfox english 
Think English with Kru first ฝกึ
พูดประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่
ใช้ในชีวิตประจําวนั 
English with Lucy 
English room Netflix Thailand 
Loukgolg's English room 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สพป.น่าน เขต2 communicative 
language teaching 
สพป. สระบุรี เขต2 Covid-19 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

vocabulary practice the 
portrait for developing foreign 
language potential academy 
year 2021 
สพป.สุพรรบุร ีเขต1 the 
common European framework 
of reference for languages 
teaching approach 
สพป.สุพรรบุร ีเขต1 English 
vocabulary of covid19 

13 1070480014วัดห้วยไผ่ 2 1 50 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

The Common European 
Frame of Reference for 
Language (CEFR) 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สพม.พิษณุโลก เขต 1 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่1  
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้ สพม.ขอนแกน่ 

14 1070480018บ้านทุ่งน้อย
(มิตรภาพที่ 12) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

15 1070480019วัดหนอง
กระทุ่ม(สังฆรกัษ์ราษฎร์
บำรุง) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

16 1070480021บ้านหนอง
นางแพรว 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

17 1070480022บ้านชัฎ
เจรญิ 

4 3 75 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.MOOC Mahidol 

    
   

  2.English For Communication 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 1070480023วัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) 

13 13 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.Pearson English Portal 

            2.English for communication 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

            3.English Foundations in 
Everyday Life 

            4.Elementary Vocabulary 
English for Daily Life 
ภาษาอังกฤษสำหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

            5.Digital literacy 

            6. การออกเสยีงภาษาอังกฤษและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำ 
หรับครูสอนภาษาอังกฤษ (10 
ชั่วโมงการเรยีนรู้) 

            7. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร (10 ชั่วโมงการเรยีนรู้) 

            8. ภาษอังกฤษขั้นพืน้ฐานสำหรับคร ู
(English Language Basically for 
teacher) 
- ภาษาอังกฤษในชัน้เรียน 
(Classroom English 
Expressions) 
- English for Communication 

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube Learn English Kids British 
Council 

          4.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
หลักสูตร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (24 
ชั่วโมงการเรยีนรู้) 

          5.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.Basic English สำนกังานเขตพืน้ที่
มัธยม เขต 37 

            2.สพป.พิษณุโลก เขต 3 หลกัสูตรวิธี
สอนภาษาอังกฤษแบบโฟนกิส ์

19 1070480024อนุบาล
ราชบุร ี

15 13 86.67 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.การวดัประเมินผลทกัษะด้าน 
Digital Legcy 

            2.Curriculum : English 
Vocabulary of COVID-19 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

            3.Curriculum : The Common 
European Framework of 
Reference for Languages 
(CEFR) Teaching Approach 

            4.ภาษาอังกฤษในชั้นเรยีน 
(Classroom English 
Expressions) 

            5.ภาษาอังขั้นพืน้ฐานสำหรับครู 
(English Language Basically for 
Teacher) 

            6. Basic Communication 
English 
7.Basic English Conversation in 
Daily life 
8.การทดสอบวดัความรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษเกีย่วกับไวรัสโคโรนา
(COVID-19) 
9.Basic English for 
Communication 
10. English for Communication 
Course for Primaly English 
2020 

            11.การเรียนรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

            12.Professional Development 
with Oxford University Press 
Total Solution webinar 2020 
Start Teaching with Shine On!  

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube Situational Expression and 
Grammar  Basic Level  

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.Google meet และ โปรแกรม 
zoom 

            2.สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(พว.) หลักสูตร Reading for 
Comprehension 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

            3.Oxford Professional 
Development Webinar หลกัสูตร 
Developing Socio-emotional 
through Stories 

            4.Cambridge Assessment 
(CEFR) 

20 1070480025วัดดอนแจง
(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

21 1070480026วัดใหม่นคร
บาล(น้อย ไววนิชกุล
สงเคราะห์) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.Listening skill and English 
literacy ,r, English For 
Communication,  

    
   

  2.Teaching Technique 
Comprehension for English 
Teach 

    
   

  3.English for Communication 

    
   

  4.Classroom English 
Expressions 

22 1070480028วัดท่าโขลง
(พยุงประชานกุูล) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

23 1070480029วัดท้าย
เมือง 

3 3 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

24 1070480031วัดดอนตลุง 
(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

        100  2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

Development of English for 
Daily Life Communication for 
Teacher 

25 1070480032วัดเกาะ
ลอย(ชุณหะวัตราษฎร์
รังสรรค์) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.โรงเรียนพระธาตุพทิยาคม 
หลักสูตร English in Daily Life 

    
   

  2.English for communication 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube โครงการ“เรียนรูเ้พื่อการสอน สอน
เพื่อการเรยีนรู้” โดย
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสตูร 
How to have cool online 
teaching Style 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

26 1070480033วัดห้วย
ตะแคง(พรประชานกุูล) 

2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

27 1070480035บ้านเขา
กรวด 

2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.การวดัประเมินผลทกัษะด้าน
digital literacy 

            2.English for communication 

28 1070480036วัดโสดา
ประดิษฐาราม 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

29 1070480038วัดบางกระ 1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

30 1070480040วัดอรัญญิ
กาวาส(เจริญธรรมวทิยา) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

31 1070480041วัดบางลี่
(วุฒิพันธุ์วทิยา) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

Engli h for communication 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับ CEFR 

32 1070480042วัดโพธิ์
ราษฏร์ศรทัธาธรรม 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

33 1070480043วัดพิกุลทอง
(แปลกประชาคาร) 

2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน onl ne 
/platform 

English for communication 

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube การจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
active learning สูก่ารสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาด้วย
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps ระดับมัธยมศกึษา 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

Wake up w th fun English 
games Ep.1 

          4.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ
วิจัยในชั้นเรยีน สำหรับครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

          5.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

การอบรมตามโครงการขับเคลือ่น
การยกระดับคุณภาพการศกึษาและ
ประสิทธภิาพการศึกษาจังหวัด
ราชบุรี โดยผ่านกลไกของ กศจ.
สำนักศกึษาธกิารจงัหวัดราชบุรี 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในจังหวัดราชบุร ี

34 1070480045วัดบ้าน
กล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

35 1070480047วัดพเนินพล ู 1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication Skills 
Course  
2.Listening Skill and English 
Li eracy 
3.English Conversation online 
Course 
4.Basic English For Primary 
School 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

มรฏ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี  
หลักสูตร "โครงการพฒันาศกัยภาพ
ครูหรือบุคลากรทางการศกึษา โดย
ใช้การ Coaching and 
Mentoring" 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

ศธจ.ราชบุรี  หลกัสูตร "การอบรม
เชิงปฎิบัติการ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.3 

36 1070480048วัดไผ่ล้อม
(เจริญราษฎร์วทิยาคม) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับครูที่ไมจ่บเอก 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

อบรมโดย ศนูย ์Eric มหาวิทยาลยั
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โครงการ
มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

TheCommon European 
Framework of Reference for  
languages 

37 1070480051วัดเกตุนอ้ย
(โสภณประชานกุูล) 

2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.การยกระดับสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาผูเ้รยีน
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับประถมศึกษาสูแ่รงงานทักษะ
สูงตามแนวททางการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารCLT 
2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

            2.เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษรายชั่วโมง โดยใช้ 
Interactive Digital Content 

            3.English for Communication 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สพป.พช.1 /Classroon language 
for teachers 

38 1070480052วัดคุ้ง
กระถิน(ราษฎร์สามัคคี
อุทิศ) 

3 3 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/p atform 

1.English for communication 

    
   

  2.The English for Beginer 
Test/Ranong primary 
educational service area office 

39 1070480056วัดใหม่
ราษฎร์บำรุงเจรญิธรรม 

2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.ภาษาอังกฤษในชั้นเรยีน 
(classroom English 
Expres ions) 
2.English For Communication 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube โครงการอบรมภาษาองักฤษ 
หลักสูตรการสือ่สารอย่างมี
ประสิทธผิล 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
หลักสูตรภาษาอังกฤษในชัน้เรยีน 

40 1070480217อนุบาลปาก
ท่อ 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

Commucative Language 
Teachinh (CLT) as the Trainee 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในจังหวัดราชบุร ี
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

41 1070480218วัดปากท่อ
(ปากท่อวทิยาคาร) 

7 4 57.14 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English for communication 

    
   

  2.Ceative thinking classroom 
design 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

Commucative Language 
Teachinh (CLT) as the Trainee 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

1.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในจังหวัดราชบุร ี

    
   

  2.ม.เชยีงใหม่ หลักสตูร การออก
เสียงภาษาอังกฤษและสทัศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน้สำหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

    
   

4.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

โรงเรียนบ้านดาวและ Starfish 
labz หลกัสูตร Easy English 
อังกฤษฉบับบ้านๆ 

42 1070480219วัดโคกพระ
เจรญิ 

2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

สถาบันวทิยาลยัชุมชน 
English Communication Skills  

43 1070480220วัดยางงาม 2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

44 1070480222วัดวันดาว 1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

45 1070480224วัดดอน
ทราย(ไชยประชาสรรค์) 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

46 1070480225บ้านเขาถ้ำ 1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for com unication 

47 1070480226บ้านเขา
อีส้าน 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

Suphaburi Primary Edu. service 
area office1  

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube การใช้ CEFR ในการวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          4.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคราม โครงการ
ส่งเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ  

          5.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

The common European 
framework of reference for 
language (CEFR) teaching 
approach 

48 1070480227บ้านหนอง
บัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 

7 7 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

49 1070480228วัดวัง
มะนาว 

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

    
   

  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับ CEFR 

50 1070480229วัดสว่าง
อารมณ ์

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube เรียนภาษาองักฤษออนไลน์ ฟรีปู
พื้นฐานปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ภายใน 4ช.ม. แบบเริ่มจาก0 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
หลักสูตร English with Co id 19 

51 1070480230วัดพิบูลวนา
ราม(รัฐ-สว่างชยันาวา
อุปถัมภ์) 

3 3 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

52 1070480231ไทยรัฐ
วิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 

2 1 50 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

"Listening Skill Preparation 
Test for CEFR” b  online 
testing system  

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ 
CEFR 

53 1070480232วัดป่าไก่ 
(ส่วนประชานุกูล) ในพระ
บรมราชานุเคราะห ์

1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบ Active Learning สูก่ารสร้าง
นวัตกรรมทางภาษา ด้วย
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps (ระดับประถม) 
2. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบ Active Learning สูก่ารสร้าง
นวัตกรรมทางภาษา ด้วย
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps (ระดับมธัยมศึกษา) 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube Teachden  shared 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

1. อบรมตามโครงการขับเคลือ่นการ
ยกระดับคุณภาพการศกึษาและ
ประสิทธภิาพการศึกษาจังหวัด
ราชบุรี โดยผ่านกลไกของ กศจ.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
: กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดย มหาวทิยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
2. อบรมตามโครงการพัฒนาครูหรอื
บุคลากรทางการศึกษาโดยใชว้ิธีการ 
Coaching and Mentoring การ
วิจัยในชั้นเรยีน ระยะที่ 2 การเขียน
รายงานการวิจยัและบทความวจิัย 
โดย มหาวิทยาลยัราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง 

54 1070480234บ้านเขาช้าง 1 1 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication  

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube ติวเขม้ภาษาอังกฤษ CEFR (English 
discoveries) 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
หลักสูตร การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ แบบActive 
Learning สูก่ารสร้างนวัตกรรมทาง
ภาษาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Steps (ออนไลน์) 

55 1070480235วัดราษฎร์
สมานฉนัท ์

2 2 100  1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English daily 

    
   

  2.หลักสูตร English  or 
communication 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube การอบรมIELTS 



32 
 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร การ
สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนกัศกึษา
ทุน ครูคืนถิ่น รุ่น4 ภาคกลาง
ตอนล่าง 

    
   

4.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษ  

56 1070480236วัดโพธิศร ี 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication  

57 1070480237วัดหนองบัว 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication  

58 1070480238บ้านบ่อ
ตะคร้อ 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication  

59 1070480239ชุมชนวัดทุ่ง
หลวง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน เรื่อง English in daily life  

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube หลักการใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษ และพืน้ฐานการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรยีนการสอน 

60 1070480240บ้านพุคาย 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication  

61 1070480241บ้านหนอง
น้ำใส 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platfo m 

English for communication  

62 1070480242วัดสันติกา
ราม 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English For Communication 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube Cambridge Primary Grammar 
and Writing Skills 1-6 Webinar 

63 1070480243บ้านเขา
พระเอก 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.สพป.รบ 1 หลักสูตร English For 
Communication 

    
   

  2.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านการ
อบรมออนไลน์ หลกัสูตรสำหรับครู
ภาษาอังกฤษในชั้นเรยีน 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

โรงเรียนบ้านสนัพระเนตร หลกึสูตร 
การประเมนิการพัฒนาตนเอง 
ทดสอบภาษาต่างประเทศขัน้
พื้นฐาน ออนไลน ์
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

64 1070480244บ้านหนอง
ไผ ่

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ สพป.บึงกาญ 
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร 

65 1070480245วัดสนาม
สุทธาวาส(พรหมประชานุ
กูล) 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

66 1070480246บ้านไพร
สะเดา 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communicati n 

67 1070480247บ้านห้วย
ยางโทน 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

68 1070480248บ้านมณี
ลอย 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.การสอนเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้
สำหรับเด็กและครูประถมศึกษา 
รายวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
/อักษร เอ็ดดเูคชั่น จำกดัมหาชน 
วันที ่6 มีนาคม 2564 

    
   

  2.หลักสูตรการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ Phonics 

    
   

  3.สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

หลักสุตรการสอนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ เรื่อง บทสนทนาเบื้องต้น
(Basic Conversation 2) โรงเรยีน
วัดจำปา สพป.พระนครศรอียุธยา
เขต 1  

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร“The 
Professionalization of School 
leadership  and 21st  Century 
Skills  Devalopment” 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

69 1070480250บ้านพุเกต ุ 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

70 1070480251บ้านหนอง
ลังกา 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

71 1070480252บ้านเขา
ถ่าน 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรูอ้อนไลน์ เรือ่งภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวนั 

    
   

  2.การฟังภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

    
   

  3.การเรยีนรู้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English For 
communication  

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

English For Travelling 

72 1070480253บ้านโป่ง 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.หลักสูตรความรู ้ความเข้าใจ 
Digital Literacy 

    
   

  2.สพป.รบ1 หลักสูตร English For 
Communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

โรงเรียนวัดชมนมิิตร PRE-
INTERMEDIATE ENGLISH LEVEL 

73 1070480254บ้านอ่างหิน 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

74 1070480257บ้านนาคอก 
มิตรภาพที่ 104 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

75 1070480259บ้านหนอง
วัวดำ 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

76 1070480261บ้านไทร
งาม 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
En lish For Communication 

77 1070480262บ้านท่ายาง 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1 หลกัสูตร 
English For Communication 

78 1070480263บ้านหินสี 3 2 66.67 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.หลักสูตร English  for 
Communication  

    
   

  2.ภาษาอังกฤษในห้องเรยีน สำหรับ
ครูและนักเรยีน 

79 1070480264บ้านยางคู่ 2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.Communication English for 
teacher 

    
   

  2.English for communication 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube รวมเทคนิค ติวสอบ TOEIC เขา้ใจ
ง่าย 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

อบรมผ่าน Dyned 

80 1070480265สีวะรา 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for communication 

81 1070480266บ้านห้วย
ศาลา 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
commu ication 

    
   

  2.สตาร์ทอัพอังกฤษ,ทกัษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ,super kid 
can do it, 

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube 1.ภาษาอังกฤษในชั้นเรยีน ( 
Classroom English Expressions) 
2.ภาษาอังกฤษพืน้ฐานสำหรับครู ( 
English Language Basically For 
Teacher) 

            2.Loukgolf's Netflix English 
Room  

          3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

1.สพป.สุพรรณบุร ีเขต1 / หลกัสูตร 
The common European 
Framework  of Reference for 
Languages (CEFR) Teaching 
Approach  
2.สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 / หลกัสูตร  
Basic English Conversation in 
Daily life 
3. สพม. เขต 2 / หลกัสูตร 
Dictionary competition 
4. สพป.กรุงเทพมหานคร / หลกั
สุตร Verb to be 
5. สพม. เขต 2 / หลกัสูตร 
Spelling Bee Competition 
6. สพม. เขต 2 / หลกัสูตร Picture 
Dictation Competition 
7.สพป. บึงกาฬ / หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.สพป. อยธุยา เขต 1 / หลกัสูตร  
Words order 

81 1070480267บ้านแม่
ประจัน 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

82 1070480268บ้านหินสี 
(สาขาบ้านลานคา) 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/ latform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

83 1070480269วัดเขาปิ่น
ทอง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

84 1070480270วัดปากช่อง 3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สพป รบ1 the enhance English 
language skills for professional 
learning community PLC 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชากา รพว 
หลักสูตร activating primary 
students with fun and 
practical games and activities 

85 1070480272บ้านห้วย
ยาง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

86 1070480274บ้านหนอง
ตาเนิด 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

84 1070480275บ้านหนอง
ไผ ่

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1. English for daily life 
2. Basic English Grammar 
3. Communicative Language 
Teaching 
4. CEFR 
5. English for communication 
6.English for fun 
7. Alison English College 
8. English for communication 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9. Communicative Approach 
10. ภาษาอังกฤษสำหรับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

Boot Camp 

88 1070480276บ้านพุแค 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

89 1070480277อนุบาลจอม
บึง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

90 1070480278บ้านรางม่วง 2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

91 1070480279บ้านตลาด
ควาย(ประชานุกูล) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

92 1070480280บ้านหนอง
ขนาก 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 

93 1070480281บ้านจอมบึง
(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 

5 5 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.เรียนรู้หลกัสูตรอเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English for 
communication 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

94 1070480282วันครู 
2503 (บ้านหนองบัว) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.CEFR  
2. Communicative  English 
3. Covid 19 vocabulary 
practice 
4. English communication in 
daily life 
5. BMS. English contest 2021 
6. ทดสอบความรู้คำศัพท์เกีย่วกับ 
Covid 19  
7. ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ
พืน้ฐาน ระดับประถมศึกษา 
8. ผ่านแบบทดสอบออนไลน์วิชา
ภาษาอังกฤษ เรือ่ง คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 100 เปอรเ์ซ็น 
9.  ผ่านแบบทดสอบ เรือ่ง English 
in daily life 
10. ผ่านการเรียนรู้หลกัสูตร 
English for communication 

95 1070480283บ้านหนอง
กระทุ่ม 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1/English For 
Communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.บึงกาฬ/
English communication skills 
course 

96 1070480286บ้านหนอง
แร้ง(แหลมสขุประชานกุูล) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1/English For 
Communication 

97 1070480287บ้านหนอง
ปรือ 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

สพป.ราชบุรี เขต 1/English For 
Communication 

98 1070480288บ้านเบิก
ไพร 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1. English Structural Analysis 
for Powerful Reading. 
2. English Challenge:The 
Upgrade for All Thai Teacher 
EP.3 MY WONDERFUL 
ROUTINES. 

    
   

  2.English for Communication. 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

Pronunciation and Basic 
English Phonetics For English 
Teachers 

99 1070480289วัดชัฎใหญ่ 1 1 100 1.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

" ติวเขม้ภาษาอังกฤษ CEFR 
(English Discoveries)" 
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หลักสูตร " ติวเข้มภาษาอังกฤษ 
CEFR (English Discoveries)" 

100 1070480290ชุมชนวัด
รางบัว(แหลมราษฎร์
บำรุง) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

101 1070480291วัดหนองบัว
ค่าย 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

102 1070480292บ้านหนอง
นกกะเรียน 

1 1 100 1.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี(Communicative 
Language Teaching CLT as The 
Trainee)(22 ก.ย.63) 
2..สำนักงานศึกษาธิการจังหวดั
ราชบุรี(Professional Learning 
Community PLC as The 
Trainee(24 ก.ย.63) 
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษ
มัธยมศึกษา เขต 37(English in 
Daily Life ) (7 พ.ค.63)อบรม
ออนไลน ์

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

1.คณะมนุษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)การ
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใน
สถานการณ ์COVID-19 (- พค.63) 
อบรมออนไลน ์

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.The Power of Storytelling บท
สนทนาและการตีความหมาย(2 
พ.ค.63) อบรมออนไลน ์
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

103 1070480293วัดด่านทับ
ตะโก 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

104 1070480294บ้านห้วยท่า
ช้าง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

Communicative English 

105 
  

1070480295ไทยรัฐ
วิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่ง
กระถิน) 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

Communicative English 

  
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

Office of the basic education 
commission and mobile 
sulutions integrater,co.Ltd.
หลักสูตร CEFR 

106 1070480296บ้านหนองสี
นวล 

1 1 100 1.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สพม.25 โรงเรยีนบ้านศรกีระนว
นวิทยาคม “ภาษาอังกฤษสำหรับ
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้”  

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา สำนกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
“หลักสูตรพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารด้าน
อาชีพในศตวรรษที่ 21” 

107 1070480297บ้านโกรก
สิงขร 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.the English For 
Communication Course for 
Primary English 2020 

    
   

  2.การเรยีนรู้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 
หลักสูตร English For 
Communication 

108 1070480299บ้านหุบ
พริก 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

109 1070480300บ้านวังปลา 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

110 1070480301มหาราช 7 3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.หลักสูตร "The Common 
European Framework of 
Reference for Languages 
(CEFR)Teaching Approach" 
3.หลักสูตร English For 
Communication 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

1. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
1.1หลักสูตร "The Common 
European Framework of 
Reference for Languages 
(CEFR)Teaching Approach" 
1.2หลักสูตร "Let’s learn English 
Vocabulary of COVID - 19"  
สพป.เชียงราย เขต1/ หลักสตูร 
Basic English Conversation in 
Daily life 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1/ หลกัสูตร 
Classroom Language For 
Teacher 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(พว.)  หลักสูตร การจัดการเรยีนรู้ 
ภาษาอังกฤษแบบ Active 
Learning  สูก่ารสร้างนวัตกรรมทาง
ภาษาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Steps  

111 1070480303บ้านหนอง
ปากชัฎ 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

112 1070480304บ้านรางเฆ ่ 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

113 1070480305บ้านพุ
ตะเคียน 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

114 1070480306บ้านทุ่งแฝก 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

115 1070480307บ้านสัน
ดอน 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

116 1070480308บ้านทุ่งแจง 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

117 1070480309อนุบาลวัด
เพลง(หรีดศรทัธาฯ) 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English for Communication. 

    
   

  2.PA&Phonic Intruction Ideas, 

    
   

  3.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    
   

  4.Basic English Conversation in 
daily life. 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

การจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารด้วย
วิธีโฟนกิส ์

118 1070480310วัดศรัทธา
ราษฎร ์

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

PA&Phonic Intruction Ideas, 

    
   

2.การพัฒนาผ่าน Youtube กิจกรรมการฝกึอบรมและทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ
มาตรฐาน CEFR 

119 1070480311จรูญศรี
วิทยาประชานุกูล 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

120 1070480313วัดเวียงทุน 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.Digital classroom 

        
 

  2.English for Communication. 

121 1070480314วัดแจ้ง
เจรญิ(บุญเหลือ
ประชาสงเคราะห์) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว 

            2.English for Communication. 

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง  เรือ่ง
หลักการถอดรหัสเสียงและการผสม
เสียงตวัอกัษร A ถึง Z  วิธกีารสะกด 
อ่านออกเสยีงคำศัพทโ์ดยใชเ้สยีง  
Short A, Long A ออกเสยีงโฟนิกส์ 
สะกดคำสระ A เสยีงสั้น, เสยีงยาว 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

บริษัท อจท. หลักสูตรการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารด้วย
วิธีโฟนกิส ์

122 1070480317รุจิรพัฒน ์ 4 4 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1."Spelling Bee 
Competition"The project for 
Developing Foreign Language 
Potential,Academic Year 2021 

            2.English for Communication. 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

            3.ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น  

            4.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

            5.การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
และ ทดสอบระดับการอ่านCEFR0 

            6.English for traveling 

          2.การพัฒนาผ่าน Youtube 1.การพัฒนาศักยภาพความเป็นครู
ภาษาอังกฤษในยุค 4.0 

            2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการสือ่สารอย่างมี
ประสิทธผิล ( Effective 
Communication ) (210962)  

          3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

3.สพปเพชบูรณ์เขต3/ภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน English Classroom 
Expression 

          4.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

กศน.พะเยา/ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

123 1070480318สินแร่สยาม 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English for Communication. 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร 
Listening and Speaking 
Communication 

124 1070480319บ้านท่า
มะขาม 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

Reading Skill Preparation Test 
for CEFR 

125 1070480320บ้านสวนผึ้ง 2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

            2.English for fun 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

English lerning 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

English for covid 19 

126 1070480322บ้านตะโก
ล่าง 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

127 1070480323กลุ่มนักข่าว
หญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.Basic English (Vocabulary1) 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    
   

  2.English For Communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

English Language Teaching 
and Learning Development 
Workshop 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

การจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ 
Active Learning สู่การสรา้ง
นวัตกรรมทางภาษาด้วย
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps (ออนไลน์) สำหรับ
ระดับประถมศึกษา 

128 1070480324
ธรรมศาสตร์ - จฬุา 2 

2 1 50 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับ CEFR 

            English communication 

          5.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

บริษัท อกัษร เอด็ดูเคชัน่ จำกัด
(มหาชน) หลักสูตร:การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่
การสือ่สารดว้ยวิธีโฟนิกส ์

129 1070480325บ้านหนอง
หม้อข้าว(ศิรทิวอีุปถัมภ์) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.Classroom English Expression 

    
   

  2.Meaningful Classroom 
Design,ภาษาอังกฤษฉบับบ้าน
ปลาดาว 

    
   

  3.English For Communication 

    
   

  4.English in Daily Life 

    
   

  5.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

130 1070480326บ้านชัฎ
หนองหม ี

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

131 1070480327บ้านกล้วย 1 1 100 3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (ราชบุรี) หลักสูตร 
Englishcamp 

132 1070480329ชุมชนบ้าน
บ่อ 

4 4 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

            2.EF SET - 
https://www.efset.org 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

Basic English Conversation in 
Daily life 

133 1070480330วัดนาขุน
แสน(แกละประชานกุูล) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English for fun "Present 
simple tense" 

            2.สพป.ราชบุรี 1 English for 
communication 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

Aksorn การจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนการสือ่สารด้วยวิธีโฟนกิส์ 

134 1070480332อนุบาลสวน
ผ้ึง 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

135 1070480333บ้านมะขาม
เอน 

4 4 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (ราชบุรี) หลักสูตร 
Englishcamp 

136 1070480337สมนึกวิ
ทิศวรการ 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

137 1070480340บ้านโป่ง
กระทิงล่าง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

138 1070480342บ้านพุบอน
บน 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

139 1070480343บ้านร่อง
เจรญิ 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.การเรยีนรู้เพือ่การสอน สอนเพือ่
การเรยีนรู้ เรื่อง wake up with 
fun english games 

    
   

  2.หลักสูตร English For 
Communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ สำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร 

140 1070480344น้ำตกห้วย
สวนพล ู

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

141 1070480347บ้านลำพระ 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

142 1070480348วัดหนองพัน
จันทร ์

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

143 1070480349อนุบาล 
บ้านคา 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

            2.การทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
ด้วยกระบวนการทดสอบออนไลน์ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ (วิชา
ภาษาอังกฤษ) 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

Virtual IELTS Teacher’s 
Training organized by IELTS 
IDP Thailand on 5-6 June 2021 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

หลักสูตร เทคนิคการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษรายชัว่โมง 
โดยใช้ Interactive Digital 
Content สำหรับผู้เรยีน ระดับชัน้
ประถมศกึษาตอนตน้ บริษัท อกัษร
เอ็ดดเูคชั่น จำกดั (มหาชน) 

144 1070480350บ้านบึง
(สันติมโนประชาสรรค์) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

          2.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์
หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน , 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ่สา , 
วิทยาลัยชมุชนหลกัสูตรทกัษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

            2.สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 หลักสตูร 
English Vocabulary Of Covid-
19, 

          3.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

Thecommon European 
Framework Of Reference For 
Languages (CEFR) Teaching 
Approach 

145 1070480352วัดยอด
สุวรรณคีร ี

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

146 1070480353บ้านหนอง
จอก(จติติ-บุญศรี) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับ CEFR 



47 
 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    
   

  2.English communication 

    
   

3.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  / 
ภาษาอังกฤษขั้นพืน้ฐานสำหรับครู  

147 1070480354ประชา
พัฒนาวทิย ์

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

General English  

148 1070480355วัดช่องลาภ
(โชคลาภประชาพัฒนา) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

149 1070480356บ้านหนอง
โก 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 
  

1.English communication 

    
   

2.Daily English Conversation 
Online Test 

150 1070480357บ้านเก่าต้น
มะค่า 

2 2 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

    
   

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1. การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใช้หลกัสูตร Picaro English 
ระดับ Pre-A1 (Starters) รหัส
หลักสูตร 64026 จำนวนชั่วโมงการ
พัฒนา 40 ชั่วโมง จาก สพฐ. และ 
บริษัทไทยอนิฟอร์เมชัน่พับลิชชิ่ง
ซิสต็มส์จำกดั 
2. BEGINNER COURSE (A1) จาก
บริษัทไทยอนิฟอร์เมชัน่พับลิชชิ่ง
ซิสต็มส์จำกดั 
3. Pre-Intermediate Course 
(A2) จากบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่น
พับลิชชิ่งซิสต็มส์จำกัด 

151 1070480052วัดคุ้ง
กระถิน(ราษฎร์สามัคคี
อุทิศ) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

152 1070480006วัดบ้านโพธิ์ 1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

English communication 

153 1070480284บ้านหนอง
ศาลเจ้า 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน Youtube 1. The first 20 hours how to 
learn anything Josh Kaufman 
TEDxCSU 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

            https://www.youtube.com/wat
ch?v=Z7ovZixFhZo 

            2. หลักสูตร : โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษหลกัสูตรการสื่อสาร
อย่างมีประสทิธิผล ( Effective 
Communication ) 

      วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณ ี

154 1070480053วัดเหนือวน
(ประชาอุทิศ) 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

2.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารด้วย
วิธีโฟนกิส ์

155 
  
  

1070480351บ้านโป่งเจ็ด 
  
  

1 
 
 

1 
 
 

100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

2.การพัฒนาผ่าน Youtube 
  

1.เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้
น่าสนใจ 
2.สำนักงานอาชวีศึกษา English 
for communication. 

156 
  
  
  
  

1070480015วัดน้ำพ ุ
  
  
  
  

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 
  

1.English in Daily Life 
2.สพป. ราชบุรี เขต 1 ชื่อหลกัสูตร 
English For Communication 

2.การอบรมจากหน่วยงาน 
สพป./สพม. 

1.Adam Bradshaw 

3.การอบรมจากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

1.จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ชือ่
หลักสูตร WRITING ENRICHMENT 

4.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.English-NIDTEP สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย ์และบุคคลากร
ทางการศึกษา 

157 1070480039วัดประเสรฐิ
ราษฎร์รังสรรคว์ิทยา 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English in Daily Life 

158 1070480008วัดอรุณรัต
นคีร ี

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน Youtube 1.ภาษาอังกฤษในห้องเรยีน สำหรับ
ครู 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.ภาษาอังกฤษ ป1-2 

159 
 

1070480273วัดสูงเนิน
ราษฎรบำรุง 

5 5 
 

100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.General Knowledge Quiz 

2.ไวยากรณ์ทีจ่ำเป็นสำหรับการ
เขียนและการพูด 

3.English communication 

 2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.สพป.อยุธยา เขต 1/Basic 
English Grammar, วทิยาลัยการ
อาชีวศกึษาอยุธยาฯ/Enhlish for 
Communication,Bannajan 
School/English 
Communication Course 

160 1070480339บ้านโป่ง
กระทิงบน 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

 

161 
  
  

1070480328บ้านทุ่ง
ศาลา 
  
  

1 
 
 

1 
 
 

100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 
  

1.English communication 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 3/วีธีสอน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนกิส ์

2.การอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆ 

1.สพป.อยุธยา เขต 1/Basic 
English Grammar, วทิยาลัยการ
อาชีวศกึษาอยุธยาฯ/Enhlish for 
Communication,Bannajan 
School/English 
Communication Course 

162 1070480302บ้านพุม่วง
ราษฎรบำรุง 

1 1 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

163 1070480334บ้านหนอง
ขาม 

3 3 100 1.การพัฒนาผ่าน online 
/platform 

1.English communication 

รวม 285 273 95.79   
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ : 
1. การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หมายถึง การเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR จากศูนย์สอบ HCEC หรือท่ีอื่น ๆ  
2. รูปแบบการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) หมายถึง         
    2.1 การพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น online ผ่าน Platform, E-learning, YouTube, แอพพลิเคชั่น เป็นต้น 
    2.2 การเข้ารับการอบรมและพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานอื่น ๆ (on-site) ฯลฯ 
3. กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (The Common European Framework of Reference for 
Languages: CEFR) หมายถึง มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา  
 

2. วิธีการดำเนินงาน 
      2.1 สพท. มีการส่งเสริม สนบัสนุนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  

เนื่องจากสถานการณ์โรคตดิต่อโควิด-19 ทำให้การส่งเสรมิ สนับสนนุ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาองักฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษความสามารถทางภาษาอังกฤษต้อง
ปรับเปลีย่นเป็นรูปแบบออนไลน์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำหลักสตูร online 
ในการส่งเสริมการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 
(www.ratchaburi1.org)  ช่ือหลักสูตร English for communication  เข้ารับการอบรมโดยศึกษาเนื้อหาหลักสตูร  และ
ทำการวัดและประเมินผล เมื่อผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบตัรผ่านการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 
      2.2 การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ ข้าราชการครูครูผูส้อนภาษาอังกฤษ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เข้ารับการอบรมจากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยการประชาสมัพันธ์ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด ได้แก ่

   (1) โครงการอบรมและหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก 
Facebook Page: English online by English Language Institute, OBEC   

   (2)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  ผ่านเว็บไซต์สําหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น 
       2.2.1https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate 
       2.2.2https://www.futurelearn.com/courses/understanding-dictionaries 
       2.2.3 https://www.futurelearn.com/courses/migrants-and-refugees-in-education 

http://www.ratchaburi1.org/
https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate
https://www.futurelearn.com/courses/understanding-dictionaries
https://www.futurelearn.com/courses/migrants-and-refugees-in-education
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  (3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับ
การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  (Digital 
Education Excellence Platform: DEEP) หรือแอปพลิเคช่ัน OBEC 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา  
โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) (ถ้าม)ี 
          สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาครูโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดทำดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่านทาง online โดยใช้แอฟพลิเคชั่น Zoom เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนช่วงการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ทีม SMART ENGLISH CLUB ได้จัดทำดิจิทัลคอนเทนต์เรื่อง Weather & Seasons  ขึ้น และนำคอนเทนต์ดังกล่าวไปไว้
ในแพลตฟอร์มบริหารการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนเพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล่ำทางการศึกษา ทำให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของผู้เรียนได้  
4. ปัญหา อุปสรรค  
            จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันการแพร่ระบาดอย่าง หนึ่งคือ
มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ครูผู้สอนผ่านออนไลน์ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้ครูสามารถเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาตนเองได้ทุกท่ีทุกเวลา New normal หรือความปกติใหม่นี้ ส่งผลให้ครูเกิดการปรับตัวและมีการจัดการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่ยังมีครูบางกลุ่มที่ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จึงเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน  
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1.  ให้ความรู้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาตนเองดว้ยการใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยแอปพลิเคชั่นตา่งๆ 

2. จัดทำคลังแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์  และ 
แอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย โดยใช้กรอบระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
CEFR 

 

 

 



52 
 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศกึษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จำนวนสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ร้อยละ 100 

1. ผลการดำเนินงาน  
      สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ทั้งหมด จำนวน 30 แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อม  
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์PISA style จำนวน 30 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100     
2. วิธีการดำเนินงาน 
     สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมให้สถานศึกษาที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกแห่งให้ใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA 
style ดังนี ้
     1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
เพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021 จำนวน 30 โรงเรียน (การใช้โปรแกรม PISA ในการทำข้อสอบ) 
เพื ่อให้ครูผู ้สอนนำความรู ้ที ่ได้ร ับไปพัฒนาและให้ผู ้ เร ียนฝึกทำแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์   
(Computer based Assessment  : CBA) พร้อมท้ังดำเนินการนิเทศ ติดตามผล ประชุมชี้แจงผู้บริหาร
โรงเรียนให้เห็นถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมต่อการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(PISA) ในปี ค.ศ.2021 ซึ่งเลื่อนไปสอบในปี ค.ศ.2022 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ไปทั่วโลก 
    2. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ  New Learn 
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรนา 2019 , การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำดิจิทัลคอนเท้นต์เพื ่อให้
ครูผู้สอนสามารถทำคอนเท้นต์โดยใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ บันทึกวิดิโอและตัดต่อข้อมูลให้
เป็นสื่อดิจิทัลคอนเท้นต์ 
   3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั ้นสูง (PISA) รูปแบบออนไลน์ ให้กับครูผู ้สอนภาษาไทย 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 30 โรงเรียน รวม 90 คน 
เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการประเมิน PISA 
2022 ทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งใน
ระบบ 
 นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ ส่งเสรมิ สนับสนุนให้
สถานศึกษามีการเตรียมความ
พร้อมโดยใช้ข้อสอบออนไลน ์
PISA style 
1. โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้เรยีนเพื่อรับการประเมิน 
PISA 2022 
2. หนังสือราชการแจ้งการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย กิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูง (PISA) รูปแบบออนไลน ์
 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. โครงการพัฒนา
ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร ์
2. หนังสือราชการแจ้งให้
ครูผูส้อนพัฒนาตนเองรูปแบบ
ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 
 
3. หนังสือราชการแจ้งการ
อบรม 

 
4 

จำนวนสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
3 

จำนวนสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จำนวนสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1 

จำนวนสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
    4. นิเทศ ติดตามให้ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ/ข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
    5. นิเทศ ติดตามให้ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบโดยใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE 
(ศูนย์ PISA สพฐ.) หรือ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ทางเว็บไซด์ http://pisaitem.ipst.ac.th (สสวท.) 
หรือ อื่น ๆ   
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อการเตรียมความพร้อมโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA 
style (ถ้ามี) 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนฝึก
ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบโดยใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ทางระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE 
(ศูนย์ PISA สพฐ.)  หริอทางเว็บไซด์ http://pisaitem.ipst.ac.th ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                      
4. ปัญหา อุปสรรค  
     เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลให้ครูผู้สอนให้ความสำคัญและ
เร่งการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดให้กับผู้เรียน รวมทั้งภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียน                 
เรียนที่บ้านมากกว่าโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารและสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถเข้าระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ทางเว็บไซด์ http://pisaitem.ipst.ac.th                
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และระบบข้อสอบออนไลน์ PISA 
STYLE (ศูนย์ PISA สพฐ.) ได้    
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้สามารถออกแบบแบบทดสอบหรือข้อสอบเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านขั้นสูงให้กับผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  
     2. จัดทำ/รวบรวมแบบทดสอบ-ข้อสอบเพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมินด้าน
การอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่ OECD อนุญาตให้
เผยแพร่ ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like   
ที่พัฒนาโดย สสวท.  และตัวอย่างแบบทดสอบ PISA Style online testing ที่พัฒนาโดย ศูนย์ PISA 
สพฐ.  
                   

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนแบบ New Learn 
4.ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ได้รับการเตรียมความพร้อม
โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA 
Style 
5. ภาพการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการทำแบบทดสอบโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ และการฝึกทำ
แบบทดสอบ PISA Online 
 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 

ฯลฯ 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 

 
 
 
+ 

1. ผลการดำเนินงาน  
   สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน...173.....แห่ง มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (อย่างน้อย     
1 ด้าน) จำนวน  173  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  100 
ตารางที่ 12.1 แสดงจำนวนและรอ้ยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

พหุปัญญา 
จำนวน 

สถานศึกษา 
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่ 
จัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา

รายบุคคล 

ตัวอย่างการจัดการเรียน 
การสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ 

เพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 

(ตัวอยา่ง) ด้านภาษาศาสตร์ 100 50 50 บูรณาการในวิชาภาษาไทย โดยจัด
กิจกรรมโต้วาที  ฯลฯ 

1. ด้านภาษาศาสตร์ 173 173 100 บูรณาการในวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม ฯลฯ 

2. ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ 173 173 100 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

3. ด้านมิติสัมพันธ ์ 173 173 100 บูรณาการวิชาศิลปะ กจิกรรม
ลูกเสือ ฯลฯ 

4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 173 173 100 บูรณาการวิชานาฎศิลป ์พลศึกษา 
หรือกิจกรรมการประดิษฐ์หรืองาน
ปั้น ฯลฯ 

5. ด้านดนตรี 173 173 100 บูรณาการวิชาดนตรี นาฏศิลป ์
6. ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 173 173 100 บูรณาการการทำงานกลุ่ม กิจกรรม

ลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน ์จิตอาสา 
ประชาธิปไตย ฯลฯ 

7. ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง 173 173 100 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริม
ความสามารถพิเศษ กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชพี ฯลฯ  
 
 

เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 รายงานผลการดำเนินงาน 
การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. สรุปผลการสำรวจการจดัการเรยีน
การสอนพหุปัญญา 
 2. นวัตกรรม “สร้างสรรค์คนดดี้าน
การบริหารการศึกษา”  ของโรงเรยีน
บ้าน โป่ง           
3.ภาพยนตร์สั้น Clip VDO    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
Active Learning                                         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ขยะแบบครบวงจรในโรงเรียน  
จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่  
    3.1 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
    3.2 โรงเรียนบ้านหนองโก 
    3.3  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง  
(พรประชานุกูล) 
    3.4  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 

8. ด้านธรรมชาติวิทยา 173 173 100 บูรณาการวิชาสังคมศึกษา ฯ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาเกษตร กิจกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ 

9. ด้านการคงอยู่ของชวีิต 173 173 100 บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น 
ฯลฯ 

     
2. วิธีการดำเนินงาน 
     2.1 สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
           2.1.1 กิจกรรมในหลักสตูร 
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา/กิจกรรมในหลักสูตรเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ดังนี ้
                  1) จัดทำโครงการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
                  2) ส่งเสริมให้ครผููส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วเิคราะห์ตัวช้ีวัดต้องรู้และตัวช้ีวัดควรรู ้เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                  3) จัดประชุม/จัดอบรมโดยการรวมกลุ่มจำนวนมาก รวมทั้งการจัดประชุมออนไลน์/การอบรมออนไลน์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนแบบ New Learn , การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำดิจิทลัคอนเท้นต์ การอบรมการจัดทำ
หลักสตูรการอบรมออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย การอบรมแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรู้
ตามโครงการ การอบรมการจัดการศึกษาเรยีนรวม การอบรมการขบัเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจรติศึกษาไปปรับใช้ในการ
เรียนการสอน โครงการวิถีพุทธ เป็นต้น 
                  4) ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาออนไลน ์
                  5) จัดกิจกรรมประกวดผลงานเพื่อสร้างขวัญและกำลงัใจให้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งใน
ระดับเครือข่ายโรงเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. คลิปวิดิโอการผลิต           
เครื่องล้างเหรียญ 
5. ประกาศผล OBEC AWORDS 
6. โครงการการพัฒนาครู           
ทั้งระบบ 
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                  6) ส่งเสริมให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนเข้าร่วมการคดัเลือกหรือ
ประเมินเพื่อรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือ   
เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  
 

2.1.2 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ลูกเสือ ยุวกาชาด รวมถึงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอื่น ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
โครงงาน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ส่งผลให้สถานศึกษามีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น โรงเรียน
รุจิรพัฒน์มีกิจกรรมการปลูกพืช/การเลี ้ยงสัตว์ การทอผ้าของชาวกะเหรี่ยง การจักสาน  การรักษาประเพณีกินข้าวห่อ 
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัวมีการรักษาวัฒนธรรมการทอผ้า โรงเรียนวัดนาหนองมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นไท-ยวน เป็นต้น 
 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (ถ้ามี) 
           สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลแบบองค์รวม เช่น   
           1. นวัตกรรม “สร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา”  ของโรงเรียนบ้านโป่ง 
ช่ือผลงาน : รูปแบบการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโครงการ “เด่ง ดี มสีุข ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยใช้ BP SLC Model   
           2. VACCINE Model  (วัคซีน โมเดล) ของโรงเรยีนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกลู) 
           3.ภาพยนตร์สั้น Clip VDO การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning                                         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะแบบครบวงจรในโรงเรียน                         
จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่  
            3.1 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
            3.2 โรงเรียนบ้านหนองโก 
            3.3  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง  (พรประชานุกูล) 
            3.4  โรงเรียนวัดไผล่้อม 
        4. คลิปวิดิโอการผลิตเครื่องล้างเหรียญ 
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4. ปัญหา อุปสรรค  
          การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ทำใหไ้ม่สามารถจัดกิจกรรมการเรยีน               
การสอนในสถานศึกษาไดต้ามปกติส่งผลให้มีการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลของผูเ้รียนไมต่่อเนื่อง ไมค่รบถ้วน/สมบูรณ์  
ทั้งด้านองค์ความรู้ สมรรถนะสำคญั คุณลักษณะอันพึงประสงค์และลักษณะนสิัย 
 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
           ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการด้านการเรยีน การทำงานและวิถีชีวิตของผู้เรียนรายบุคคล
เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาพหปุัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 

หมายเหตุ : พหุปัญญา อ้างอิงจาก Armstrong, T. มี 9 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านภาษาศาสตร์ (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูงในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการพูด เช่น  
นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือการเขียน เช่น กวี นักเขียน นักข่าว บรรณาธิการ รวมไปถึงความสามารถ 
ในการจัดกระทำเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษา เสียง ความหมาย และเรื่องเกี่ยวกับภาษา เช่น สามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม 
อธิบาย และอื่น ๆ มีทักษะในการใช้และเล่นกับคำ สามารถสื่อสารดว้ยการฟัง พูด อ่าน เขียน และเชื่อมโยงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงหน้าท่ีอันหลากหลายของภาษา โดยรู้ถึงอำนาจของภาษาในการกระตุ้นอารมณ์
ความรูส้ึกด้วย 
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-mathematical Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูง 
ในการใช้ตัวเลขอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น นักคณิตศาสตร์ นักบัญชี นักสถิติ) และเป็นผู้ใหเ้หตผุลได้ดี (เช่น นักวิทยาศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ นักตรรกศาสตร์) นอกจากน้ียังรวมถึงความไวในการเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิด 
เชิงนามธรรมและการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล (Cause-effect) การคดิคาดการณ์ (If-then) วิธีการที่ใช้ในเชาวน์ปัญญาดา้นนี้  
ได้แก่ การจำแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปอ้างอิง การคิดคำนวณ การคิดเชิงปริมาณ การตั้งสมมติฐาน 
3. ด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-spatial Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูงในการมองเห็นพื้นท่ี เช่น นายพราน ลูกเสือ 
ผู้นำทาง และสามารถคิดวิธีการใช้พื้นที่ได้ดี เช่น มณัฑนา กร สถาปนิก ศิลปิน นักประดิษฐ์ เชาวน์ปญัญาด้านนี้  
รวมไปถึงความไวต่อ สี เส้น รูปร่าง เนื้อที่ และความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ มีความสามารถในการมองเห็นภาพ สร้างภาพ
หรือคิดเป็นภาพสามารถเห็นรายละเอียดและจำลองสิ่งที่เห็นเป็นภาพหรือกราฟหรือตารางได้ มักจะนำเสนอข้อมูลทางด้านมิติ
ให้ออกมาเป็นภาพได ้
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4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-kinesthetic Intelligence) หมายถึง ความเชี่ยวชาญในการใช้ร่างกายของ
ตนแสดงความคิด ความรู้สึก (เช่น นักแสดง นักแสดงละครใบ้ นักกีฬา นักเต้นรำ นักระบำรำฟ้อน) และความสามารถในการ
ใช้มือประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ ้นงานและการหยิบจับสิ ่งที ่เคลื ่อนไหวต่าง ๆ (เช่น ช่างปั้น จิตรกร ช่างยนต์ ศัลยแพทย์)  
เชาวน์ปัญญาด้านนี้รวมถึงความสามารถในการใช้ร่างกาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น 
ความประณีต และความสามารถทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 
5. ด ้ านดนตร ี  (Musical Intelligence)  หมายถ ึ ง  ความสามารถส ู ง ในตอบร ับการผล ิตเส ียง ดนตร ี  จ ั งหวะ  
และความสามารถพิเศษในการเข้าใจและชื่นชมแสดงออกทางดนตรีในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเรียน
เรียนเสียงประสาน นักวิจารณ์ดนตรี เชาวน์ปัญญาด้านนี้รวมถึง ความไวในเรื่องจังหวะ ทำนองเสียง ตลอดจนความสามารถ 
ในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูงในการเข้าใจอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิดและเจตนา แรงจูงใจของผู้อื่น รวมถึงความไวต่อการแสดงออกทางสีหน้า น้ำเสียง ท่าทางของผู้อื่น ทั้งยัง
สามารถจำแนกลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์ และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น 
สามารถทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตามได้ 
7. ด้านการรู้จักและความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสามารถใน
การประพฤติตนอย่างเหมาะสม จากความรู้นี้ เชาวน์ปัญญาด้านนี้ประกอบด้วย การรู้จักตนเองตามความเป็นจริง รู้ว่าตนมีจุดอ่อน
จุดแข็งอย่างไร มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาของตนเอง มีความสามารถที่จะฝึกตนเอง  
(Self-discipline) เข้าใจตนเอง (Self-understanding) และเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 
8. ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) หมายถึง ความสามารถการจดจำและแบ่งชั้นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
ดอกไม้ สัตว์ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงความไวต่อลักษณะของธรรมชาติต่าง ๆ เช่น รูปแบบของเมฆ ภูเขา การเจริญเติบโต
ของสภาพแวดล้อมในถิ่นต่างๆ ความสามารถชื่นชม รู้จักและเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้ง รวมไปถึงการแยกแยะความแตกตา่ง
และจัดหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น รถ รองเท้า แผ่นซีดี 
9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงจิตวิญญาณและสัจธรรมในการ
ดำเนินชีวิต ความคิด สงสัยใคร่รู้ในเรื่องความเป็นไปของชีวิตชีวิตหลังความตาย เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ จิตใคร่ครวญในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการมีชีวิตตามความช่างสงสัยของตน ต้องการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการคงอยู่ เป็นความสามารถของบุคคลที่
พิจารณาถึงความไม่สิ้นสุดของจักรวาล และสามารถรู้ถึงบทบาทของความเป็นมนุษย์ ความสำคัญของชีวิต ความหมายของ
ความตาย สภาพของโลกด้านกายภาพและด้านจิต มีประสบการณ์อันลึกซึ้งถึงความรัก ความเมตตา สนใจเกี่ยวกับงานทาง
ศิลปะ และหาคำตอบในคำถามที่ว่า "เราเป็นใคร" "ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่" ทำไมเราจึงต้องตาย" บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาสูงดา้นนี้ 
ได้แก่ นักเทววิทยา พระในศาสนาต่างๆ นักสอนศาสนา โยคี โต๊ะอิหม่าม  
ที่มา : Armstrong, T. (2018). Multiple Intelligences In The Classroom (4th ed.). Alexandria, Virginnia: ASCD. 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ   
             ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 (สำหรับ สพป.) 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

   
5  

จำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

1. ผลการดำเนินงาน 
         ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ทั้งหมด (ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) จำนวน  23,561  คน ได้รับการพัฒนา  
ให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  จำนวน  22,719 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 
ตารางที่ 14.1 แสดงจำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน 

ทั้งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนทึ่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  

ในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ของ
สถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือการประกอบอาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ป.1 - 3 11,768 11,347 96.42 1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสตูร

ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากสับปะรด(ช้ัน
อนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
2) โครงการปลูกผักกางมุ้งใน
โรงเรียน 
3)โครงการน้ำปั่นเพ่ือสุขภาพ 
4)กิจกรรมปั้นดินไทย 
5)กิจกรรมสร้างสรรคม์ัดย้อม 
6)กิจกรรมการปลูกผักต้นอ่อน 
7)กิจกรรมถ่านดดูกลิ่น 

ฯลฯ 
 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 นโยบาย/จดุเน้น/แนวทาง 
การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ  
ของ สพท. 
 รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ของ สพท. 
 รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ของสถานศึกษา  
อย่างน้อย 3 แห่ง 
1.รายงานผลโครงการการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4 

จำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
3 

จำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
1 

จำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ น้อยกว่าร้อยละ 75 

ป.4 - 6 11,793 11,372 96.43 1) โครงการปลูกผักกางมุ้งใน
โรงเรียน 
2) โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านดนตรีไทย 
3)โครงการการปลูกผักกางมุ้งปลอด
สารพิษ 
4) โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงสร้าง
เสรมิอาชีพ  (กิจกรรมช่างตัดผม
น้อย) 
5)กิจกรรมปั้นดินเผาดินศิลปะแบบ
ราก ุ
6)กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนหลักสูตร
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากสับปะรด(ช้ัน
อนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
7)โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย และ
โรงเรียนเครือข่าย โครงการนัก
ธุรกิจน้อยมีคณุธรรม นำสูเ่ศรษฐกจิ
สร้างสรรคโ์รงเรียนอนุบาลปากท่อ 

ฯลฯ 
รวม 23,561 22,719 96.43  

 
2. วิธีการดำเนินงาน 
     สพท. มีการส่งเสริม สนับสนนุการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
          1) โครงการจัดการเรยีนรูเ้พื่อมุ่งสู่การเสรมิสร้างสมรรถนะ ทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
              -  นิเทศติดตามผลการจัดการเรยีนรู้การส่งเสริมงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
              -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมงานอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อย  

2. รายงานผลโครงการปลูกผัก
กางมุ้งในโรงเรียน 
 3. รายงานผลโครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรไีทย 
 4. รายงานผลโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริม
อาชีพ(กิจกรรมช่างตัดผมน้อย) 
 5.รายงานผลโครงการปลูกผัก
กางมุ้งปลอดสารพิษ 
 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
การผลิตผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาต ิ
2.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
เห็ดสวรรค ์
3.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
ไขอ่บสมุนไพร 
4.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
ขนมครกใบเตยอบสมุนไพร 
5.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
กระถาง DIY สร้างรายได ้
6.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง 
มัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ  
7.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
ยาดมสมุนไพรตำรับบ้านพุเกต ุ
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

              -  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาการจดัการเรียนรู้งานอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการนักธุรกจิน้อย 
              -  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 
          2) กิจกรรมการเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน 
              -  เผยแพร่ทิศทางการศึกษาด้านส่งเสรมิพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับชั้นการศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี  
              -  ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
              -  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เสรมิทักษะอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
              -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานส่งเสรมิทักษะอาชีพสู่ผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง  
              -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ี  
              -  เผยแพร่คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน 
         3) กิจกรรมการเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
             -  เผยแพร่ทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้านการส่งเสริมทักษะพัฒนาทักษะอาชีพในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
สพฐ. และระดับสำนักงานเขตพื้นที่  
             -  เผยแพร่ คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน  
             -  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความตอ้งการความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน  
             -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับตดิตามการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง  
             -  จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ด้านการขับเคลื่อนทักษะงานอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
             -  กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานโรงเรียนต้นแบบอาชีพ  
             -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 
         2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
          1) โครงการจัดการเรยีนรูเ้พื่อมุ่งสู่การเสรมิสร้างสมรรถนะ ทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
              -  นิเทศติดตามผลการจัดการเรยีนรู้การส่งเสริมงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
              -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมงานอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อย  
              -  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาการจดัการเรียนรู้งานอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการนักธุรกจิน้อย 
              -  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 
          2) กิจกรรมการเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน 
              -  เผยแพร่ทิศทางการศึกษาด้านส่งเสรมิพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับชั้นการศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี  
              -  ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
              -  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เสรมิทักษะอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

8. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิ 
เรื่องต้นอ่อนธัญพืช 
9.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
ไข่เค็มสมุนไพร  
10.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิ 
เรื่องสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์
งานอาชีพ 
11. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิ 
เรื่องสมุนไพรในเชิงพาณิชย์  
12.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิ 
เรื่องการทำขนมไทย 
13.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิ 
เรื่องการถักผ้าพันคอไหมพรม
จากบล็อกไม้  
14.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิ  
เรื่องแปรรูปผลติภณัฑ์กล้วย 
น้ำว้าเพื่อสร้างรายได้ ผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากสับปะรด 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

              -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานส่งเสรมิทักษะอาชีพสู่ผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง  
              -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ี  
              -  เผยแพร่คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน 
           3) กิจกรรมการเสรมิทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเตมิ 
              -  เพื่อเผยแพร่ทิศทางการศึกษาด้านส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพในระดับการศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี  
              -  ส่งเสริมการจดัทำรายวิชาเพิ่มเตมิสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสังคมชุมชนและด้านงานอาชีพ  
              -  เผยแพร่คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและเสรมิสร้างประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน 
              -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับตดิตามการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพสูผู่้เรยีนอยา่งต่อเนื่อง  
              -  ส่งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 
           4) กิจกรรมการจดัโครงงานอาชีพ 
              - เผยแพร่ทิศทางการศึกษาด้านส่งเสรมิพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับการศึกษาและระดบัสำนักงานเขตพื้นท่ีและ
จัดทำโครงงานอาชีพ  
             -  เผยแพร่แนวทางการเสรมิทักษะและเสริมสร้างเสรมิประสบการณ์อาชีพให้นักเรยีน  
             -  ส่งเสริมการจดัโครงงานอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
             -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับตดิตามการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพ  
             -  จัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี  
             -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 
           5) กิจกรรมการเสรมิทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
             -  เผยแพร่ทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้านการส่งเสริมทักษะพัฒนาทักษะอาชีพในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
สพฐ.และระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี  
             -  เผยแพร่ คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน  
.             -  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เสรมิทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน  
             -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับตดิตามการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง  
             -  จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ด้านการขับเคลื่อนทักษะงานอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
             -  กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานโรงเรียนต้นแบบอาชีพ  
             -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ถ้ามี) 
           ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม ส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูจึงร่วมกันสรา้งหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
ตามบริบทของโรงเรียน โดยการจดัการเรียนรูด้้วยหลักสูตรดังนี ้
.           -     หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องการผลิตผ้ามดัย้อมจากสีธรรมชาต ิ

- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องหลกัสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องเห็ดสวรรค ์
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องไขอ่บสมุนไพร 
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องขนมครกใบเตยอบสมุนไพร 
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องกระถาง DIY สร้างรายได ้
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง มัลเบอรร์ี่เพื่อสุขภาพ  
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องยาดมสมุนไพรตำรับบา้นพุเกต ุ
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องต้นอ่อนธัญพืช 
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องไข่เค็มสมุนไพร  
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องสมนุไพรแปรรูปสร้างสรรค์งานอาชีพ 
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องสมนุไพรในเชิงพาณิชย์  
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องการทำขนมไทย 
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องการถักผ้าพันคอไหมพรมจากบล็อกไม้  
- หลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าเพื่อสร้างรายได้ ผลติภณัฑ์แปรรูปจากสับปะรด                                 

4. ปัญหา อุปสรรค  
           -    ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพื้นท่ี  
           -    ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษามีการเปลีย่นย้ายบ่อย  
           -    ภาระงานท่ีมากและอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน. 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
           -  ควรจัดสรรงบประมาณตรง ให้แก่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนนิงาน  
           -  ควรมีกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพและการเปน็ผู้ประกอบการ  
           -  ควรจัดให้มีการอบรมประชุมสมัมนาส่งเสริมทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ. 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 (สำหรับ สพป. และ สพม.) 
ระดับ

คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
5  

จำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3   
ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

1. ผลการดำเนินงาน 
          ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ทั้งหมด (ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) จำนวน 3,322 คน ได้รับการพัฒนา 
ให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  จำนวน  3,148 คน คิดเป็นร้อยละ 99.87 

ตารางที่ 14.2 แสดงจำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 - 3 ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน 

ทั้งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนทึ่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา 
ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้สมรรถนะ 

หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ม.1 1,129 1,108 98.14 1)โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทักษะ
อาชีพ 
2)โครงการส่งเสรมิการปลูกผักกดู
เพื่อพัฒนาสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันและเสรมิสร้างคุณภาพ 
3)โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย และ
โรงเรียนเครือข่าย โครงการนักธรุกิจ
น้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรคโ์รงเรียนอนุบาลปากท่อ 
4)โครงการส่งเสรมิทักษะอาชีพ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
5)กิจกรรมชันโรงสร้างอาชีพ 

ฯลฯ 
ม.2 1,130 1,099 97.26 1)โครงการการเลี้ยงไส้เดือนและการ

ปลูกผักกูด 
2) กิจกรรมการเพาะเหด็นางฟ้าและ
เห็ดภูฐานสู่งานอาชีพ 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 นโยบาย/จดุเน้น/แนวทาง 
การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ  
ของ สพท. 
 รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ของ สพท. 
 รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ ของสถานศึกษา  
อย่างน้อย 3 แห่ง 
1. รายงานผลโครงการ 
พัฒนาอัตลักษณ์ทักษะอาชีพ 

2. รายงานผลโครงการ 
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง ศูนย์
แกนนำขยายเครือข่าย และ
โรงเรียนเครือข่าย โครงการ   
นักธุรกิจน้อยมีคณุธรรม นำสู่
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ระดับ
คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

3)กิจกรรมการปั้นกระถางตุ๊กตาติก๊ิ 
4)กิจกรรมดินปุย๋หมักชีวภาพ 
5)กิจกรรมการทำขนมไทย 

ฯลฯ 
ม.3 1063 1028 96.71 1)โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสรา้ง

เสรมิอาชีพ 
2)กิจกรรมน้ำสมุนไพรต้านโควิด 
3)กิจกรรมเศษผ้าสู่อาชีพ 
4)กิจกรรมผลไม้กลายร่าง 
5)กิจกรรมการสรา้งสรรค์
เครื่องประดับจากเม็ดเงินกะเหรีย่ง 

ฯลฯ 
รวม 3,322 3,235 97.38  

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

     2.1 สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
          1) โครงการจัดการเรยีนรูเ้พื่อมุ่งสู่การเสรมิสร้างสมรรถนะ ทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
              -  นิเทศติดตามผลการจัดการเรยีนรู้การส่งเสริมงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
              -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมงานอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อย  
              -  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านการจัดการเรยีนรู้งานอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อย 
              -  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 
 
          2) กิจกรรมการเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน 
              -  เผยแพร่ทิศทางการศึกษาด้านส่งเสรมิพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับชั้นการศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 2 
              -  ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
              -  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เสรมิทักษะอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
              -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานส่งเสรมิทักษะอาชีพสู่ผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง  
              -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ี  

เศรษฐกิจสร้างสรรคโ์รงเรียน
อนุบาลปากท่อ 
3. รายงานโครงการส่งเสริม 
ทักษะอาชีพ แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. รายงานโครงการส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานทำ 
5.  รายงานโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษาของนักเรียน(กสศ) 
 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง 
เศษผ้าสู่อาชีพ 
2.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง 
ชันโรงสร้างอาชีพ 
3.  หลักสูตรรายวิชาเพิม่เตมิ
เรื่องการปั้นตุ๊กตาติ๊กิ (Tiki) 
  4.หลักสูตรรายวิชาเพิม่เตมิ 
เรื่องการสร้างสรรค์
เครื่องประดับจากเม็ดเงิน
กะเหรี่ยง 
  5. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าและ
เห็ดภูฐานสู่งานอาชีพ     
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ระดับ
คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

              -  เผยแพร่คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน 
           3) กิจกรรมการเสรมิทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเตมิ 
              -  เพื่อเผยแพร่ทิศทางการศึกษาด้านส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพในระดับการศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี  
              -  ส่งเสริมการจดัทำรายวิชาเพิ่มเตมิสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสังคมชุมชนและด้านงานอาชีพ  
              -  เผยแพร่คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและเสรมิสร้างประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน 
              -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับตดิตามการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพสูผู่้เรยีนอยา่งต่อเนื่อง  
              -  ส่งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 
           4) กิจกรรมการจดัโครงงานอาชีพ 
              - เผยแพร่ทิศทางการศึกษาด้านส่งเสรมิพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับการศึกษาและระดบัสำนักงานเขตพื้นท่ีและ
จัดทำโครงงานอาชีพ  
             -  เผยแพร่แนวทางการเสรมิทักษะและเสริม และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน  
             -  ส่งเสริมการจดัโครงงานอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
             -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับตดิตามการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพ  
             -  จัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี  
             -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 
           5) กิจกรรมการเสรมิทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
             -  เผยแพร่ทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้านการส่งเสริมทักษะพัฒนาทักษะอาชีพในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
สพฐ.และระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี         
             -  เผยแพร่ คู่มือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน  
             -  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความตอ้งการความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน  
             -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับตดิตามการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง  
             -  จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ด้านการขับเคลื่อนทักษะงานอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
             -  กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานโรงเรียนต้นแบบอาชีพ  
             -  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี 
     2.2 การส่งเสรมิการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
            -  ส่งเสริมการสอนกิจกรรมแนะแนวอาชีพในโรงเรียน 
            -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสอนกิจกรรมแนะแนวอาชีพในโรงเรียน 
            -  นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

  6.  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่องดินปุ๋ยหมักชีวภาพ 
   7.  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่องน้ำสมุนไพรตา้นโควิด 
   8. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่องผลไม้กลายร่าง 
   9. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่องการทำขนมไทย   
   10.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องงานประดิษฐผ์้าตีนจก  
   11.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องสาเกปาปิก้า 
   12.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่องกระถางปูนและแผ่นพ้ืน
ทางเดิน 
    13.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องข้าวแต๋นสมุนไพรเงินล้าน  
   14.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องเห็ดน้อย 100 ไอเดีย  
   15.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องกล้วยทอดสมุนไพร 
   16.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องการผูกผ้าประดับโครงสร้าง  
   17.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องการสร้างอาชีพจากการแปร
รูปอาหาร 
   18.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องเครื่องศิราภรณ ์
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ระดับ
คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

            -  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 
     2.3 การขับเคลื่อนโครงการ/กจิกรรม เพื่อเพิม่ทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
            -  โครงการเพิ่มทักษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรยีนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ 
พ. ศ. 2564 ของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 (ถ้ามี) 
    ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่องการพฒันาหลักสตูรรายวิชา
เพิ่มเตมิ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูร่วมกันสร้างหลักสตูรรายวิชาเพิ่มเตมิ ตามบริบท
ของโรงเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยหลักสตูรดังนี ้ 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เศษผ้าสู่อาชีพ 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องชันโรงสร้างอาชีพ 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องการปั้นตุ๊กตาติ๊กิ (Tiki)   
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องการสร้างสรรค์เครื่องประดับจากเมด็เงินกะเหรี่ยง 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การเพาะเหด็นางฟ้าและเห็ดภูฐานสู่งานอาชีพ     
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องดินปุ๋ยหมักชีวภาพ 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องน้ำสมุนไพรต้านโควิด 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องผลไม้กลายร่าง 
            -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิ เรื่องการทำขนมไทย 

          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องงานประดิษฐ์ผา้ตีนจก  
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องสาเกปาปิก้า 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องกระถางปูนและแผ่นพ้ืนทางเดิน 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องข้าวแต๋นสมุนไพรเงินล้าน  
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องเห็ดน้อย 100 ไอเดีย  
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องกล้วยทอดสมุนไพร 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องการผูกผ้าประดับโครงสร้าง  
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องการสร้างอาชีพจากการแปรรูปอาหาร 
          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องเครื่องศิราภรณ ์

   19.หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องงานช่างสร้างอาชีพ                                       
   20.โครงการพัฒนาการสอน
กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
    21.โครงการเพิ่มทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรียนครอบครัว
ยากจนท่ีไมไ่ด้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ
ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ของ
สำนักผูต้รวจการแผ่นดิน 
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ระดับ
คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

          -  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องงานช่างสร้างอาชีพ                                
4. ปัญหา อุปสรรค  
           -  ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนนิงานของเขตพื้นท่ี  
           -  ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารและครบูุคลากรทางการศึกษามีการเปลีย่นย้ายบ่อย  
           -   ภาระงานท่ีมากและอตัรากำลังที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนนิงาน 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
           -  ควรจัดสรรงบประมาณตรง ให้แก่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนนิงาน  
           -  ควรมีกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพและการเปน็ผู้ประกอบการ  
           -  ควรจัดให้มีการอบรมประชุมสมัมนาส่งเสริมทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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กลยุทธท์ี่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 ตัวชี้วัดย่อยที ่15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (สำหรับ สพป.)  

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จำนวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษา ภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 100 

1. ผลการดำเนินงาน  
    ประชากร ตาม ทร.14 ท่ีเกิดป ีพ.ศ. 2557 ในเขตพื้นท่ีบริการ จำนวน  4,451 คน  ได้เข้าเรยีน 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 4,451 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลการรายงานผลจากระบบ e-MES การติดตามประชากรวัยเรียนเข้าเรยีนช้ัน ป.1  
ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
 
2. วิธีการดำเนินงาน 
          สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
          สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไดด้ำเนินการจัดการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียน ทุกคนท้ังในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบรกิาร โดยถือเป็นนโยบายสำคญัและ
มุ่งมั่นให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยวางระบบ
และมมีาตรการการรับนักเรียน วางแผนการรับนักเรียนจดัหาที่เรียน  เพื่อให้การรับนักเรยีนเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส  เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดังนี ้
             1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกดัทราบและถือปฏิบัต ิ

     2. ประกาศรายช่ือโรงเรยีนที่จดัห้องเรียนพิเศษ  ให้สถานศึกษาทราบและควบคุม ดูแล 
ให้โรงเรียนรับนักเรียนตามเกณฑท์ี่กำหนดต่อห้อง 
             3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศแผนการรับนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปจัจุบัน และข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียนแตล่ะระดับ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
             4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อประสานงานการรับ
นักเรียนกับสถานศึกษากำกับดูแลการรับนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับไดเ้ข้าเรยีนครบทุกคน 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ามี) โปรดระบุ  
1.ประกาศแนวปฏิบตัิการรับ
นักเรียนสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1   
2.โครงการรบันักเรียน          
3. แผนการรับนักเรียนโรงเรยีน
ทั่วไป 
4. แผนการรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 
5. ประกาศรายละเอียด        
การส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาค
บังคับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   
6. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
7. รายงานการรับนักเรียน
โรงเรียนทั่วไป 
8. รายงานการรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

 
4 

จำนวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จำนวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จำนวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จำนวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
น้อยกว่าร้อยละ 97 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

             5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ประสานงาน         
ขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมลู ข่าวสาร อำนวยความสะดวกแก่นักเรยีน 
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาตดิต่อประสานงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนพรอ้มท้ังประสานกับโรงเรยีนในการ
จัดสรรโอกาสให้นักเรยีนได้เข้าเรียนจัดหาสถานท่ีเรียน ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียนท่ีมาติดต่อ 
             6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดส้รา้งความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน และการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม  
 โดยนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียน           
ให้คำแนะนำและเป็นท่ีปรึกษาแก่นักเรียนได้เรียนอยู่ในระบบได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้สถานศึกษาดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมภีาวะบกพร่อง เช่น การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือ
เด็กพิการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมใหส้ถานศึกษาคัดกรองและส่งต่อให้กับโรงพยาบาล
ประจำอำเภอ   ในพ้ืนท่ีและโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อทำการช่วยเหลอื และยังมีการส่งต่อข้อมูล
รายบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพทั้งด้านการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้เรยีนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
            7. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส  
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เดก็ไร้สญัชาติ เด็กต่างด้าว    
            8. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แต่ละกลุ่มสาระ โดยการใช้เทคโนโลยี plat  form  เช่น google  classroom , google meet,zoom  
meeting ,Microsoft  teams , cisco webe&meeting , Learn anywhere โดยครสูามารถใช้
เทคโนโลยี เหล่านี้ในการจดัการเรยีนการสอนให้กับเด็กทุกคนได ้
            9. การจัดหาทุนการศึกษา  เพื่อสนับสนุนเป็นทุนให้แก่นกัเรียนยากจน ขาดแคลน มีทุน          
ในการเล่าเรียน อยู่ในระบบได้อยา่งต่อเนื่อง  เช่น  นักเรียนยากจนได้รับการสนบัสนุนทุนปัจจยัพื้นฐาน
นักเรียนยากจนจาก สพฐ.จำนวน 2,958 คน ,นักเรียนยากจนพิเศษ ได้รับการสนบัสนุนทุนการศึกษา
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 2,837 คน นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ยังไดจ้ัดหาทุนสนับสนนุแก่นักเรียนยากจน ได้แก่ ทุนมลูนิธิองค์พระปฐมเจดยี์ ทุนมูลนิธิ        

9. รายชื่อครูผูร้ับผดิชอบงานการ
รับนักเรียน 
10.หนังสือแจ้งขอความ
อนุเคราะหห์น่วยงานอ่ืนๆ  ที่จัด
การศึกษาภาคบังคับเพื่อสำรวจ
ข้อมูลการเข้าเรียนของประชากร
วัยเรียนที่เกดิ ปี พ.ศ.2556  เช่น 
โรงเรียนเอกชน โรงเรยีนสังกัด
ท้องถิน่ เป็นต้น 
11. เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ 
12. หลักฐานการใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการศึกษา 
13. บัญชีรายชื่อผู้ไดร้ับ
ทุนการศึกษา 
14.เอกสารการติดตามเด็กมา 
เข้าเรียน 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

คุณพุ่ม ทุนการศึกษานักเรียนทีส่นใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ทุนมลูนิธิร่วมจติต์น้อมเกล้าฯ                    
เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ ์
           10. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดด้ำเนินการตดิตามนักเรียนให้คงอยู่ไม่ออกนอกระบบ      
หรือมีแนวโน้มออกนอกระบบโรงเรียนและ ไม่ใหม้ีนักเรียนออกกลางคัน โดยประสานงานครูประจำช้ัน
ติดตามให้ความช่วยเหลือในการจดัส่งใบงานและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน
เป็นระยะๆ สำหรับนักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ก็ได้ประสานไปยังศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนในการจดัสง่เด็กเข้าเรยีนถึงเหตผุลความจำเปน็เป็นรายๆ ไป ภายใต้ พรบ.
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
3. ปัญหา อุปสรรค  
       - ผู้ปกครองที่อพยพย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อ่ืนทำให้ลูกหลานไม่ไดเ้ข้าเรยีน     
       - บิดา มารดาหรือผู้ปกครองขาดความรูค้วามเข้าใจในการส่งบตุรหลานเข้าเรียน   
       - บิดา มารด หรือผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน   
       - บางครอบครัวบิดา มารดาย้ายไปทำงานท่ีอื่นและนำบุตรหลานไปอยู่ด้วย ท้ิงให้ปู่ย่า ตายาย  
อยู่บ้านจึงให้ข้อมูลการเข้าเรยีนของเด็กไม่ชัดเจน       
       - เด็กบางคนเปลี่ยนช่ือ นามสกุล  ท่ีอยู่  ข้อมูลไม่ตรงกัน  ทำให้การติดตามเด็กเข้าเรียนไมไ่ด้  
       - การย้ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครองและเด็กบ่อย ๆ ทำให้ติดตามเด็กมาเข้าเรียน 
ยากมาก เนื่องจากข้อมูลที่อยู่อาศยัไม่ชัดเจน  
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
       - ควรมีการหาแนวทาง หรือทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ในการตรวจสอบติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับ 
       - ควรมีการทำข้อตกลงและขอความร่วมมือมหาดไทยในการขอข้อมูลประชากรวัยเรยีนให้เป็น
ปัจจุบัน  และชัดเจน  
       - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บดิา มารดา ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานท่ีมีอาย ุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เขา้เรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ    
       - ควรมีการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายเกีย่วกับการจดัการศึกษาให้แก่ประชากรที่มีอายุ 
ถึงเกณฑ์  โดยต้องส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมายและข้อบังคับ 
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ตัวชี้วัดย่อยที ่15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (สำหรับ สพป.) 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2564  
ร้อยละ 100 

1. ผลการดำเนินงาน  
             สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน สตผ. จะใชข้้อมลูจากระบบ 
Data Management Center (DMC) จากส่วนกลาง (สนผ. สพฐ.) ในการติดตามและประเมินผล  
ใหร้ายงานเฉพาะวิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี ้ 
    1) จำนวนนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 
    2) จำนวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ณ วันที ่25 มิถุนายน 2564  
    3) สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (วิธีการประมวลผลใช้สตูรการคำนวณเช่นเดียวกันกับ Data Management 
Center (DMC)) ดังนี ้
 
 
 
2. วิธีการดำเนินงาน 
     สพท. มีการส่งเสริม สนับสนนุการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากร           
วัยเรียน ทุกคนท้ังในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการ โดยถอืเป็นนโยบายสำคญัและมุ่งมั่นใหผู้้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการในการจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ  โดยวางระบบและมีมาตรการ
การ รับนักเรียน วางแผนการรับนกัเรียนจดัหาที่เรยีน  เพื่อให้การรบันักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส  เปน็ธรรม 
และตรวจสอบได้ ดังนี ้
             1. จัดทำโครงการรับนกัเรียนขึ้น เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคณุภาพ ผ่าน
กระบวนการรับนักเรยีนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลกั
ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมโยมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และไม่ออกจากระบบการศึกษากอ่น                  
วัยอันสมควร 

             2.. จัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกดัทราบและถือปฏิบัต ิ

     3. ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยูใ่นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1.ประกาศแนวปฏิบตัิการ        
รับนักเรียน สพป.รบ.1 
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ       
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
3.คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน 
4. แผนการรับนักเรียนโรงเรยีน
ทั่วไป 
5. แผนการรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 
6. รายงานผลการรับนักเรียน 
โรงเรียนทั่วไป 
7.รายงานผลการรับนักเรยีน
ห้องเรียนพิเศษ 
8. ประกาศจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อฯ 
9.เขตพื้นท่ีบริการเขา้ศึกษาต่อ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.ข้อมูลสารสนเทศเด็กจบ ป.6 
ศึกษาต่อ 
11. เอกสารการรับทุนการศึกษา 

 
4 

จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2564  
ต้ังแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2564  
ต้ังแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2564  
ต้ังแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2564  
น้อยกว่าร้อยละ 97 

ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ 
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 = จำนวนนกัเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2564 

จำนวนนกัเรียนที่จบชั้น ป. 6 ปกีารศึกษา 2563 
x 100 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

             4. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศแผนการรับนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และข้อมลูการจบการศึกษาของนักเรียนแต่ละระดับ เพือ่เป็น
ฐานข้อมูลในการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
             5. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อประสานงานการรับนักเรียน 
กับสถานศึกษากำกับดูแลการรับนกัเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศกึษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน 
             6. ประสานงานกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด เพือ่จัดสรรโอกาสในการ 
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แก่นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  อำนวยความสะดวกและประสานกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี           
ในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด  และศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนในการส่งเด็กที่ประสงค์เรียนต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   
             7. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานขึน้          
เพื่อดำเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา          
ปีท่ี 1 ในการให้ข้อมูล ข่าวสาร อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  ตลอดจนการให้คำปรึกษาแกผู่้ปกครองและนักเรียนท่ียังไมม่ีที่เรยีน 
             8. การจัดหาทุนการศึกษา  เพื่อสนับสนุนเป็นทุนให้แก่นกัเรียนยากจน ขาดแคลน มีทุน          
ในการเล่าเรียน อยู่ในระบบได้อยา่งต่อเนื่อง  เช่น  นักเรียนยากจนได้รับการสนบัสนุนทุนปัจจยัพื้นฐาน
นักเรียนยากจนจาก สพฐ.จำนวน 2,958 คน ,นักเรียนยากจนพิเศษ ได้รับการสนบัสนุนทุนการศึกษาจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 2,837 คน นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา          
ยังได้จัดหาทุนสนับสนุนแก่นักเรยีนยากจน ได้แก่ ทุนมลูนิธิองค์พระปฐมเจดยี์ ทุนมูลนิธิ คณุพุ่ม 
ทุนการศึกษานักเรียนทีส่นใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ทุนมลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน             
ในพระบรมราชินูปถัมภ ์
             9. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดส้รา้งความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรยีน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  โดยนักจิตวทิยา
ประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้เข้าไปใหค้วามช่วยเหลือดูแลนักเรยีน ให้คำแนะนำและเป็นท่ี
ปรึกษาแก่นักเรียนไดเ้รียนอยู่ในระบบได้อยา่งมีความสุข  นอกจากนี้ยังส่งเสรมิให้สถานศึกษาดูแล 
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีภาวะบกพร่อง เช่น การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ สำนักงานเขต

12.เอกสารเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
13.เอกสารการติดตามเด็กมา 
เข้าเรียน 

ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

พื้นที่การศึกษาส่งเสริมใหส้ถานศกึษาคัดกรองและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ   ในพื้นที่และ
โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อทำการช่วยเหลือ และยังมีการส่งต่อข้อมลูรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ ในการวางแผน
ช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเมื่อจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
           10. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดด้ำเนินการตดิตามนักเรียนให้คงอยู่ไม่ออกนอกระบบ หรอื         
มีแนวโน้มออกนอกระบบโรงเรียนและ ไม่ให้มีนักเรียนออกกลางคัน โดยประสานงานครูประจำชั้นติดตาม   
ให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งใบงานและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนเป็นระยะๆ 
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์ศึกษาตอ่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ก็ไดป้ระสานไปยังศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนในการจัดส่งเด็กเข้าเรยีนถึงเหตุผลความจำเป็นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 
3. ปัญหา อุปสรรค  
       ครูที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ยังขาดความรู้  ความเข้าใจและเทคนิคการแนะแนว 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
    จัดอบรมให้ความรู/้แนะแนว แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดลอ้ม 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่  19  ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จำนวนนักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
 

1. ผลการดำเนินงาน  
  ตารางท่ี 19.1 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ  
และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ด้าน ประเด็น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ความรู ้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา 

ที่เหมาะสมกับบริบททอ้งถิ่น 

33,847 

33,847 100 
2. นักเรียนรู้จักและเขา้ใจชุมชนอย่างถอ่งแท้  

2. เจตคติ
และความ
ตระหนัก 

3. นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

33,847 100 
4. นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด 
5. นักเรียนมีวินัยเคารพกติกาของสังคม 

3. ทักษะ 6. นักเรียนสามารถคาดการณ์ถึงแนวโนม้สถานการณ์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ 

33,847 100 
7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซ้ือเลือกใชใ้นชีวิตประจำวัน
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. นักเรียนมีความเป็นผู้นำในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การม ี
ส่วนร่วม 

9. นักเรียนติดตามข่าวสารและปัญหาสิง่แวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

33,847 100 
10. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่เปน็ประโยชน ์
ต่อส่วนรวมบนหลกัประชาธิปไตย 

 

 
 
 
 

⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 รายงานผลการดำเนินงาน  
การส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ของ สพท. 
ได้แก่  
1. โครงการ “ค่ายเยาวชน                     
รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกยีรต ิ
60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ปีท่ี 6 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
2. โครงการสร้างจิตสำนึก 
ความรู้ในการผลติและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวอย่างสถานศึกษาท่ี สพท.
ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษา
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน  
4 โรง  ได้แก ่
1. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
2. โรงเรียนบ้านหนองโก 
3. โรงเรียนวัดห้วยตะแคง  
(พรประชานุกูล) 
4. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 

 
4 

จำนวนนักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 
3 

จำนวนนักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 

 
2 

จำนวนนักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

 
1 

จำนวนนักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ด้านใดด้านหนึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 70  
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ  :  
1. นักเรียนในสังกัดทั้งหมด ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 
2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม สามารถนับซ้ำได ้ 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
การส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางของพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม (SDGs) โดยให้สถานศึกษาพิจารณาประยุกต์ใช้ให้หมาะสมกับ
บริบท และช่วงวัย ดังนี้ 

3.1 ด้านความรู ้ 
          3.1.1 นักเรียนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น เช่น นักเรียน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การรับมือกับภัยพิบัติ  หรือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
         3.1.2 นักเรียนรู้จักและเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้ เช่น นักเรียนรู้จัก มีการสำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้
ทรัพยากรท้องถิ่น) 
     3.2 ด้านเจตคติและความตระหนัก   

3.2.1 นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
     1) การเข้าร่วมกิจกรรมในการคิดอย่างมีเหตุผลในการรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การหาแนวทาง  

ในการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆได้ เช่น การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ การปลูกทดแทนการเลือกคัดแยกขยะ  
ก่อนทิ้งการเลือกตัดสินใจในการทำปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนใช้สารเคมี เป็นต้น 

        2) เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนหรือรุ่นน้องปฏิบัติไม่ถูกต้องจึงแนะนำ สื่อสารให้ความรู้ที่ถูกต้อง  
เช่น น้องหรือพี ่ทิ ้งขยะโดยไม่แยกประเภทของขยะ ก็จะอธิบายการคัดแยกขยะ และทิ ้งให้ถูกต้อง               
และบอกถึงผลเสียของการไม่แยกขยะ หรือแยกขยะไม่ถูกต้อง 
           3.2.2 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด 

        1) มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ อยากเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมหรือชุมนุม ฯลฯ เพื่อพัฒนา
ตนเองสู่การดำเนินชีวิตประจำวัน การเลือกซื้อเลือกใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้าน ชุมชน                        

        2) นักเรียนมีความใส่ใจ จิตอาสา รับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
           3.2.3 นักเรียนมีวินัยเคารพกติกาของสังคม เช่น การเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลง  
และบรรทัดฐานของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
 

 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. งานวิจัยของโรงเรียนบ้านโป่งเจด็ 
เรื่อง การจัดการเรยีนรู้เชิงอนุรักษ ์
เรื่องการเลี้ยงชันโรงโดยการใช้
กิจกรรม Active Learning สำหรบั
นักเรียนโรงเรียนบา้นโป่งเจด็ 
 
2. ภาพยนตรส์ั้น Clip VDO                  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
Active Learning การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
และการจัดการขยะแบบครบวงจร
ในโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

     3.3 ด้านทักษะ 
   3.3.1 นักเร ียนสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาสิ ่งแวดล้อมของชุมชนได้  

เช่น นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัญหาสิ ่งแวดล้อมและสามารถถ่ายทอด สื่อสาร  
เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนได้ เป็นต้น 
          3.3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื ้อเลือกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  
เช่น การปฏิเสธถุงพลาสติก แต่เลือกนำถุงผ้ามาใส่แทน  ปิดไฟฟ้าก่อนออกจากห้องเรียนอย่างเป็นอัตโนมัติ 
และต่อเนื่อง เป็นต้น  
          3.3.3 นักเร ียนมีความเป็นผู ้นำในการเข้าร ่วมกิจกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ความเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่าง ในการสร้างสรรค์กิจกรรม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานเพื่อให้เกิดการสื่อสาร กระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
     3.4 การมีส่วนร่วม 

   3.4.1 นักเรียนติดตามข่าวสารและปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
สามารถคิด วิเคราะห์ และ รู้จักชุมชนของตนในประเด็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากยิ่งข้ึน 

   3.4.2 นักเร ียนกล้าแสดงความคิดเห็นที ่เป็นประโยชน์ต ่อส่วนรวมบนหลักประชาธิปไตย  
การใช้สิทธ์ิ ใช้เสียงในการลงความเห็นในการร่วมมือ คิดสร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามหลักประชาธิปไตย 
2. วิธีการดำเนินงาน 
     สพท. มีการส่งเสริม สนับสนนุการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ในภาพรวม ดังนี้  
             2.1 การนำนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณเพื่อให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ  
                  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินงานตามนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการกำหนดใน โครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 6 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  และ โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เพื ่อให ้น ักเร ียนได้ม ีความรู ้และมีท ักษะในการทำงาน ตระหนักในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม (ADGs)  โดยให้สถานศึกษา
ประยุกษ์ใช้ให้เหมาะสม กับบริบทของตนเอง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางสื่อออนไลน์ และอื่น ๆ โดยให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมย่อย ๆ ภายใต้การเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

             2.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร                        
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งสื่อออนไลน์ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
Active Learning และอื่น ๆ ตัวอย่าง โครงการได้แก่ โครงการประชุมปฏิบัติการบูรณาการครูแกนนำรักษ์
พงไพร 
             2.3 การจัดการเรียนการสอนด้านอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/การใช้ชีวิต 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/การใช้ทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
ที่ไม่เบียดเบียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบูรณาการกับกลุม่สาระการเรยีนรู้ต่างๆ การจัดทำหลักสตูรสาระ
การเรยีนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น 
                  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 ได้ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษา
ทุกแห่งบูรณาการการจดัการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณา
การกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนที่จดักจิกรรมการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ดเีด่น ได้แก่  โรงเรยีน 
โรงเรียนวดัห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)   โรงเรียนบา้นโป่งเจด็  โรงเรียนบ้านหนองโก  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
โรงเรียนวดัราษฎรส์มานฉันท์ เป็นต้น 
   3. นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางของ สพท. ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาสิ่งประดิษฐห์รือ
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้      
       งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรยีนรู้เชิงอนุรักษ์ เรื่อง การเลี้ยงชันโรง โดยการใช้กิจกรรม Active 
Learning ของโรงเรียนบ้านโป่งเจด็ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                  
4. ปัญหา อุปสรรค  
   - ไม่มี – 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
    ควรสนับสนุนปัจจยั เครื่องมือ หรือทุน สำหรับโรงเรียนท่ีขาดแคลนและอยู่ในท่ีทุรกันดาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  
 

 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการดำเนินงาน  
   1.1 โรงเรียนในสังกัด ท้ังหมด จำนวน   173   โรง 1 สาขา 
   1.2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน    50   โรง 
   1.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
        1.3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน    50   โรง   คิดเป็นร้อยละ  100 
        1.3.2 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 
        1.3.3 ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน จำนวน  50  โรง คิดเป็นร้อยละ  100 
   1.4 สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา ครบทั้ง 3 ด้าน จำนวน   50   โรง คิดเป็นร้อยละ  100 
หมายเหตุ :  
1. ใช้ผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) ในปีการศึกษา 2563 ที่ได้มีการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด 
รัฐ โรงเรียน ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ปรับโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา โดยมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ 
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ด้านส่งเสริมการศึกษา หมายถึง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีการส่งเสริมการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านใดด้านหนึ่ง 
ดังนี ้
    3.1 ด้านทักษะวิชาการ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น เพื่อเพิ่มทักษะวิชาการ เช่น  
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นต้น  
    3.2 ด้านทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพนำไปสู่การประกอบอาชีพและการมีงานทำ เช่น การมีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

- รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
ของโรงเรียนคณุภาพ
ประจำตำบล 
ยกตัวอย่างของโรงเรียน
ดังนี ้
1.โรงเรียนวดัหนองพัน
จันทร์  
2.โรงเรียนวดัเขาปิ่นทอง 
 
-รายงานนวัตกรรมและ
Best Practice ของ
โรงเรียน ผู้บริหารและคร ู
ยกตัวอย่างของโรงเรียน
ดังต่อไปนี ้
1.โรงเรียนวดัห้วยตะแคง
(พรประชานุกูล)  
2.โรงเรียนวดับางลี่     
(วุฒิพันธุ์วิทยา) 
3.โรงเรียนวดัป่าไก่     
(ส่วนประชานุกูลในพระ
บรมราชานเุคราะห์) 
 
- รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

     3.3 ด้านทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ เช่น การมีสระว่ายน้ำ
สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
    3.4 ด้านภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ เช่น การมีห้องเรียนภาษา ห้องปฏิบัติการด้านภาษา  
(Sound lab) สื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
    3.5 ด้านไอซีที (ICT) เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ เช่น การมีคอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 
4. ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้คนในชุมชน ทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้     
ของผู้เรียน สนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ สถานที่ องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้และบุคลากร เพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพ  
เช่น แหล่งเรียนรู้อาชีพในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียนขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย ร้านค้า
หรือบริษัท เป็นต้น 
5. สถานศึกษาที่มีการพัฒนา ครบทั้ง 3 ด้าน หมายถึง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน 
 
2. การดำเนินงาน 
    2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดังนี ้
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)                     
          - กิจกรรมถอดบทเรียนBest Practice โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)เรื่องส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 
          - จัดทำการศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และได้นิเทศติดตามผลการพัฒนาตามตัวช้ีวัดในแต่ละ
ด้านจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (3) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ (4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (5) ด้านนิเทศการศึกษา (6) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    2.2 การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ใน 4 ด้าน ดังนี ้
         2.2.1 ด้านการสรา้งความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล (ความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม  
มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคณุธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้) 
               - ส่งเสริมกิจกรรมคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่กิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยโรงเรียนคณุภาพประจำตำบลได้เข้าร่วมแข่งขันและได้จัดทำนวัตกรรมการเรียนการส่งเสริม
คุณธรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid19) โดยยกตัวอย่าง ดังนี้ 
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                1.การจัดการเรียนการสอนส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมภายใต้สถานการณ์ covid-19 เรื่อง DEK-D ของแผ่นดิน โรงเรียนวดั
ป่าไก่(ส่วนประชานุกูลในพระบรมราชานุเคราะห์) 
                2.นวัตกรรมเรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยหัวใจสุจริต 5 ห้อง ของโรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 
                3. นวัตกรรมเรื่องรูปแบบการบริหารงาน 6 ข้ันสู่คุณภาพ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 
                4. นวัตกรรม ช่ือว่า VACCINE Model โรงเรียนวดัห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 
                5. โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา" BANGLI Model คนดศีรีบางลี ่
         2.2.2 ด้านการพัฒนานักเรยีนของโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล (การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลือ่มล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะที่สำคัญ ท้ังทักษะวิชาการ  
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา เทคโนโลยีดิจิทลัและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21) 
              - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล โดยมีผลในแต่ละด้านดังน้ี 
                      ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.00  
                     โดยด้านท่ี 1 ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อยู่ในละดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.2 
                          ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.2 
                          ด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.2 
         2.2.3 ด้านการพัฒนาผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล (ความพร้อมในทุกด้าน  
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจดัการ มีความคิดสร้างสรรค์นวตักรรมการบรหิารจัดการเรียนการสอน  
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

              - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษาผลการประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล โดยภาพรวมอยู่ระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 

             ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  
ลำดับที่ (1) ด้านที่1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.6 
ลำดับที่ (2) ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.2 
ลำดับที ่(3) ด้านที่ 3 ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.00 
ลำดับที ่(4)ด้านท่ี 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.6 
ลำดับที ่(5) ด้านที่ 4 ความสามารถด้านผลงานและการนำเสนอ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.6ลำดับที ่(6)  
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ด้านที่ 5 ด้านนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.2 และ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการการสอนภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid19) ยกตัวอย่าง เช่น 
                1.การจัดการเรียนการสอนส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมภายใต้สถานการณ์ covid-19 เรื่อง DEK-D ของแผ่นดิน โรงเรียนวดั
ป่าไก่(ส่วนประชานุกูลในพระบรมราชานุเคราะห์) 
                2.นวัตกรรมเรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยหัวใจสุจริต 5 ห้อง ของโรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 
                3. นวัตกรรมเรื่องรูปแบบการบริหารงาน 6 ข้ันสู่คุณภาพ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 
                4. นวัตกรรม ช่ือว่า VACCINE Model โรงเรียนวดัห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 
                5. โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา" BANGLI Model คนดศีรีบางลี ่
                6. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เรื่องรวมพลังเรียนรู้ สร้างฐานคิด จิตพอเพียง 
         2.2.4 ด้านความร่วมมือกับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรยีนในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล (ผูป้กครองและชุมชน ให้การยอมรับ เช่ือถือต่อคณุภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร รวมทั้ง เอกชน บ้าน วัด/ 
ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การยอมรับโรงเรยีนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนที่มคีุณภาพ) 
             -โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1โรงเรยีน1คุณภาพ) ด้านโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ด้านความร่วมมือกับ เอกชน บ้าน 
วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียนในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล คิดเป็นร้อย 96.40 
3. ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในภาพรวม 
              - สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(covid19) 
              - งบประมาณในการดำเนินงานน้อยเกินไป ไม่เพียงพอในด้านการบริหารจดัการด้านบุคลากร 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
             -ในบางโรงเรียนบางพื้นที่ควรไดร้ับการพัฒนาอย่างจริงจงัในด้านบุคคลากรทีเ่พียงพอ 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) (ถ้ามี) 
    ชื่อสถานศึกษา 
     - โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 
    รูปแบบ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
      - จากปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้บริหารคณะครูได้เร่งหาแนวทางการดำเนินงานทั้งหลักการด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส ามารถ
ครอบคลุม ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site On-Hand On-Air และ On-Line ตามสถานการณ์และความพร้อมของ
นักเรียนรวมถึงสามารถดูแลส่งเสริมคุณลักษณะความประพฤติที ่พึงประสงค์ตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่วิถีชีวิตพอเพียงภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC หลอมรวมนำเอาข้อเสนอและวิธีการ
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ต่างๆจนสามารถร่วมกันสร้าง วัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหา ทั้งด้านวิชาการ และส่งเสริมคุณลักษณะและประพฤตินักเรยีนตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตสู่วิถิชีวิตพอเพียง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19)  ชื่อว่าV A C CI N E 
Mode นวัตกรรมนี้เป็นกระบวนการ ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)ทั้งในด้านการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน พร้อมกับส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต ลงสู่นักเรียน และดำเนินตาม
รูปแบบกิจกรรม " เรียนวิชาหลักปลูกผักวิชารอง" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกระบวนการ การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการ ควบคู่  
กับการส่งเสริมด้านคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ ภายใต้วงจรคุณภาพ เดมมิ่ง ( P D C A) กระบวนการดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนเป็น วัคซีน 
เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทั้งด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะความประพฤติที่ดี นักเรียนจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันตนเอง คือ มีทั้งความรู้
ด้านวิชาการ เรียนรู้ครบตามหลักสูตร และเรียนรู้ในการดำเนินชีวิต มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีคุณลักษณะความประพฤติที่ดีตาม
โครงการโรงเรียนสุจริตนวัตกรรมนี้สามารถนำพานักเรียนโรงเรียนวัดหว้ยตะแคง(พรประชานุกูล) รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุข พร้อมกับการสามารถปรับตนเองเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    วิธีการดำเนินงาน 
     - ของโรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) มีการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ covid-19 โดยใช้
นวัตกรรมวคัซีน model และ ไดม้ีการดำเนินงานตามกิจกรรม Active Life กิจกรรม + ทักษะชีวิต โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้  
1 ข้ันการวางแผน 2 ข้ันตอนลงมือปฏิบัติ 3 ข้ันตอนการตรวจสอบ 4 ข้ันตอนการปรับปรุง           

    ผลการดำเนินงาน 
    - ผลที่เกิดตามจดุประสงค ์
      1. นักเรียนไดเ้ลื่อนช้ันตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      2. นักเรียนมีคณุลักษณะ 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจรติ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 เฉลี่ยร้อยละ 
86.08 
      3. โรงเรียนมีการบริหารจดัการและมีนโยบายการเฝ้าระวังและการป้องกันแพร่เชื้อโรคระบาดไวรสัโคโรนา 2019 ตามมาตรการ 
ของ กระทรวงสาธารณสุข 
     4. โรงเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจดัการ และการจัดการเรยีนการสอนตามนวัตกรรม V A C C I N E Model 
ระดับคา่เฉลีย่ 4.50 ระดับความพงึพอใจมาก 
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ส่วนที่ 4 
จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพ 
ประเด็นที่ 5 จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏริูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน           

 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 

 

1. ผลการดำเนินงาน  
   1.1 สถานศึกษาในสังกัด ท้ังหมด จำนวน 173 แห่ง (1 สาขา) 
   1.2 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) จำนวน 173 แห่ง  
(1 สาขา)  คิดเป็นร้อยละ 100 
   1.3 สถานศึกษาท่ีมีหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) จำนวน 173 แห่ง  (1 สาขา) คิดเป็นร้อยละ100 
   1.4 ครูในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,753 คน จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  จำนวน 1,502 คน  
        คิดเป็นร้อยละ 85.68 

2. วิธกีารดำเนินงาน 
    2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กับสถานศึกษาจัดกระบวน 
การเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น   

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีแผนงานโครงการต่างๆ หรือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนจาก 
Passive Learning เป็น Active Learning ให้มากท่ีสุดทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ลงมือทำ และสรุปประเด็นพรอ้ม
การนำเสนอ คือเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เช่นโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สอดคล้อง
กับทักษะศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ New Learn  

    2.2 การดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน โดยมีรูปแบบ/แนวทาง/กระบวนการเรียนการสอน
และปฏริูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผูเ้รียนในทุกระดับช้ัน           
         1) การนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

     วิธีการดำเนินงาน สถานศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดควรรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำไปจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ แบบ Passive Learning  เป็น Active Learning และ         
มีการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ทั้งนี้จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน New Learn เพื่อเป็นการยกระดับ และ
ปรับวิธีการเรียนการสอนรูปแบบ Online On-demand จากรูปแบบ Passive Learning เป็นแบบ Active Learning อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนได้ 

 
 

เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ตัวอย่างหน่วย 
และแผนการจดัการเรียนรู้ 
(Active Learning)  
และบันทึกหลังการสอน 
ของสถานศึกษา  
อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
 รายงานผลการนิเทศ 
ติดตามการจดัการเรียนรู้  
Active Learning  

   หลักฐานอ่ืน ๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
 1. ........................................ 
 2. ........................................ 

                 ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

             ผลการดำเนินงาน 
ครูผูส้อนมีการสอดแทรกกจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ แบบ Passive Learning  เป็น Active Learning ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หลังจากการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการจัดทำโครงงาน ลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย กลุม่สาระภาษาไทย ผูเ้รียนมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมสร้างสรรค์ โดยการที่ใหผู้้เรียนได้ศึกษา
เนื้อเรื่องที่ครูกำหนดให้ แล้วให้ผูเ้รียนได้นำเสนอเป็นรายบุคคล ในรปูแบบ online กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับพ้ืนท่ี ปริมาตร ผูม้อบหมายให้ผูเ้รียนได้วัด ขนาด ความกว้าง ความยาว ของพื้นที่ห้องในบ้านของนักเรียน ส่งผลให้
ผู้เรยีนไดร้ับการจัดการศึกษาตามบริบท และศักยภาพรายบุคคล มกีารวัดและประเมินผล และการตดิตามโดยครูผูส้อน 
         2) การนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             วิธีการดำเนินงาน 

ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ19 การจัดการเรยีนการสอนไมส่ามารถดำเนินการจดั หรอืวัดผลไดต้ามปกติ
สถานศึกษาได้ดำเนินการโดยจดัรปูแบบบูรณาการกับสาระรายวิชาต่างๆ โดยเน้นการลงมือปฏิบตัิ เปน็รูปธรรม โดยการจัดแบบ
บูรณาการกับวิถีชีวิต เช่น การช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน การทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และวดัผลโดยการสังเกต สมัภาษณ์              

ผลการดำเนินงาน 
การบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนกับสาระการเรียนรู้อื่น โดนเน้นการลงมือปฏิบตัินักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกับภาระงาน 

ที่บ้านฝึกให้นักเรียนเกิดความรับผดิชอบ การแบ่งเวลา เวลาเรยีน เวลาเล่น เวลางาน และช่วยลดภาระของผู้ปกครอง 
          3) อ่ืน ๆ 
             วิธีการดำเนินงาน 

 ไม่ม ี
              ผลการดำเนินงาน 

ไม่ม ี

3. นวัตกรรมที ่ใช้ หรือที่คิดค้น เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active 
Learning(ถ้ามี) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ 
Active Training Online โดยการกำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมโดยใช้ระยะเวลาในการเข้าอบรม ภาระงานระหว่างการอบรม 
และการประเมินหลังการอบรม โดยใช้กับการอบรมทุกหลักสูตรของสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการลงมือปฏิบัติ ของผู้เข้าอบรม 
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หมายเหตุ :  
1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง “ความรู้”  ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการลงมือทำ
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  และการประเมินค่า โดยครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น  
2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์
สิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก Passive Learning เป็น Active Learning ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และหรือใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น 
4. ปัญหา อุปสรรค 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ19 สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตสิ่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
จัดการการเรยีนการสอนแบบ Active Learning  
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ครูผูส้อนต้องปรับการจัดการเรยีนการสอนให้บรรลตุามตัวช้ีวัดต้องรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยบูรณาการตามบริบทและความ
พร้อมผู้เรียนรายบุคคล 
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จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพ 
ประเด็นที่ 9-13 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจดัการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครยูุคใหม ่
 

ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการดำเนินงาน  
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน  1,816  คน  ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญ 
ในการจัดการเรียนการสอน มมีาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่างน้อย 1 รายการ) จำนวน 1,816 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตารางที่ 9.1 แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการจดั 
การเรยีนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยคุใหม่ จำแนกตามประเภทของหลักสูตรการอบรม/พัฒนา 

หลักสูตรการอบรม/พัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนา  

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านหลักสูตร 1,658 91.29 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1,816 100.00 
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล 1,296 71.36 
4. ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลย ี 1,683 92.67 
5. ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา 1,519 83.64 
6. ด้านคุณธรรม จรยิธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู 1,543 84.96 
7. ด้านทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร 1,345 74.06 
8. การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 1,816 100.00 

 
 

หมายเหตุ : 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรสายงานการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา          
2. การนับจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้ารับการอบรม/พัฒนา ในตารางที่ 9.1 ดังนี้ 
    2.1 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน เข้ารับการอบรม/พัฒนา มากกว่า 1 รายการ สามารถนับซ้ำได้  
    2.2 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน เข้ารับการอบรม/พัฒนา ในรายการเดียวกันมากกวา่ 1 ครั้ง ให้นับเป็น 1 

เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 ภาพถ่ายกิจกรรม 

   หลักฐานอ่ืน ๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
 1. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบ 
2. ตัวอย่างบันทึก PLC ของ
โรงเรียน 
3. ตัวอย่างเกียรติบตัร
หลักสตูรการอบรม/    
พัฒนา 8 หลักสูตร 
4. E-Learning 2564 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3. ประเภทของหลักสูตรการอบรม/พัฒนา ดังนี ้
    3.1 ด้านหลักสูตร หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและปญัญาประดิษฐ์ ครูผูส้อน เป็น “Coach” ความรู้  
และทักษะในสังคมยุควิถีชีวิตใหม่ (new normal) 
    3.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล หมายถึง ความรู้เกีย่วกับการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา     
    3.4 ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี หมายถึง การใช้สื่อการเรียนรู้สมยัใหม่ 
    3.5 ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา ระบบประกัน 
    3.6 ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู หมายถึง การพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    3.7 ด้านทักษะภาษาเพื่อการสือ่สาร หมายถึง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการสือ่สาร เช่น ทักษะการฟัง  
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเชียน 
    3.8 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การพัฒนาตนเองในวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ PLC การวิจัยและ
นวัตกรรม และการสร้างผลงานทางวิชาการ 

 
2. วิธกีารดำเนินงาน 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสังกัด ตามจุดเน้นของนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
     2.1 การพัฒนาทักษะความรู้และความชำนาญในการจัดการเรยีนการสอน (ด้านการใช้หลักสตูร การจดัการเรยีนรู้ การวดัประเมินผลและ
การใช้สื่อการเรียนรูส้มยัใหม่ที่เนน้การเรยีนรู้เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค ์การวิจยัและนวตักรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหาร
จัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา การใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวตักรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชนใ์นชีวติจริง (Applying) การใช้
เทคโนโลยีดจิิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เปลีย่นบทบาทจาก "ครูผูส้อน" เปน็ "Coach" จัดการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับเนื้อหาสาระในแตล่ะ
วิชา)  
          1. การอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ NEW LEARN 
          2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสรมิการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั     
โคโรนา๒๐๑๙(covid-19) เกี่ยวกับ หลักสูตร Activity Based Learning กับกระบวนการส่งเสรมิงานแนะแนว ทักษะการออกแบบ
การสอนด้วย Activity Based Learning การสอนงานแนะแนวด้วย Activity Based Learning และ5 Steps การติดตามผล 
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          3. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา แนวทางการจดัทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรยีนร่วม
พัฒนา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรมของโรงเรียน เพื่อกรอกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนนิงาน จัดทำแบบรายงานผล
การดำเนินงานแยกเป็นรายโครงการ  
          4. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศกึษาและทักษะชีวิตและการนเิทศติดตามด้วยรูปแบบการโค้ช
(coaching) หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบเชิงรุก (Active 
Learning)และแนวทางการนิเทศโดยรูปแบบการโค้ช(coaching) 
          5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cse-elearning,obec.go.th โดยมีครเูข้ารับการอบรม คดิเป็นร้อย 96.89 ของเขตพื้นท่ี 
          6. อบรมเชิงปฏิบัติการขบัเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา (หลักสตูรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รูปแบบออนไลน ์
          7. การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
          8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักการคัดลายมือท่ีถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการส่งเสรมิการคดัลายมือ
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 และได้มีการประกวดแข่งขันคัด
ลายมือ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          9. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบรกิารทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น พัฒนาและ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรยีนรวมตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการจดัการศึกษาเรยีนรวมและโรงเรยีน
จัดการ ศึกษาเรียนรวม และการตดิตามประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรยีนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมของ
เขตพื้นท่ี 
          10. หลักสูตรการอบรมพฒันา โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อประเมิน
เชิงมิตรไถความสามารถด้านการอา่นของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินการอ่านออก ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดการดำเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการกำหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรยีนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       
      2.2 การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยคุใหม ่ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
วิชาชีพครู (การพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพครูใหล้ึกซึ้ง มีทักษะในการปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ดี รวมถึงมีความรู้และ
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal) 
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ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

     สพป.รบ.1  จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยทุ่งเน้น การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี 
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จึงต้องสร้างให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพและหน้าที่ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทุกประเภท ทั้งครู  ผู ้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง         
โดยส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และด้วยวิธีที่หลากหลาย สามารถใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามความตอ้งการจำเป็น ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามสมรรถนะ
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  เช่นการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยรูปแบบทางไกล การ coaching ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ การจัดทำ
หลักสูตรการอบรมออนไลน์ เรื่องทักษะการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New normal เป็นต้น 
      2.3 การพัฒนาระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (PLC&CPD)  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.รบ.1. ส่งเสนมิการ PLC โดยดำเนนิกิจกรรมประชุม PLC ในหัวข้อแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ครูทุกโรงเรยีน PLC ภายในโรงเรียน จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรยีน สรปุการ 
PLC ของโรงเรียนมาประชุม PLC กับ สพป.รบ.1  โดยรูปแบบทางไกล ผ่านแอพพลิเคช่ัน google meet  ทุกโรงเรียนทุกเครือข่าย
เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากการ PLC กับ สพป.รบ.1 แลว้  ยังส่งเสริมให้ครูเก็บช่ัวโมง PLC เพื่อนำไปใช้ในการเลื่อน
หรือมีวิทยฐานะ  
3. ปัญหา อุปสรรค 
  เนื่องจากสถานการณ์ การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถทำการพัฒนา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
แบบ Face to face ได้  จึงเปลี่ยนแปลงเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลเิคชั่นต่างๆ ทำให้การฝึกปฏิบัติจริงอาจจะยัง
ไม่ได้มากเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาด้านเทคโนโลยดีิจิทัล ของผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งยังมีทักษะที่ไม่เท่ากัน 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 การพัฒนาท่ามกลางสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เท่าทันรวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวิถีชีวิตใหม่  ดังนั้นจึงควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ จึงควรดำเนินการแบบ Active มีปฏิสมัพันธ์โต้ตอบได้   
2. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทกัษะด้านดิจิทลั ให้สอดคล้องกับการทำงานในวิถีชชีวิตใหม่ 
3. ควรมีอุปกรณ์เครื่องใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 

 


