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         แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)                                  ก 

ค าน า            

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่    
ในภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่       
ตามกฎหมาย  ในการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   
จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอันดับแรก เพราะแผนเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา        
ในทศวรรษที่สอง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

            แผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติ
ราชการในระยะ 3 ปี ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2560 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตลอดจนทิศทาง     
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  และสภาพปัจจุบัน           
ของสังคมไทย บนพ้ืนฐานของภารหน้าที่หลักของเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ด าเนินการบริหารจัดการ              
ให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบได้เข้าเรียน ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง                   

และมีคุณภาพ และเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ทบทวนทิศทางแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการผลักดันให้มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า    ก 

สารบัญ    ข 

สารบัญตาราง 
บทสรุปผู้บริหาร 

  ค 
  จ 

ส่วนท่ี 1  บทน า  1 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
 1 
 5 

 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       11 
 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 17 
ส่วนท่ี 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  

ศาสตร์พระราชา 
หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในรัชกาลที่ 10 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
สรุปสาระส าคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     และเพ่ิมเติม  
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2563 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564 - 2565 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

46 
46 
47 
51 
52 
55 
58 
59 
62 
66 
69 
69 
72 

 
78 
79 

 
82 

 
87 

ส่วนท่ี 3   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ            89 
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับท่ี 1)           89 

     แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)             90 
               แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)                        100 



 

         แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)                                  ค 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ส่วนท่ี 4 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 
    (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 

102 
 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
ตารางแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)    

102 
103 
115 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5    

โครงการและงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  
     (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                         มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                         กับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

116 
117 
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119 
120 
133 

 
137 

 
139 
148 

ภาคผนวก  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

คณะผู้จัดท า 
150 
152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)                                  ง 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 

ตารางที่ 1 แสดงดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 11 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕60 13 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานปีพ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕60 13 
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี  ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ 16 
ตารางที่ 5 จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา  2562 17 
ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   

จ าแนกรายอ าเภอและระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562  
18 

ตารางที่ 7 จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายอ าเภอ สังกัด สพฐ. 19 

ตารางที่ 8 จ านวนนักเรียนต่อครู จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2562 19 
ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียนต่อห้อง จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2562 19 
ตารางที่ 10 จ านวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 20 
ตารางที่ 11 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2562 20 
ตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 13 

จ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
จ าแนกตามขนาด 7 ขนาด 
จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนก           
ตามเครือข่าย 

21 
 

22 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่  

25 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่ 

26 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O - NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระดับ 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และ 
ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

27 

ตารางที่ 17 
 
 
 
ตารางที่ 18 

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่  6            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ปีการศึกษา 2558 – 2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่  6                         
ปีการศึกษา 2562 

28 
 
 
 

29 

   
  



 

         แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)                                  จ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 

ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 
2558–2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่  6            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา             
2558 – 2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 
ปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 23 
 
 
 
ตารางที่ 24 

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6               
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา         
2558 – 2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6  
ปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 25 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา          
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มากไปหาคะแนนน้อย ระดับเครือข่าย 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 27  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
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ตารางที่ 28 
 
 
ตารางที่ 29 
 
ตารางที่ 30 
 
ตารางที่ 31 
 
 
ตารางที่ 32 
 
ตารางที่ 33 
 
ตารางที่ 34 

เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา           
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1          
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  
การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  
ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์กร และนโยบายทุกระดับ            
เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน ในการด าเนินงาน ดังนี้       
             1. มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ความต้องการจ า เป็นของนโยบายในแต่ละระดับ  ได้ แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ภาค และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน และความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนของส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
             2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย 
โอกาส อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้สามารถวางแผน
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานของส านักงาน มีทิศทางที่ถูกต้อง สามารถน าจุดแข็ง
ของส านักงาน และโอกาสทางสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อน         
ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงานและอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมซึ่งจะเป็น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที ผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนา         
ไปในทางท่ีเหมาะสม 
        3. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีการศึกษา             
สภาพปัญหา และความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานระดับสูง 
ก าหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมาย ระบุความต้องการทรัพยากร
ที่มีผลต่อความส าเร็จของเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศ
ทางการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ มีทิศทางในการบริหารแผน โดยใช้ วัตถุประสงค์ นโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นตัวก าหนดเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนใช้แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นเครื่องมือส าหรับควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานเพื่อจะได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการต่อไป 

        จากการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว ท าให้เกิดผลดังนี้ 
        1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565)  ในการบริหารจัดการการศึกษาครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี  
       2. แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นแผนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรและ
สถานศึกษาเสนอโครงการตามความต้องการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดผลแก่
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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    3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
    4. แผนงาน/ โครงการมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา 
    5. มีการก าหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างการบริหารแผนงาน/
โครงการ ชัดเจน  

6. แผนงาน/ โครงการมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน เป็นระยะๆ ต่อเนื่อง 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ 

อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
     8. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ และมีความผูกพัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ 

ปัญหา อุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 -2565)   

     การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 -2565) มีการปรับ
แผนงาน/ โครงการหลายครั้งเนื่องจากมีการปรับแผนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

       ควรมีการแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนงานโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ       

อย่างเป็นระบบ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

     1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา การด าเนินงานพัฒนา เพ่ือให้เห็นความส าคัญ และมีความตระหนักในการด าเนินงาน 

     2. ก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน โดยมีค าสั่งมอบหมายงานชัดเจน 
     3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ                 

วางแผนการใช้งบประมาณ  
      4. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท าแผนโดยใช้กระบวนการ        

มีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบทของ
ส านักงาน ตลอดจนสอดคล้องกับ ภารกิจ ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
      5. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์        
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล 
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    มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมีการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ท าให้
เกิดผลส าเร็จดังนี้ 
        1. แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สอดคล้องกับ
ภารกิจ นโยบาย ปัญหาความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสามารถน าแผนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีแผนการบริหาร
งบประมาณอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน  
       2. ผลด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ         
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
        3. การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้  
        4. การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม จ าหน่ายพัสดุ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, กฎกระทรวง, คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP   
        5. การจัดท ารายงานการเงิน/รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในระบบ KRS ได้ถูกต้อง           
ทันตามก าหนด 
        6. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ   

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย แก้ปัญหา 
และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ  
PDCA  มาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการ PMQA  ให้สอดคล้องกับบริบทดังนี้ ดังนี้ 

1. ประกาศนโยบาย  เป็นการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้ ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของนโยบาย ตลอดจนแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยวิธีการ                    
ที่หลากหลาย ได้แก่ 

1) การประชุมรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 
2) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุก 2 เดือน 
3) การประชุมครูในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายส าคัญ 
4) สื่อสารผ่าน Social Network เช่น Line,  Facebook, Google Form  

2. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ตามขอบข่ายอ านาจ และบทบาทหน้าที่ 
1) มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่รับผิดชอบแต่ละกล

ยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
2) มอบหมายให้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย เครือข่ายพัฒนา

ประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระ ประธานชมรมผู้บริหารการศึกษา ก าหนดแนวทางการปฏิบัติและจัดโครงการ/ 
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบท  

3. มอบความช่วยเหลือ สนับสนุน และบริการ 
                 1) ด้านการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือ มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้ มีการจัดอบรม
ให้ความรู้ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น การอบรมครู  กลุ่มสาระต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
คุณภาพการศึกษา  การสร้างเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาทั้งทางการบริหาร และวิชาการ 
โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ และทีมศึกษานิเทศก์ สนับสนุน
วิทยากร โดยการประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษานิเทศก์ ฯลฯ 
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               2) ด้านงบประมาณ  โดยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละเครือข่ายเพื่อด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามสภาพความต้องการจ าเป็น (Need Assessment)  

4. สอบทานเป็นระยะ โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการด าเนิน งานของ
สถานศึกษา การด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ และโครงการที่รับผิดชอบ    
 5. แก้ไขปรับปรุง น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาวิธีการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม    
                 1) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
จะน าผลมาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการปรับปรุงอย่างไร  
                 2) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะมี
การน าแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมาจัดท าเป็นคู่มือ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย
ให้สูงขึ้นในการวางแผน (Plan) ครั้งต่อไป เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย 
แก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยท าให้เกิดผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี 
2562 อยู่ในระดับ สูงมาก ร้อยละ 91.22 เป็นล าดับที่ 32 ของประเทศ  

2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีระดับคุณภาพ            
สูงกว่าเป้าหมายทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าคะแนนร้อยละ 4.71359   

3. ผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก แยกเป็น      
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของ   
การบริหารและการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก 

4. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานหน่วยงานย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2561–2562) โดยพิจารณาจาก        
ผลการด าเนินการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ขับเคลื่อน ดังนี้  
 4.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ (กพร.สพฐ.) สัดส่วนการพิจารณา 70% 
 4.2 ผลการประเมินการบริหารและจัดท าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา (สตผ.) สัดส่วนการพิจารณา 15% 
 4.3 ผลการประเมินติดตามการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สตผ.) สัดส่วน               
การพิจารณา 15%  
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     จากการก าหนดสัดส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1          
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในกลุ่มอันดับ 4 จ านวน 11 เขต ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน 20 ,000 บาท       
หากจัดล าดับผลการประเมินดังกล่าวจะอยู่ในล าดับที่ 17 จาก 182 เขต  

   การปรับและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการปรับและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง ดังนี้ 

   1. การปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายและจุดเน้น ของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและจุดเน้นการพัฒนา ได้แก่  

1.1 การเพ่ิมจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ มีการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้เติบโตเต็มวัยและการจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน 

1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ โดยก าหนดให้นักเรียน ป.1 อ่านเขียน            
แม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระ อา อี อู เอ และ แอ ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 อ่านและเขียนค าง่าย ๆ  
ได้มากขึ้น (แม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว และมีรูปวรรณยุกต์ ภายในเดือนกันยายน 2562) 

1.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการวัดความถนัดทางการเรียน และอาชีพ
สามารถเลือกเรียนตามความต้องการ 
             2. การปรับแผนตามกรอบวงเงินงบประมาณ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะด าเนินการโดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณของปี     
ที่ผ่านมามาใช้ในการวางแผน และเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องมีการปรับแผนให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน ตลอดจนก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือให้การใช้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 

2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ก ากับ เร่งรัด ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดประชุมสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือพัฒนางานอยู่เสมอ 
2.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดูแล ติดตาม  

การด าเนินงานและการใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับเป็นระยะพร้อมให้ก าลังใจและข้อเสนอแนะ         
ในการท างาน เพ่ือให้การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการน าแผน พัฒนาการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้ตามวัตถุประสงค์  เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดและใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจ่ายงบประมาณของรัฐบาล รวมทั้งมีการจัดท าแผนงบประมาณล่วงหน้าสอดคล้องกับ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่วยงานมีการปรับแผนตามนโยบาย จึงท าให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และ              
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ     
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ส่วนท่ี  1 

บทน า 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ละติจูดที่ ๑๓ องศา ๐๙ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๓ องศา ๕๗ ลิปดาเหนือ และลองติจูด       
๙๙ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๐ องศา ๐๓ ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4 ,030.03 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอําเภอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   

อําเภอด่านมะขามเตี้ย และอําเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   
อําเภอบางคนที  และอําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลบางคายู อําเภอเมตตา  
จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 
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สภาพภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบ่งตามระดับ
ความสูงของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นพ้ืนที่ราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่ํากว่า 100 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้ําแม่กลองในเขตอําเภอ
เมืองราชบุรี อําเภอปากท่อ และอําเภอวัดเพลง ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิง
เนินและที่ลาดเชิงเขา ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 100-750 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง          
มีแม่น้ําภาชีและลําห้วยสาขาเป็นสายน้ําหลักพบในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และ
ด้านตะวันตกของอําเภอปากท่อ และอําเภอเมืองราชบุรี สําหรับพ้ืนที่ภูเขาสูง ระดับความสูงตั้งแต่       
750 เมตรขึ้นไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้านตะวันตก เฉียงใต้บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีที่สูง
ชันด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพ    
เป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยปุาดิบ ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง และปุาไผ่ พบในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา 
และอําเภอปากท่อด้านตะวันตก ซึ่งเมื่อพิจารณาในมุมมองของยุทธศาสตร์พบว่าความสําคัญของ           
ภูมิประเทศสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการมีแม่น้ําหลักของจังหวัด    
ทําให้เป็นพ้ืนที่ราบ และราบลุ่ม ซึ่งเหมาะต่อการส่งเสริมการเกษตร และในตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นพ้ืนที่         
ปุาเขา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา              
เพ่ือเป็นหลักประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

สภาพภูมิอากาศ 
   จังหวัดราชบุรี  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่เนื่องจากมี  
เทือกเขาตะนาวศรีก้ันอยู่ทําให้พ้ืนที่ที่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน และ
มักทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทําให้สภาพอากาศของราชบุรีมี 3 ฤดู คือ  

  ฤดูฝน มี 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงที่สอง เดือนกันยายนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะ       
แนวเทือกเขาตะนาวศรี ท้าให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และ
อําเภอโพธาราม ทําให้เกิดอุทกภัยน้ําปุาไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจําทุกปี จากข้อมูลปริมาณน้ําฝน
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีพบว่า ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได้ 41.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2548 ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2539 และปริมาณ
ฝนน้อยที่สุดต่อปี วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2536  

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ําท่ีสุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542   

  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยา  
จังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  

ข้อมูลการปกครอง/ ประชากรและชาติพันธุ์  ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี ณ ธันวาคม       
พ.ศ.2561  
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น           
6 อําเภอ 56 ตําบล 533 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ตําบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 47 แห่ง (ท่ีมา: ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี) 
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   จํานวนประชากรของแต่ละอําเภอในเขตพ้ืนที่ 6 อําเภอ มีทั้งสิ้น 426 ,043 คน ส่วนใหญ่       
เป็นเพศหญิง จํานวน 214,701 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 เพศชาย จํานวน 211 ,342 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 49.61 แยกเป็น 
   1. อําเภอเมืองราชบุรี ประชากรเพศชาย 100 ,285 คน เพศหญิง 103,464 คน จํานวน
ครัวเรือน 77,118 ครัวเรือน 
   2. อําเภอปากท่อ ประชากรเพศชาย 33 ,240 คน เพศหญิง 34,571 คน จํานวนครัวเรือน 
23,325 ครัวเรือน 
   3. อําเภอจอมบึง ประชากรเพศชาย 31,543 คน เพศหญิง 32,506 คน จํานวนครัวเรือน 
22,879 ครัวเรือน 
   4. อําเภอวัดเพลง ประชากรเพศชาย 5,841 คน เพศหญิง 6,350 คน จํานวนครัวเรือน 
4,064 ครัวเรือน 
   5. อําเภอสวนผึ้ง ประชากรเพศชาย 27,532 คน เพศหญิง 25,472 คน จํานวนครัวเรือน 
17,616 ครัวเรือน 
   6. อําเภอบ้านคา ประชากรเพศชาย 12,901 คน เพศหญิง 12,338 คน จํานวนครัวเรือน 
9,364 ครัวเรือน    
   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา 368 แห่ง โบสถ์ในคริสต์
ศาสนา 9 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 378 แห่ง 

   ประชากรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล  เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมืองราชบุรีเป็น
ศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพ้ืนเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามาตั้งรกราก ทําให้มีชนหลายเชื้อชาติ
รวม 8 ชาติพันธ์ ดังนี้ 
   1. ชาวไทยพ้ืนถิ่นราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอวัดเพลง ได้แก่ ตําบลวัดเพลง และตําบล     
จอมประทัด 
   2. ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การคมนาคมสะดวก
ในอดีต ได้ยึดทําเลที่อยู่ริมแม่น้ําอยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอ่ืน ๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น 
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” 
   3. ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ตําบลหน้าเมือง     
ห้วยไผ่ คุ้งกระถิน คุ้งน้ําวน และตําบลพงสวาย อําเภอปากท่อ ได้แก่ ตําบลปากท่อ ยางงาม ดอนทราย        
บ่อกระดาน และตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอวัดเพลง ได้แก่ ตําบลวัดเพลง และตําบลเกาะศาลพระ 
   4. ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี อาศัยอยู่ในอําเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ตําบลสวนผึ้ง และตําบล
ตะนาวศรี อําเภอบ้านคา ได้แก่ ตําบลบ้านคา และตําบลบ้านบึง อําเภอปากท่อ ได้แก่ ตําบลยางหัก 
   5. ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอบ้านโปุง และอําเภอโพธาราม  
   6. ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี  ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจังหวัดเพชรบุรี และบางส่วน    
มาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอําเภอปากท่อ ตําบลห้วยยางโทน อําเภอจอมบึง ตําบลจอมบึง      
   7. ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี  กระจายอยู่ในอําเภอเมืองราชบุรี อําเภอปากท่อ อําเภอ   
จอมบึง และอําเภอสวนผึ้ง 
   8. ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี  อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอจอมบึง  
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สภาพปัจจุบัน   
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ หมู่ 10 ตําบลดอนตะโก         

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 6 อําเภอ รวม 174 โรงเรียน  1 สาขา ได้แก่ อําเภอ
เมืองราชบุรี จํานวน 49 โรงเรียน อําเภอ  ปากท่อ จํานวน 46 โรงเรียน 1 สาขา อําเภอจอมบึง จํานวน 
37 โรงเรียน อําเภอวัดเพลง จํานวน 5 โรงเรียน อําเภอสวนผึ้ง จํานวน 20 โรงเรียน และอําเภอบ้านคา  
จํานวน 16 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 

 

  
                          ตราประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

  

 

 
                                 ดอกไม้ประจ าจังหวัดราชบุรี คือ ดอกกัลปพฤกษ์  

 

 

 

                          ต้นไม้ประจ าจังหวัดราชบุรี คือ ต้นโมกมัน 
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สภาพการจัดการศึกษา    

  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          10. ประสาน ส่งเสรมิ การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา          
         11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย     
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
สภาการศึกษา  มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการบริหารและ    
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา             
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดยให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
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 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดทําเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (เฉพาะที่เป็น
โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล) 

    การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ          
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา
กําหนด ซึ่งในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด 

   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ 
   (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
   (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
   (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
   (ณ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่ของ    

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
   (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
   (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนทั่วไป

ของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
   (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 
   (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
   (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
   (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสาร 
   (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
   (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี 
   (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ 
   (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
   (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย์ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
   (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   (ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (ง) ศึกษา วะเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   (ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
   (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
   (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ 
   (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
     (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไป 
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
    (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
   (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
   (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
   (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ

มาตรฐานการศึกษา 
   (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  

ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น 

   (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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   (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
   (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
   (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 9. หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
    (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่กําหนด 
    (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง) ดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 

   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
         (ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
         (ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
        (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
        (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
        (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 
        (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
      (ซ) ดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ   
งานคดีของรัฐ 
        (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย                                            
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล  
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู    
และบุคลากร      
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ         
การสื่อสาร 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1. ภาวะด้านเศรษฐกิจ 

            (ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี) พิจารณาจากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ดังนี้ 
           ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ในปี 2560 มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 124,149 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 116,924 ล้านบาท ในปี 2559 จํานวน 7,225 ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
คงท่ี ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.2 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2559 จากการขยายตัวของภาคเกษตร โดยสาขา
เกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 20.9 มาจากการฟ้ืนตัวของการผลิตภาคเกษตร ในขณะที่การผลิต                  
นอกภาคเกษตร ชะลอตัวร้อยละ 3.1 จากการชะลอตัวลงของสาขาไฟฟูา แก๊สและการประปา สาขา
อุตสาหกรรม  สาขาการศึกษา  และสาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมทั้ง สาขาการขายส่ง         
ขายปลีกฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญได้ที่หดตัวลง  

          การผลิตภาคเกษตร ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 20.9 จากที่หดตัวลงร้อยละ 9.0           
ในปี 2560 จากการขยายตัวของสาขาเกษตรกรรมฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 21.8 ทั้งในหมวดการเลี้ยงปศุสัตว์ 
และหมวดพืช ที่ขยายตัว ร้อยละ 34.2 และ 7.1ตามลําดับ ซึ่งเกิดจากการปรับตัวดีขึ้นของระดับราคา
สินค้าเกษตร ส่วนสาขาประมง หดตัวลง ร้อยละ 16.5 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 

          การผลิตภาคนอกเกษตร ในปี 2560 ชะลอตัวร้อยละ 3.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.9       
ในปี 2559 จากการชะลอตัวของสาขาไฟฟูาฯ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการศึกษา และสาขาการบริการ
ด้านสุขภาพและสังคม รวมทั้ง สาขาการขายส่งขายปลีกฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญได้ที่หดตัวลงซึ่งเป็นไป
ตามการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจประเทศ 

ตารางท่ี 1 แสดงดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ปี พ.ศ. อัตราขยายตัว (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2559 2560 
ภาคเกษตร (2550=100) 181.3 184.4 150.3 1.7 -18.5 
ภาคนอกเกษตร (2550=100) 132.0 147.1 154.5 11.4 5.0 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (2550=100) 141.8 153.7 153.7 8.4 0.0 

 
      2. ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 

                  จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพ ซึ่งส่งผลให้การคมนาคมเป็นไปอย่างสะดวก       
มีนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากมาย โดยสามารถนับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดได้ถึง ๑,๗๖๑ 
โรง แบ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก จํานวน ๑,๒๒๖ แห่ง โรงงานขนาดกลาง จํานวน๔๐๑ แห่ง และโรงงาน
ขนาดใหญ่ จํานวน ๙๔ แห่ง มีเงินลงทุนรวม ๘๔,๑๗๙,๗๔๔,๑๔๔ บาท แรงงานรวม ๖๗,๐๙๙ คน 
อุตสาหกรรมที่มีมากที่สุดในจังหวัด คือ อุตสาหกรรมอาหาร มีถึง ๒๒๒ โรง มีเงินลงทุนรวม จํานวน 
๙,๔๘๙ ,๗๗๘ ,๖๑๖ บาท และมีอัตราจ้างแรงงานถึง ๑๑,๐๔๘ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขนส่ง 
อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ซ่อมแซมโลหะ มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๐,๗๗๖,๕๒๐,๓๒๓ บาท มีการจ้างงานทั้งสิ้น ๑๘,๑๕๙ คน 
กําลังการผลิตทั้งสิ้น ๑๙๘,๖๑๑.๕๒ แรงม้า  
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      จากมาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในระยะเร่งด่วนโดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นจดทะเบียน
ภายในสิ้นปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้ปี ๒๕๖๐ คาดว่าจํานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ ๓.๐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ๒.๐ ถึง ๔.๐) 

     การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ยั่งยืน
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จังหวัดจะให้ความสําคัญกับการสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภาค
การเกษตรอุตสาหกรรม การลงทุน การบริการทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของส่วนราชการ การส่งเสริมการ
พัฒนา SME และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการแรงงาน
คุณภาพรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนั้นในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่จะเป็นฐานให้กับการเกษตรสู่อุตสาหกรรม 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมแนวใหม่ของจังหวัดตามเปูาหมายการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ิมค่าในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด และจังหวัด ยังเน้นในการเตรียมการ      
ในการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญในระดับจังหวัด อําเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของภาคอุตสาหกรรมตามศักยภาพโอกาสและข้อจํากัดของพ้ืนที่ การเติบโตของชุมชนที่จะขยายตาม
อุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนารองรับความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือ
รองรับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านจังหวัด
กาญจนบุรี 

                3. ข้อมูลทั่วไปด้านแรงงาน 
 ๑) สถานประกอบกิจการและลูกจ้าง ข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี   

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน ๔,๔๒๑ แห่ง 
หรือร้อยละ ๑๒.๘๔ ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคตะวันตก ผู้ประกันตนมีจํานวน 
๑๓๗,๙๖๖คน หรือร้อยละ ๑๑.๖๙ ของจํานวนผู้ประกันตนทั้งหมดในภาคตะวันตก (มาตรา ๓๓ จํานวน 
๙๖,๐๗๙ คน มาตรา ๓๙ จํานวน ๑๕,๓๐๘ คน มาตรา ๔๐ จํานวน ๒๖,๖๓๙ คน) เมื่อเปรียบเทียบ      
กับปี ๒๕๕๙ พบว่าสถานประกอบการลดลงร้อยละ ๐.๒๗ ส่วนผู้ประกันตนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๐.๕๕  
  ๒) ภาวะการมีงานท า/ ภาวการณ์ว่างงาน จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  
พบว่า การทํางานของประชากรจังหวัดราชบุรี  ผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจํานวน ๖๖๑,๙๓๐ คน       
ซึ่งอยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน ๔๗๖,๕๕๔ คน หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๑.๙๙)  ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และจํานวน 
๔๖๒,๘๐๗ หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๐.๐๘) ในปี ๒๕๕๘ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ๒ ปีที่ผ่านมา                
ผู้อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวน ๔๗๖,๕๕๔คน จําแนกเป็น 

 ผู้มีงานทํา จํานวน ๔๘๖,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ ของประชากรอายุ        
๑๕ ปี ขึ้นไป (ชาย ร้อยละ ๗๗.๔๓ หญิง ร้อยละ ๖๔.๕๒)  

 ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทําและพร้อมที่จะทํางาน มีจํานวน ๕,๗๑๐ คน หรือ       
คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๙ ชาย ร้อยละ ๐.๙๑ หญิง ร้อยละ ๐.๘๒  

 ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่มีงานทําและไม่พร้อมที่จะทํางาน เนื่องจากรอทํางาน 
ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป มีจํานวน ๒,๗๔๔ คน หรือร้อยละ ๐.๔ 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

สถานภาพแรงงาน 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 

ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 
ประชากรอายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป 
๑. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
    ๑.๑. ผู้มีงานทํา 
    ๑.๒. ผูว้่างงาน 
    ๑.๓. กําลังแรงงานที่รอ 
           ฤดูกาล 
๒. ผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 
    ๒.๑. ทํางานบ้าน 
    ๒.๒. เรียนหนังสือ 
    ๒.๓. อ่ืนๆ 
* อัตราการว่างงาน 

๖๕๗,๗๒๓ 
๔๖๕,๘๓๒ 
๔๕๘,๐๕๑ 

๓,๕๘๙ 
๔,๑๙๓ 

๑๙๑,๘๙๑ 
๕๔,๑๔๓ 
๔๖,๙๗๓ 
๙๐,๗๗๕ 

๐.๕ 

๖๖๐,๓๖๖ 
๔๖๒,๘๐๗ 
๔๕๗,๙๙๙ 

๔,๖๐๓ 
๒๐๕ 

๑๙๗,๕๕๙ 
๔๖,๘๗๖ 
๕๓,๙๕๗ 
๙๖,๗๒๗ 

๐.๗ 

๖๖๑,๙๓๐ 
๔๗๖,๕๕๔ 
๔๖๘,๑๐๐ 

๕,๗๑๐ 
๒,๗๔๔ 

๑๘๕,๓๗๕ 
๔๘,๕๑๐ 
๔๔,๕๙๙ 
๙๒,๒๖๖ 

๐.๙ 

664,245 
465,893 
458,421 

5,296 
2,176 

198,352 
48,826 
45,685 

103,842 
1.1 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕60 

ปี พ.ศ. 
ต าแหน่งงานว่าง (อัตรา) ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญิง ไม่ระบ ุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปี ๒๕๕๗ ๖๒๓ ๔๓๔ ๓,๖๙๔ ๔,๗๕๑ ๒,๒๐๑ ๓,๐๗๘ ๕,๒๗๙ ๑,๖๔๗ ๒,๕๖๒ ๔,๒๐๙ 

ปี ๒๕๕๘ ๓๕๕ ๑๑๘ ๔,๗๐๘ ๕,๑๘๑ ๒,๓๕๖ ๓,๑๕๑ ๕,๕๐๗ ๑,๙๒๕ ๒,๗๓๘ ๔,๖๖๓ 

ปี ๒๕๕๙ ๕๙๙ ๓๒๖ ๔,๐๔๐ ๔,๙๖๕ ๑,๒๔๐ ๑,๕๕๔ ๒,๗๙๔ ๑,๒๔๓ ๑,๘๘๖ ๓,๑๒๙ 

ปี 2560 410 208 2,247 2,865 374 655 1,029 562 958 1,520 

       (ท่ีมา :สํานักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี) 

 3) ความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน) 
                       ส่วนใหญ่ต้องการผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ ๔๐.๙๘ ของความ
ต้องการแรงงานในจังหวัด รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า ร้อยละ ๒๓.๗๓ ระดับ ปวช.        
ร้อยละ ๒๐.๕๙ ระดับ ปวส. ร้อยละ ๘.๘๒ ระดับอนุปริญญา ร้อยละ ๓.๗๓ และระดับปริญญาตรี           
ร้อยละ ๒.๑๖ 
                      อุตสาหกรรมที่ มีความต้องการแรงงานมากที่สุด  ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต         
ร้อยละ ๕๔.๓๑ ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ การผลิต      
สิ่งทอ รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์    
ร้อยละ ๓๐.๗๘ อุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ ๗.๐๖ 
                     อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่อาชีพงานพ้ืนฐาน ร้อยละ ๓๙.๘๐ ได้แก่ 
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ผู้ทําความสะอาดสํานักงาน โรงงานโรงแรม และสถานที่ทําการ ผู้ซักล้างและ      
รีดเสื้อผ้ารองลงมา ได้แก่ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ ๑๗.๘๔                      
(ซึ่งได้แก่พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า พ่อครัว พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๓.๑๔  (ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่สํานักงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่          
เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว)  
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                   4) การเดินทางไปท างานต่างประเทศ ปี 2560 พบว่าจังหวัดราชบุรี มีผู้แจ้งความ
ประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 257 คน แยกเป็นชาย 209 คน และหญิง  48 คน ส่วนใหญ่       
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า สําหรับการเดินทางไปทํางานเป็นการ    
ไปทํางานโดยวิธี Re-Entry จํานวน 161 คน เดินทางด้วยตนเอง จํานวน 19 คน นายจ้างพาไปฝึกงาน 
จํานวน 10 คน และนายจ้างพาไปทํางาน จํานวน 67 คน 
                   5) แรงงานต่างด้าว  
              ข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปี 2560 มีจํานวน 47,584 คน แยกเป็น
ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)  จํานวน 626 คน ประเภทส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12) จํานวน 103 คน ประเภท
ชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13) จํานวน 3,988 คน นําเข้า MOU  จํานวน 5,972 คน และพิสูจน์สัญชาติ (พม่า ลาว 
กัมพูชา)  จํานวน 36,895 คน  ส่วนจํานวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ในจังหวัดมีจํานวน 
42,867 คน  (พม่า จํานวน 38,222 คน ,ลาว จํานวน 1,509 คน และกัมพูชา จํานวน 3,136 คน) 

               4. ด้านยาเสพติดของจังหวดัราชบุรี  
           สถานการณ์ด้านการค้าและการแพร่ระบาด 
           การแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีอยู่ ในระดับดีขึ้น จากการติดตาม

สถานการณ์ยาเสพติดของคณะทํางานเฝูาระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี สถิติการจับกุมผู้กระทําผิด  
คดียาเสพติดจําแนกรายอําเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พบว่า อําเภอบ้านโปุง อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอ   
โพธาราม พ้ืนที่ที่สามารถจับกุมในคดียาเสพติดมากที่สุด ส่วนการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่า          
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ อําเภอบ้านโปุง และอําเภอบ้านแพ ส่วนอําเภอเมืองราชบุรี และโพธาราม         
มีแนวโน้มลดลง สถิติการจับกุมผู้กระทําความผิดจําแนกตามประเภทยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี พบว่า
มีการจัดกุมยาเสพติด ๓ ประเภทคือ ยาบ้า กัญชา และไอซ์ โดยยาบ้ายังเป็นยาเสพติดหลัก ทั้งนี้ของกลาง
ยาบ้าที่สามารถจับกุมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเฉพาะในพ้ืนที่อําเภอบ้านโปุง 

           ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรียังคงมีเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ลักลอบนําเข้ายาบ้าและไอซ์      
จากภาคเหนือโดยใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักยาเสพติด เพ่ือผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง         
ใช้กระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่ ยาบ้า กัญชา กระท่อม 
และไอซ์ จากข้อมูลที่ได้รับยังไม่พบว่ามีสถานการณ์การลักลอบนําเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่บริเวณชายแดน          
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านแต่อย่างใดส่วนใหญ่จะเป็นการจับกุมคดียาเสพติดจากพ้ืนที่ตอนในเท่านั้น 

           แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติด 
   1. มีแนวโน้มการลักลอบนําเข้ายาบ้า และไอซ์จากภาคเหนือของเครือข่ายกลุ่มผู้ค้า          
ยาเสพติด และใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักและทางผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเครือข่าย          
บางกลุ่มใช้เป็นพื้นที่พักยา และกระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง 
   2. การค้ายาเสพติดในระดับผู้ค้ารายย่อยจะเป็นการทําการค้าในระบบเครือญาติ ซึ่งจะนํา
ยาเสพติดมาจําหน่ายโดยผ่านทางคนรู้จัก หรือญาติ แล้วขายต่อกับบุคคลทั่วไปเพ่ือหากําไรอีกทอดหนึ่ง 
   3. มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยจะรับยาเสพติดจากชายแดน
กาญจนบุรีและส่งต่อยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 
   4. ผู้ค้ายาเสพติดมีแนวโน้มที่จะสั่งยาเสพติดมาจากชายแดนทางภาคเหนือเป็นจํานวน 
ครั้งละมาก ๆ ในแต่ละครั้ง โดยใช้วิธีการนําญาติหรือคนรู้จักไปเป็นตัวประกันไว้กับผู้ขายที่ฝั่งเมียนมาร ์ 
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               5. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

                จังหวัดราชบุรีหนึ่งในผืนปุาภาคตะวันตก เป็นพ้ืนที่ที่มีความต่อเนื่องกับผืนปุา         
ทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นมรดกโลก และผืนปุาแก่งกระจานรวมทั้งเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ปุาประเทศเพ่ือนบ้าน    
ซึ่งเป็นผืนปุาเขตร้อนชื้นที่สําคัญของเอเชียความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ปุาหายาก  เช่น        
นกเงือก นกเก็กชะนีหน้าขาว ซึ่งพ้ืนที่ปุาส่วนใหญ่ในจังหวัดราชบุรีอยู่ในบริเวณเขตแดนด้ านทิศตะวันตก 
ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็น      
เทือกเขาสูง สภาพปุาเป็นปุาดิบปุาเบญจพรรณปุาเต็งรังและปุาไผ่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ตั้งแต ่๒๐๐ เมตร ถึง ๑,๑๐๐ เมตร อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และด้านทิศตะวันตกของ
อําเภอปากท่อซึ่งพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้งอําเภอบ้านคาและอําเภอจอมบึงพ้ืนที่จะประกอบด้วยปุาและภูเขา         
อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณถัดจากเทือกเขามาทางด้านทิศตะวันออกจนถึงตอนกลาง
ของพ้ืนที่จังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเป็นลอนลาดมีแม่น้ําภาชี และลําห้วยสาขาเป็นแม่น้ําสายหลัก
อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงและด้านทิศตะวันตกของอําเภอปากท่อ         
เมืองราชบุรี โพธาราม และอําเภอบ้านโปุง ทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

                จังหวัดราชบุรีมีพ้ืนที่ปุาเหลืออยู่ประมาณ ๑,๐๖๓,๒๙๐.๙๖ไร่ หรือร้อยละ ๓๒.๗๘
ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด ปุาไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่เขาและเทือกเขาตะนาวศรี โดยข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง   
มีจํานวนพ้ืนที่ปุาไม้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สําหรับพ้ืนที่ปุาไม้จําแนกตามลักษณะบั งคับตามกฎหมาย 
ประกอบด้วย 
       - ปุาสงวนแห่งชาติ   มีพ้ืนที่  ๑,๘๖๔.๙๕  ตารางกิโลเมตร 
       - อุทยานแห่งชาติ  มีพ้ืนที่  ๓๒๘.๗๔     ตารางกิโลเมตร 
       - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา มีพ้ืนที่  ๔๘๙.๓๑     ตารางกิโลเมตร 
       - ที่ราชพัสดุ    มีพ้ืนที่  ๘๐๐.๐๐     ตารางกิโลเมตร 

        5.2 ทรัพยากรน้ า 
      ๑) แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ําแม่กลองไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขต
อําเภอบ้านโปุง อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอดําเนินสะดวก รวมความยาว ๖๗ กิโลเมตร 
แม่น้ําแควอ้อม เป็นสาขาของแม่น้ําแม่กลองในเขตอําเภอเมืองฯ และอําเภอวัดเพลง แม่น้ําภาชี ต้นน้ํา         
เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอําเภอบ้านคา ไหลผ่าน อําเภอสวนผึ้ง อําเภอจอมบึง ไปบรรจบ              
แม่น้ําไทรโยค ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวเฉพาะ ในเขตจังหวัดราชบุรี ๘๐ กิโลเมตร 
       2) คุณภาพน้ า 
   จากการติดตามคุณภาพน้ํา ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี)  
ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินในเขตพ้ืนที่เขตจังหวัดราชบุรีได้แก่ แม่น้ําแม่กลอง 
คลองดําเนินสะดวก คลองวัดประดู่และคลองสาขาตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๗  ออกตามในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕          
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 
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             5.3 ขยะมูลฝอย 
           จากการคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษกับ
ฐานประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่นคือ
เทศบาลเมืองอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ๑.๑๕กก./คน/วันเทศบาลตําบลอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เท่ากับ ๑.๐๒กก./คน/วันและองค์การบริหารส่วนตําบลอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ๐. ๙๑กก./คน/วัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีปริมาณที่เกิดขึ้น ๓๕๗,๒๕๖.๗๘ ตัน/ปี (๙๗๘.๗๙ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่กําจัด        
ไม่ถูกต้อง ๘๔,๑๙๔.๕๕ ตัน/ปี (๒๓๐.๖๗ ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่กําจัดถูกต้อง ๔๖,๐๘๔.๙๐ ตัน/ปี 
(๑๒๖.๒๖ ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่นําไปใช้ประโยชน์ ๗๖,๗๗๔.๘๐ ตัน/ปี (๒๑๐.๓๔ ตัน/วัน) และปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้าง ๑๗,๔๓๓ ตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๙          
มีจํานวน ๑๑๑ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาลตําบล ๓๐ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตําบล ๗๗ แห่ง   
                    จังหวัดราชบรุียังมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๒๖๔.๐๑ ตัน/วัน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๙๗๘.๗๙ ตนั/วัน ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 4 : แสดงปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี  ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 
 

ปี ปริมาณขยะ 
๒๕๕๔ ๒๖๔.๐๑ ตัน/วัน 
๒๕๕๕ ๓๗๖.๘๗ ตัน/วัน 
๒๕๕๗ ๕๘๑.๖๗ ตัน/วัน 
๒๕๕๘ ๘๙๕.๘๗ ตัน/วัน 
๒๕๕๙ ๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน 

           ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 174 
โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563) มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จํานวน 6 อําเภอ ได้แก่  
อําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอวั ดเพลง อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ ง  และอําเภอบ้านคา               
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 3,658 3,424 7,082 

นักเรียนระดับประถมศึกษา 12,464 11,103 23,567 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,809 1,536 3,345 

รวมทั้งสิ้น 17,931 16,063 33,994 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563  
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ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกรายอ าเภอและ 
     ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563  

ระดับ เพศ 
อ าเภอ รวม 

ชั้น 
รวม 
ระดับ เมือง จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา 

ก่อ
นป

ระ
ถม

 อ.1 
ชาย 68 118 33 66 11 36 661 

 

7,082 

หญิง 60 128 39 41 14 47 

อ.2 
ชาย 547 321 268 268 46 121 3,067 

 หญิง 523 252 305 247 39 130 

อ.3 
ชาย 612 335 321 308 42 137 3,354 

 หญิง 551 319 292 275 37 125 

ปร
ะถ

ม 

ป.1 
ชาย 784 401 374 327 49 160 3,964 

 

23,567 

หญิง 683 402 345 281 36 122 

ป.2 
ชาย 803 443 378 303 42 177 3,956 

 หญิง 719 372 300 245 37 137 

ป.3 
ชาย 800 400 385 341 48 148 4,048 

 หญิง 677 410 361 306 49 123 

ป.4 
ชาย 742 418 403 278 33 145 3,818 

 หญิง 705 358 320 244 44 128 

ป.5 
ชาย 802 393 322 318 51 140 3,967 

 หญิง 675 402 359 308 40 157 

ป.6 
ชาย 819 346 374 313 57 147 3,814 

 หญิง 711 354 287 237 33 136 

มัธ
ยม

 

ม.1 
ชาย 249 144 161 49 - 47 1,210 

 

3,345 

หญิง 215 122 140 41 - 42 

ม.2 
ชาย 269 122 117 57 8 52 1,127 

 หญิง 216 96 112 37 1 40 

ม.3 
ชาย 225 113 109 39 3 45 1,008 

 หญิง 203 90 111 28 2 40 

รว
ม ชาย 6,720 3,554 3,245 2,667 390 1,355 17,931 

33,994 
หญิง 5,938 3,305 2,971 2,290 332 1,227 16,063 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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ตารางท่ี 7 จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายอ าเภอ สังกัด สพฐ. 

ที ่ อ าเภอ 
สังกัด สพฐ. 

โรงเรียน ครู นักเรียน 
1 เมืองราชบุรี 49 663 12,658 
2 ปากท่อ 47 312 4,957 
3 จอมบึง 37 372 6,859 
4 วัดเพลง 5 41 722 
5 สวนผึ้ง 20 287 6,216 
6 บ้านคา 17 149 2,582 

รวม 175 1,824 33,994 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียนต่อครู จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู นร. :  คร ู
1 เมืองราชบุรี 12,658 663 19:1 
2 ปากท่อ 4,957 312 16:1 
3 จอมบึง 6,859 372 18:1 
4 วัดเพลง 722 41 18:1 
5 สวนผึ้ง 6,216 287 22:1 
6 บ้านคา 2,582 149 17:1 

 รวม 33,994 1,824 19:1 

ตารางท่ี 9 จ านวนนักเรียนต่อห้อง จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง นร. : ห้อง 
1 เมืองราชบุรี 12,658 604 21:1 
2 ปากท่อ 4,957 388 13:1 
3 จอมบึง 6,859 394 17:1 
4 วัดเพลง 722 48 15:1 
5 สวนผึ้ง 6,216 262 24:1 
6 บ้านคา 2,582 157 16:1 
 รวม 33,994 1,853 18:1 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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ตารางท่ี 10 จ านวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับที่เปิดสอน 

ในสังกัด นอกสังกัด 
รวม สพฐ. สกอ. สอศ. ส านักพุทธ เทศบาล ตชด. 

ก่อนประถมศึกษา  1     1 
ก่อนประถม - ประถม 145    3 2 150 
ก่อนประถม - ม.ต้น 30    4  34 
ก่อนประถม - ม.ปลาย     1  1 
ประถม - ม.ปลาย        
ม. ต้นระดับเดียว    1   1 
ม. ต้น - ม.ปลาย        
ระดับอาชีวศึกษา   3    3 
ระดับปริญญาตรี  1     1 

รวม 175 2 3 1 8 2 191 

ตารางท่ี 11 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2563  

ที ่ จ านวนนักเรียน 
จ านวนโรงเรียนแยกตามรายอ าเภอ 

รวม 
เมือง ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา 

1 0 – 20 4 5 - 1 - - 10 
2 21 – 40 4 2 - - - - 6 
3 41 – 60 5 5 - 5 2 2 19 
4 61 – 80 9 8 2 9 2 2 32 
5 81 – 100 6 6 - 4 3 3 22 
6 101 - 120 1 7 1 3 1 1 14 
 รวมทั้งสิ้น 29 33 3 22 8 8 103 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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ตารางท่ี 12 จ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม 
              ขนาด 7 ขนาด 

อ าเภอ 

จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด 

รวม 120 
คน 

ลงมา 

121-
200 
คน 

201-
300 
คน 

301-
499 
คน 

500-
1,499 คน 

1,500-
2,499 

คน 

2,500 
คนขึ้นไป 

เมืองราชบุรี 29 9 3 6 - - 2 49 
จอมบึง 22 7 2 4 1 1 - 37 
สวนผึ้ง 8 1 2 6 3 - - 20 
ปากท่อ 33 7 6 1 - - - 47 
วัดเพลง 3 1 - 1 - - - 5 
บ้านคา 8 4 4 1 - - - 17 
รวมทั้งสิ้น 103 29 17 19 4 1 2 175 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 

 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 บริหารจัดการภายใต้ระเบียบ       
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กําหนดการบริหารและการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นอํานาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จํานวน 9 เครือข่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

2. ด้านการบริหารและการจัดการเครือข่ายคุณภาพการศกึษา 
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ตารางท่ี 13 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามเครือข่าย 

โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่าย 

เครือข่ายท่ี 1 
 

โรงเรียนวัดเขาวัง            
(แสง ช่วงสุวนิช) 

 

1. วัดแคทราย       2. ชุมชนวัดคูบัว     3. วัดบ้านโพธิ์           
4. วัดหนามพุงดอ  5. วัดห้วยหมู            6. วัดดอนแจง        
7. วัดใหม่นครบาล     8. วัดดอนตะโก           9. วัดทุ่งหญ้าคมบาง 
10. วัดนาหนอง      11. วัดน้ําพุ              12. วัดเขาถํ้ากุญชร     
13. วัดห้วยไผ่          14. วัดอรุณรัตนคีรี 15. วัดหนองตาหลวง 
16. วัดโพธิ์ดก           17. วัดใหญ่อ่างทอง   18. อนุบาลเมืองราชบุรี 

เครือข่ายท่ี 2 
 

โรงเรียนวัดเจติยาราม 
 

1. วัดดอนตลุง              2. วัดเกาะลอย       3. วัดห้วยตะแคง       
4. วัดท่าโขลง                           5. วัดโสดาประดิษฐาราม 6. วัดเจติยามราม    
7. วัดเขางูสันติธรรม   8. วัดอรัญญิกาวาส 9. บ้านหนองนางแพรว    
10. บ้านชัฎเจริญ     11. วัดบางกระ         12. วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์            
13. บ้านเขากรวด     14. บ้านทุ่งน้อย       15. วัดหนองกระทุ่ม 

เครือข่ายท่ี 3 
 

โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ศรัทธาธรรม 

 

1. วัดศาลเจ้า               2. วัดเกตุน้อย          3. วัดคุ้งกระถิน            
4. วัดเหนือวน      5. จันทคามวิทยา          6. วัดบางลี่              
7. วัดบ้านกล้วย           8. วัดอัมพวัน             9. วัดพเนินพลู            
10. วัดไผ่ล้อม           11. วัดใหม่ราษฎร์บํารุง 12. วัดท้ายเมือง 
13. อนุบาลวัดเพลง       14. วัดเวียงทุน 15. วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม                    
16. วัดแจ้งเจริญ     17. วัดศรัทธาราษฏร์ 18. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล                      

เครือข่ายท่ี 4 
 

โรงเรียนวัดปุาไก่ 
(ส่วนประชานุกูล)       

ในพระบรม-              
ราชานุเคราะห์ 

 

1. วัดดอนทราย           2. บ้านเขาถํ้า          3. บ้านเขาอีส้าน         
4. บ้านหนองบัวหิ่ง 5. บ้านไพรสะเดา         6. บ้านเขาถ่าน        
7. วัดวิมลมรรคาราม    8. วัดหนองบัว        9. บ้านบ่อตะคร้อ       
10. อนุบาลปากท่อ   11. วัดโคกพระเจริญ     12. ไทยรัฐวิทยา 64 
13. วัดปุาไก่               14. วัดสว่างอารมณ์   15. วัดวังมะนาว          
16. วัดยางงาม     17. วัดหัวปุา 18. วัดวันดาว         
19. บ้านเขาช้าง           20. วัดราษฎร์สมานฉันท์                21. วัดโพธิศรี         
22. วัดพิบูลวนาราม   

  



 

         แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)                              23 

โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่าย 

เครือข่ายท่ี 5 
  

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

1. ชุมชนวัดทุ่งหลวง     2. บ้านพุคาย           3. บ้านหนองน้ําใส       
4. บ้านเขาพระเอก              5. บ้านหนองไผ่          6. วัดสนามสุทธาวาส 

7. บ้านหนองวัวดํา       
8. บ้านหินสี (สาขาบ้านลาน
คา)       

9. บ้านห้วยศาลา     

10. บ้านแม่ประจัน      11. บ้านท่ายาง        12. บ้านหินสี           
13. บ้านยางคู่           14. สีวะรา 15. บ้านไทรงาม   
16.บ้านมณีลอย        17. บ้านหนองลังกา    18. บ้านหัวเขาจีน      
19. บ้านพุเกตุ      20. บ้านห้วยยางโทน 21. บ้านโปุง 
22. บ้านอ่างหิน         23. บ้านนาคอก  

เครือข่ายท่ี 6 
 

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 

1. บ้านหนองกระทุ่ม    2. บ้านจอมบึง           3. วันครู 2503        
4. อนุบาลจอมบึง 5. บ้านรางม่วง           6. บ้านตลาดควาย      
7. บ้านหนองขนาก   8. บ้านหนองศาลเจ้า 9. บ้านหนองตาเนิด    
10. บ้านหนองไผ่       11. บ้านพุแค          12. วัดเขาปิ่นทอง           
13. วัดปากช่อง         14. บ้านห้วยยาง        15. วัดชฎัใหญ่        
16. ชุมชนวัดรางบัว            17. บ้านหนองแร้ง     18. บ้านหนองบัวค่าย   
19. บ้านหนองนกกะเรียน   

เครือข่ายท่ี 7 
 

โรงเรียนมหาราช 7 

1. บ้านพุม่วงราษฎร์บํารุง   2. บ้านหนองปากชัฎ 3. บ้านรางเฆ่        
4. บ้านพุตะเคียน   5. บ้านทุ่งแฝก                6. บ้านทุ่งแจง          
7. บ้านสันดอน      8. บ้านวังปลา          9. วัดด่านทับตะโก          
10. บ้านห้วยท่าช้าง   11. ไทยรัฐวิทยา 104 

     (บ้านทุ่งกระถิน) 
12. บ้านหนองสีนวล 

13. บ้านหุบพริก            14. บ้านโกรกสิงขร    15. บ้านหนองปรือ 
16. บ้านเบิกไพร   

เครือข่ายท่ี 8 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

1. รุจิรพัฒน์ 2. บ้านท่ามะขาม    3. กลุ่มนักข่าวหญิง 2 
(บ้านบ่อหวี)         

4. บ้านมะขามเอน   5. วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 6. วัดเขาไก่แจ้           
7. สมนึกวิทิศวรการ   8. บ้านชัฎหนองหมี    9. บ้านหนองขาม 
10. บ้านหนองหม้อข้าว 11. บ้านกล้วย        12. บ้านทุ่งศาลา         
13. อนุบาลสวนผึ้ง 14. ธรรมศาสตร์–จุฬา 2 15. บ้านห้วยผาก     
16. สินแร่สยาม          17. บ้านตะโกล่าง   18. วัดนาขุนแสน 
19. บ้านสวนผึ้ง   

  



 

         แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)                              24 

โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่าย 

เครือข่ายท่ี 9 
 

โรงเรียน             
ประชาพัฒนาวิทย์ 

1. บ้านลําพระ           2. อนุบาลบ้านคา     3. บ้านบึง               
4. บ้านโปุงเจ็ด 5. ประชาพัฒนาวิทย์   6. บ้านเก่าต้นมะค่า   
7. บ้านโปุงกระทิงบน 8. บ้านโปุงกระทิงล่าง 9. โรตารี่ 1 บ้านพุน้ําร้อน 
10. บ้านพุบอนบน 11. บ้านร่องเจริญ   12. น้ําตกห้วยสวนพลู 
13. บ้านหนองโก      14. วัดยอดสุวรรณคีรี 15. บ้านหนองจอก     
16. วัดช่องลาภ   

รวมทั้งสิ้น  175  โรงเรียน 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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    1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562     

ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
                ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D. คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 49.07 14.36 48.02 13.24 -1.05 
ภาษาอังกฤษ 34.42 18.03 30.27 14.04 -4.15 
คณิตศาสตร์ 32.90 15.82 31.25 14.44 -1.65 
วิทยาศาสตร์ 35.55 13.94 33.74 12.77 -1.81 

เฉลี่ยร้อยละ 37.99 15.54 35.82 13.62 -2.17 
 

 

         จากตารางที่ 13 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลําดับจากมากไปน้อย 
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลําดับ 

         และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ํากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        
และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ํากว่าระดับประเทศ     
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -4.15 
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2. ด้านคุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
                ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

ภาษาไทย 47.95 13.84 48.02 13.24 +0.07 
ภาษาอังกฤษ 30.86 13.93 30.27 14.04 -0.59 
คณิตศาสตร์ 31.60 14.74 31.25 14.44 -0.35 
วิทยาศาสตร์ 34.30 12.96 33.74 12.77 -0.56 

เฉลี่ยร้อยละ 36.18 13.87 35.82 13.62 -0.36 
 

 
 
         จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลําดับจากมากไปน้อย 
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลําดับ 

         และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับสังกัด 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้           
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.07 
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระดับเขตพื้นที่  
                ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่ 
                การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 2560 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. 2561 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. 2562 

+ เพิ่ม 
-  ลด 

1 ภาษาไทย 46.30 54.68 48.02 -6.66 
2 ภาษาอังกฤษ 33.29 35.34 30.27 -5.07 
3 คณิตศาสตร์ 36.54 35.79 31.25 -4.54 
4 วิทยาศาสตร์ 38.66 38.53 33.74 -4.79 

เฉลี่ย 38.69 41.09 35.82 -5.27 
 

 

 
 

            จากตารางที่ 12 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมากไป
น้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลําดับ 

            และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าในปีการศึกษา 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ํากว่าปีการศึกษา 2561 มากท่ีสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -6.66 
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ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ของส านักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562  
              ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 47.71 49.33 
2559 51.99 52.98 
2560 46.30 46.58 
2561 54.68 55.90 
2562 48.02 49.07 

 
 

 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน ลดลง สลับกันอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
              (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

การอ่าน 55.56 55.82 -0.26 
การเขียน 54.32 54.63 -0.31 
การฟัง การดูแลและการพูด 45.41 47.91 -2.5 
วรรณคดีและวรรณกรรม 37.95 39.49 -1.54 
 43.06 44.82 -1.76 

 
 

 
 
 สรุป  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จําแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ํากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละท่ีมีความต่างมากท่ีสุดคือ สาระการฟัง การดู และการพูด คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละท่ีมีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระการอ่าน 

  

30 35 40 45 50 55 60

การอ่าน 

การเขียน 

การฟัง การดูแลและการพูด 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

55.56 

54.32 

45.41 

37.95 

55.82 

54.63 

47.91 

39.49 

สพป.รบ.1 ระดับประเทศ 



 

         แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)                              30 

ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ของส านักงานเขตพื้นที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558–2562  
               ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
 

ระดับ 
ปีการศึกษา สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 36.67 40.31 
2559 31.66 34.59 
2560 33.29 36.34 
2561 35.34 39.24 
2562 30.27 34.42 

 
 

 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 -2562 มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน ลดลง สลับกันอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี 
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ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
               (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
               ปีการศึกษา 2562 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 29.91 34.38 -4.47 
ภาษาและวัฒนธรรม 34.02 37.04 -3.02 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 26.84 31.05 -4.21 

  

 
 

สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จําแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ํากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระภาษาเพ่ือการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละท่ีมีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระภาษาและวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ของส านักงานเขตพื้นที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562  
               ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 41.99 43.47 
2559 39.59 40.47 
2560 36.54 37.12 
2561 35.79 37.50 
2562 31.25 32.90 

 

 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 -2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 22 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
               (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 
               ปีการศึกษา 2562 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

บูรณาการ 36.99 39.22 -2.23 
จํานวนและการดําเนินการ 32.74 33.60 -0.86 
การวัด 32.58 34.73 -2.15 
เรขาคณิต 22.88 24.32 -1.44 
พีชคณิต 54.36 57.46 -3.1 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 16.68 18.52 -1.84 

 
 

 
 
 สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จําแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ํากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระบูรณาการ คะแนนเฉลี่ ยร้อยละที่มี
ความต่างน้อยที่สุดคือ สาระจํานวนและการดําเนินการ 
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ตารางท่ี 23 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ของส านักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ย้อนหลัง  
              5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 40.68 42.59 
2559 40.34 41.22 
2560 38.66 39.12 
2561 38.53 39.93 
2562 33.74 35.55 

 
       

 
 
 สรุป  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 -2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
               (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6  
               ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

บูรณาการ 44.76 47.18 -2.42 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 32.93 35.14 -2.48 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 45.81 47.96 -2.15 
สารและสมบัติของสาร 29.48 30.11 -0.63 
แรงและการเคลื่อนที ่ 32.93 34.35 -1.42 
พลังงาน 31.97 33.42 -1.45 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 36.38 38.17 -1.79 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 24.05 26.88 -2.83 

 

 
 
 สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละจําแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ํากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระดาราศาสตร์และอวกาศ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละท่ีมีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระสารและสมบัติของสาร  
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ตารางท่ี 25 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
               ปีการศึกษา 2562 เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหา 

     คะแนนน้อย ระดับเครือข่าย 

ที ่ เครือข่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

1 2 55.44 42.38 39.20 41.13 44.54 
2 1 48.28 29.67 32.44 34.64 36.26 
3 3 49.46 29.24 31.07 32.25 35.51 
4 9 48.48 27.99 29.98 32.18 34.66 
5 4 46.50 26.92 30.02 32.14 33.90 
6 6 46.04 28.17 28.68 31.04 33.48 
7 8 45.33 27.31 28.14 32.16 33.23 
8 5 44.76 27.32 27.83 30.26 32.54 
9 7 43.42 25.07 28.33 31.64 32.12 

จากตารางที่ 24 พบว่า ในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายฯที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวม 
4 กลุ่มสาระสูงสุด ร้อยละ 44.54 เมื่อแยกเป็นรายสาระ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายฯ     
ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 55.44 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เครือข่ายฯ ที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 42.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 
39.20 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 41.13 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
   ปีการศึกษา 2562           

ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
               ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 55.14 15.33 52.01 13.38 -3.13 
ภาษาอังกฤษ 33.25 13.69 28.09 7.38 -5.16 
คณิตศาสตร์ 26.73 15.87 22.33 9.33 -4.40 
วิทยาศาสตร์ 30.07 8.62 28.46 6.94 -1.61 
                  รวม/ เฉลี่ย 36.30 13.38 32.72 9.26 -3.58 

 
 

 
 

          จากตารางที่ 22 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมาก     
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33   

          และพบว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ํากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ํากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.16 
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
               ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูง

กว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 55.91 15.15 52.01 13.38 -3.90 
ภาษาอังกฤษ 32.98 13.17 28.09 7.38 -4.89 
คณิตศาสตร์ 26.98 15.94 22.33 9.33 -4.65 
วิทยาศาสตร์ 30.22 8.63 28.46 6.94 -1.76 
                  รวม/ เฉลี่ย 36.52 13.22 32.72 9.26 -3.80 

 
 

 
 

         จากตารางที่ 23 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมาก      
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33   

          และพบว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ํากว่าระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ํากว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.89 
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ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
               ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. 2560 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. 2561 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. 2562 

คะแนนเฉลี่ย  
สูงกว่า/ ต่ ากว่า 

1 ภาษาไทย 44.41 50.14 52.01 +1.87 
2 ภาษาอังกฤษ 26.69 25.33 28.09 +2.76 
3 คณิตศาสตร์ 21.08 25.10 22.33 -2.77 
4 วิทยาศาสตร์ 29.73 32.66 28.46 -4.20 

รวม/ เฉลี่ย 30.47 33.31 32.72 -0.59 
 
 

 
 
           จากตารางที่ 24 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33            

           และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยะระดับ    
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสูงกว่าปีการศึกษา 2560         
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ -2.76 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้         
วิทยาศาสตร์ -4.20 
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3. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ  

ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
               ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ 

ความสามารถด้าน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ 

 ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D 
คณิตศาสตร์ 44.94 19.99 44.16 19.50 -0.78/ 
ภาษาไทย 46.46 18.19 45.59 17.38 -0.87 
เฉลี่ยร้อยละ 45.70 19.09 44.87 18.44 -0.83 

            
 

 
 

           จากตารางที่  25 พบว่า  ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ความสามารถด้านภาษาไทย 45.59 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 44.16 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 44.87 

  และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ํากว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน คือ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -0.78 และความสามารถด้านภาษาไทย 0.87 
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ตารางท่ี 30 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     
              ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ความสามารถด้าน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา      
2562 

จากปี  
2561-2562 

+ เพิ่ม 
-  ลด 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 38.68 47.15 44.16 -2.99 
ภาษาไทย 54.68 52.86 45.59 -7.27 
              เฉลี่ยร้อยละ  46.68 50.01 44.88 -5.13 
 
 

 
 
           จากตารางที่  26 พบว่า  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เ รี ยนระดับชาติ                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ํากว่าปี 2561 เท่ากับ -5.13 

 และพบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ํากว่า         
ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -2.99 และความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย     
ร้อยละต่ํากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -7.27  
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ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1          

ความสามารถด้าน 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

คณิตศาสตร์ 3,717 44.16 18.14 47.60 21.69 12.55 

ภาษาไทย 3,717 45.59 23.25 36.45 31.52 8.76 

รวม/ เฉลี่ย 3,717 44.87 19.28 44.66 27.75 8.29 

 
          จากตารางที่ 27 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด้านภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาได้แก่ ด้านเหตุผล คิดเป็น            
รอ้ยละ 46.16 ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 44.16 ตามลําดับ 

          เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ
พอใช้ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44.66 รองลงมา ได้แก่ ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 27.75 ระดับปรังปรุง       
คิดเป็นร้อยละ 19.28 และระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยและ 8.29 

เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดีมาก พบว่า นักเรียนมีความสามารถ         
ด้านคณิตศาสตร์ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 12.55 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็น          
ร้อยละ 8.76  

          เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
ภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 31.52 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็น             
ร้อยละ 21.69 

          เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับพอใช้  พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็น            
ร้อยละ 36.45 

เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับปรับปรุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
ภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็น           
ร้อยละ 18.14 
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ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ เครือข่าย 
ความสามารถด้าน 

เฉลี่ย 
คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 

1 5 50.91 48.60 49.76 
2 7 47.59 45.59 46.59 
3 9 45.33 46.91 46.12 
4 1 43.57 47.23 45.40 
5 4 43.96 46.60 45.28 
6 2 43.91 44.40 44.16 
7 3 43.60 42.21 42.91 
8 6 39.48 43.83 41.66 
9 8 39.48 43.76 41.62 

         
 จากตารางที่ 28 พบว่า ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 มีคะแนน
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 49.76 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย           
คิดเป็นร้อยละ 49.59 เครือข่ายฯ ที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.12 และเครือข่ายฯ ที่ 3            
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.40 ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.91 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.59 เครื อข่ายฯ ที่ 9         
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.33 และเครือข่ายฯ ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 43.96 
ตามลําดับ 

 ด้านภาษาไทย พบว่า เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 52.33 รองลงมา ได้แก่ 
เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.93 เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.87 
และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.07 ตามลําดับ 

 ความสามารถด้านเหตุผล พบว่า เครือข่ายฯ ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 48.60 
เครือข่ายฯ ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.23 เครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
46.91 และเครือข่ายฯ ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.60 ตามลําดับ 
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4. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
               ปีการศึกษา 2562  

รายการ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.12 73.24 71.68 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

 
 จากตารางที่ 29 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ พบว่า ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผู้เรียนมีความสามารถ             
ในการอ่าน  อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 71.68 และเมื่อพิจารณาในรายสมรรถนะ พบว่า ความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.12 และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 73.24 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เขตพ้ืนที่ 70.12 73.24 71.68 
ประเทศ 68.50 72.81 7.066 
ผลต่าง +1.62 +0.43 +1.02 
สรุป สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
 จากตารางที่ 30 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวม            
การประเมินความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ ระดับเขตพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ    
คิดเป็นร้อยละ 1.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า การอ่านออกเสียงระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ย      
สูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.62 และการอ่านรู้ เรื่อง ระดับเ ขตพ้นที่  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 34 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด  
               ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เขตพ้ืนที่ 70.12 73.24 71.68 
จังหวัด 72.71 74.29 73.52 

ศึกษาธิการภาค 73.74 75.48 74.62 
สังกัด 67.49 72.51 70.00 

ประเทศ 68.50 72.81 70.66 
 
 จากตารางที่ 31 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวม การประเมินความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ  ระดับ
ศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 74.62 รองลงมา คือ ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.52 
ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.68 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.66 และระดับสังกัด         
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.00 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า 

 การอ่านออกเสียง ระดับศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 73.74 รองลงมา คือ ระดับ
จังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.71 ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.12 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย        
ร้อยละ 68.50 และระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.49 ตามลําดับ 

 การอ่านรู้ เรื่อง ระดับศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.48 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย           
ร้อยละ 74.29 ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.24 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.81       
และระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.51 ตามลําดับ       
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ส่วนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวข้องด้านการศึกษา 
ศาสตรพ์ระราชา 

“ศาสตร์พระราชา” ต าราแห่งชีวิต 
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร          
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  พระราชทาน             
พระบรมราโชวาท ให้รัฐมนตรีซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่ง อัมพรสถาน             
พระราชวังดุสิต 

 ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของ  สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร      
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  อันมีใจความส าคัญ               
เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึก          
และรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า... 

 “...ขอให้น้อมน าศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รัชการที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชด าริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน
กิจวัตรประจ าวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างน าทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทย 
ทุกคนตลอดไป เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง         
อย่างไรก็ตาม  การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง    
และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาลเหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรค
เหล่านั้น นอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย “เพ่ิม” ความสามารถให้กับ
เราทุกคนด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหา
และแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ 

 “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน   
ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้น า เสนอ       
ในรูปแบบต่าง ๆ  สู่สายตาประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น      
เพ่ือสามารถน้อมน าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่  9 

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ   
อีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น     
ล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควร
น ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตการท างานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท          
ท่านสามารถน าหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
     ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที ่นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
 2. ระเบิกจากภายใน 
     จะกระท าการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน      
ให้เกิดความเข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้น
อาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเปูาหมาย      
และวิธีการต่อไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ     
ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น         
แล้วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตาม
เปูาหมายที่วางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้อง
แก้ปัญหาที่ท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...” 
 4. ท าตามล าดับขั้น 
     เริ่มต้นจากการลงมือในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป     
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย...ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร         
การอุปโภคบริโภคเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เพ่ือได้
พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ        
ขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
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 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
     การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกัน        
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา 
คือนิสัยใจคอ ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 6. ท างานแบบองค์รวม 
     ใช้วิธีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง  ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบ      
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 7. ไม่ติดต ารา 
     เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด    
อยู่กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป
จนท าอะไรไม่ ได้ เลย สิ่ งที่ เราท าบางครั้ งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม สั งคม                
และจิตวิทยาด้วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
     ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ    
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น     
มาแก้ไข ปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราด ารัสตอนหนึ่งว่า               
“...ให้ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขั้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ...” 
 9. ท าให้ง่าย 
       ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงแกละแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน         
และระบบนิเวศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 
 10. การมีส่วนร่วม 
      ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ         
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์        
อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้แระสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
      ในหลวงรัชการที่  9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัช         
ตอนหนึ่งว่า  “...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจร าคาญด้วยซ้ าว่า              
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร 
ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมี
ส่วนรวมที่จะอาศยัได้...” 
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 12. บริการที่จุดเดียว 
       ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศ 
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและ         
การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13. ใช้ธรรมชาติชว่ยธรรมชาติ 
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องให้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
       ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ        
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น  การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
 15. ปลูกปุาในใจคน 
       การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับ
สิ่งที่จะท า...  “เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้    
ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 
 16. ขาดทุนคือก าไร 
       หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ       
“การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพึ่งพาตนเอง 
      การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา       
เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถ  อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 18. พออยู่พอกิน 
       ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี         
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
 19. เศรษฐกิจพอเพียง 
       เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัชชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต        
ให้ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้        
ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 
 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
       ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุข 
       ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แค่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถท าได้ “...ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ    
ท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)                             50 

 22. ความเพียร 
      การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและ    
ความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป 
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 
 23. รู้ รัก สามัคคี 
       - รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
      - รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหา
นั้น 
      - สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมใจ 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในรัชกาลที่ 10 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง 
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
 1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
 2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด  ชอบ/ ชั่ว-ดี  
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ 
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน    
รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและ         
มีงานท าในที่สุด 
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว   
4. เป็นพลเมืองดี 
 4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็น   
พลเมืองด ี
 4.3 การเป็นพลเมือง “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร              
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร” 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 - 2580 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย   
          “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ ง  ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  

เป้าหมาย 
 1. ประเทศไทยมีความม่ันคง 
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์    
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าปสู่   
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน       
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มึความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ประเทศมีความม่ังคั่ง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม                 
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าเทียมกัน            
มากขึ้น 
    2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้ าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก      
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ประเทศมีความย่ังยืน 
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น      
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ        
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์  
     3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วรวม 
     3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่         
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก        
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน 
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบท 
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต       
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศ
ไทยส ามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ 
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน   

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง  และ        
มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี           
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง           
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน         
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประช าชนในการร่วมคิด
ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ           
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และท าประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง         
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง    

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญ กับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง     
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี    
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ       
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียง         
เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ า           
และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีก่รบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ           
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม   
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สรุปสาระส าคัญ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื่อมโยงเปูาหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน 
ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วยสถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง 
ของแผนแม่บท เปูาหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง 
ก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็น 
กรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง           
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ศักยภาพการ กีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม   

โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับมีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน ได้แก่  
(1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายในระดับประเด็น เพ่ือใช้ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 
เปูาหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายในระดับ เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น
 การด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนา       
การเรียนรู้  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
    1.1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
     2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     3.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
    1.1 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
         1.1.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          2.1.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย 
          2.1.2 ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
          2.1.3 ช่วงวัยแรงงาน 
          2.1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
     2.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
          2.2.1 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ        
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
     2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          2.3.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
          2.3.2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

         2.3.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
          2.3.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     3.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
          3.1.1 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  

 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4. แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
5. แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เปูาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    - การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    - การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
    - กากรเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    - การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    - การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    - การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 
    - การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่ดะเหมาะส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา  
     1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4  แนวทางย่อย 
     2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย  
     3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 แนวทาง
ย่อย 
     4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประก าอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
     5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
     2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ  
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ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ 

             การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านได้น าร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา จัดท า
ขึ้น รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ 
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
มาประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน     
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ สรุปได้ดังนี้  
             1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
             2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 
             3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค 
ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
             4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน   

             แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ          
ในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม            
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่  1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชกา รแผ่นดิน                     
3. ด้านกฎหม0.าย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  9. ด้านสังคม                        
10. ด้านพลังงาน 11. ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12. ด้านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบ   
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ
เปูาหมายในการปรับปรุงการจัด  การเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการ
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล   
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้  
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม  
    1.1 ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ           
ที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อ่ืน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4    
    1.2 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ 
ของความเป็นคร ู
    1.3 หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core processes)      
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ทางสังคมที่ถูกต้อง   
    1.4 สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)           
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ 
งบประมาณและเทคโนโลยี  

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย  
     2.1 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)  
     2.2 โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของ
ผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)  
     2.3 โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ          
ที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based 
quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   

3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( leverage excellence and 
competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี ศักยภาพสูง มีความเป็น
ผู้น าริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ 
ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ อีกทั้ง
สถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้ กับประเทศ           
ชั้นน าอื่น ๆ   

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรั บความ  
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( improve Efficiency, agility and good 
governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
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  ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอ้ือต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ 1 - 3 
ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement) ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับ
การปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะ          
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น  

กอปศ. ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 
การศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น  ได้แก่  

 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข 
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา  

 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  

เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น  ได้แก่  
     การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ

พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

          เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น  ได้แก่ 
          การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
         การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
         การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี   การ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  

เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิช าชีพครู และ
อาจารย ์มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น  ได้แก่  

         การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

การพัฒนาวิชาชีพครู  
          เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม  
         การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
          องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น  ได้แก่  

     การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา  
การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of  

Curriculum and Learning) 
  เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น  ได้แก่  

 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องท่ี 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่  

การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital  
Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education) 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 

(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) 
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม                 
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา 
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด       
กันมากขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ    
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ครั้งนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ       
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่  
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะ     
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12          
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/ โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน           
ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ     
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี      

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ   
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง   
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
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5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน                   
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ            
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ       
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

เป้าหมายรวม 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
                     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กล่าวถึง       
หลักสาระส าคัญ และจุดเน้นของการด าเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, หน้า 4-6) 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)     
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้  
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 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนิน
ชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู          
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย        
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์      
ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่    
การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลัก   
ของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน   
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และ
ศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

 4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี  2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่
เปูาหมาย และตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมาย
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลัก และลักษณะของ
การพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทย          
ที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ต่ืนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ 
และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ     
มีจิตสาธารณะ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล 
สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น  มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิต และบริการที่มี
คุณภาพ และรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิต และบริการที่ส าคัญ เช่น      
การให้บริการคุณภาพ ทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ         
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เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพ และปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรม และบริการอัจฉริยะที่เป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ ทักษะสูง และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐาน       
การผลิต และบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพ่ือน าประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร
ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ        
กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้         
ภูมิปัญญา และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับ        
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมาย
ทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มี
คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5  ปี ที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เป็น
กลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับ และส่งต่อแนวทางการพัฒนา และเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดใน
ระดับแผนงาน/ โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่าง แท้จริง รวมทั้งการก าหนด
เปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ฉบับที่ผ่าน ๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและ
ก ากับให้สามารถ ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตาม
และประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการ
พัฒนาระบบราชการที่ 6 สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/ โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและ
ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิต และบริการ และจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญในด้านต่าง ๆ 
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ได้กล่าวถึงหลักสาระส าคัญ และจุดเน้น
ของการด าเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,  หน้า ค-ฒ) 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส วนรวมของ         
ทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน   
การศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษา
สภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศภูมิภาค และทั่วโลก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลก   
ต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมยุค 4.0 และน า
ผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับ
บริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน         
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาปัญหา และความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิด
จากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือน ามาก าหนดแนวคิด
ของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เปูาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

 1)  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2)  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และ             
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3)  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 4)  เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ  เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ คือ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ 
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และทักษะ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์       
(Crosscultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้           
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
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 เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เปูาหมาย 
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
 2. ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน             
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น  

 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น  

               4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษา     
ที่คุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก            
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้  ทุกภาคส่วน
สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น  
 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และบริบท    
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้ นเมื่อเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย 
และเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละ
เปูาหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน 
ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษา
แห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ     
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังน ี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา 
แห่งชาติได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ 
คุณลักษณะต่อไปนี้  
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 ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  
 ✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเปูาหมาย 

 อีกท้ังมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน คือ  
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
 2.  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน และองค์กร 
 3.  ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา     
ในระยะต่าง ๆ 
 4.  สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ 
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นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย           
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จากฐานราก                 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ 
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแว ดล้อม       
เพ่ือสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไข
ปัญหาในการ ด ารงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ  ทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความ      
สงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒน าระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับ ฟังความเห็นของประชาชน           
และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 หลักการ  

 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
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 2. บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิ ภาค      
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เ พ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ           
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับก่อนอนุบาล 

 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 

 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ      
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 

 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงาน
ท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 ระดับอาชีวศึกษา 

 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบบททวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
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 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ให้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วย   
จัดการศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือ  
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริง   
ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย  
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี        
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
        10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
        11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน 
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นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอ านาจความความในมาตรา 8 และมาตรา 12           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา        
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูประเทศ          
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้         
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียน        
ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน      
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
ในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ         
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท าค าของบงประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ      
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
        - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลชักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
        - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
        - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

        - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมิในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)   
        - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY      
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

        - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน      
ต่างด้าว)  

        - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ        
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

        - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่ มี่ ความรู้ และความสามา รถในทางปฏิบัติ  (Hands–on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

        - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
    - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ        
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตัวหัวในการัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม         

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 

และสร้างรายได ้

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปองค์การ 
   - สนับสนุนให้สนถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ        

ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางบการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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   - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ        
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) 
ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดย
มีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก าร
ตามล าดับ 

 อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น เมื่อรัฐบาล            
หรือกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็ จ              
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน ์
 เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีความสุข  

เป้าประสงค์โดยรวม  
         1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
         2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาทั่วถึงท้ังจังหวัด 
         3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
         เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเปูาประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรีจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
๔  ประ เด็ น  และซึ่ ง แต่ ละประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ มี กา ร ให้ น้ า หนั ก ในการ พัฒนาในรอบ 5  ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม 
                              และบริการที่มีมูลค่าสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา 
                           ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                      

วิสัยทัศน์ 
             สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 

พันธกิจ 
             1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
     3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
    5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ DIGITAL 
TECHNOLOGY เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0                 

เป้าหมาย 
              1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์    
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
              2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
              3. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและคุณลักษณะ ดังนี้ 
                  3.1 ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ     
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย         
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                 3.2 ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
              4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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              5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
              6. ปรับสมดุลในการบริหารจัดการ ส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีการบริหาร
เชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบาย  
     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
     นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                              ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

มาตรการ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
       1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
       2) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
       3) พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดรายแดนภาคใต้ 
       4) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ      

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม

ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
      1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
      2) การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 
      3) การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
       1) สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
       2) การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
       3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)                             81 

      4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      1) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
       1) ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
       2) ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย 
       3) ปฏริูปการคลัง ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
       4) น านวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า  
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นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565     

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย 
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์และนโยบาย ดังนี้             
วิสัยทัศน ์

             “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
             1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  
ที่ 21  
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา      
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

   6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0                 

นโยบาย  
    1. ด้านความปลอดภัย 

       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

   2. ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือปูองกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ   
ในการดาเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ     
ของชุมชน 

   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ์หน่วยงาน  
    1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ               
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์/ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง ภูมิคุ้มกัน

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 
85 

   
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัด

การศึกษาตามบริบท 
80 

3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 
80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

1 

5 จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 

200 

 
 
 
 
 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)                             85 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม      
ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติ          
ตามโครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน

ต่าง ๆเพ่ือการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง 
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็น  
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปูาหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่านั้น 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
   ทางการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจาเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน 20 

                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
80 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 20 
3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
80 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
    พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
    ด้วยวธิีการที่หลากหลาย 
2. จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพ 
    ภายนอก (สมศ.) 
4. มีสื่อเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการจัดการเรียน 
    การสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
    ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
5. ระบบข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเอ้ือต่อการ 
    บริหารจัดการ 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
    จริยธรรม ท าให้ส านักงานมีความโปร่งใสในการ 
    ปฏิบัติงาน 
7. หน่วยงาน และสถานศึกษามีการบริหารงานในรูป 
    องค์คณะบุคคล 
8. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 
    ไปยังสถานศึกษาและชุมชน 
9. หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและ 
     การประกอบอาชีพ 
 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในระดับชั้น ป.6 
    ม.3 ภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่า 
    ร้อยละ 50 
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูสอนไม่ครบชั้นท าให้ไม่สามารถ 
    จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด 
    กระบวนการคิดวิเคราะห์    
4. ผู้เรียนบางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม  
    ขาดคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต ส่งผล 
    ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น 
    ความมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ 
5. นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว และสมรสก่อนวัย 
    อันควร ท าให้ออกนอกระบบก่อนจบการศึกษา 
    ภาคบังคับ 
6. ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน 
    โดยเฉพาะด้านภาษา 
7. มีนักเรียนต่างสัญชาติจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหา  
    ในการอ่านออก เขียนได้  
8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานสอนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี 
    ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายมาก 
9. เด็กที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาจากครอบครัว 
    รายได้น้อย ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. เด็กบางส่วนยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องท าให้มี 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
11. ขาดการจัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน า  
      ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการ 
12. การจัดระบบติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา 
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ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการ 
    จัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
    ด้วยตนเองที่หลากหลาย   
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก ที่พร้อมให้ความ 
    ช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและนักเรียน   
4. นโยบายรัฐบาล เช่น ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ 
    STEM Education เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
    ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียน 
    มีความสุขในการเรียน 
5. จังหวัดมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงการประชารัฐ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน  
    องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึง ครอบคลุม 
    ทุกพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
8. มีกฎหมายรองรับให้มีการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐานสถานศึกษา 
9. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    เอ้ือต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และเป็น 
    แนวทางการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ 
    ของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
10. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดสนับสนุน 
      การพัฒนาก าลังคนในพ้ืนที่ 
 

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ 
    นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
    ไม่ต่อเนื่อง 
2. การสรรหาครูยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเก่ง 
    เข้ามาเป็นครูได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง 
    ใบประกอบวิชาชีพ 
3. สภาพปัญหาครอบครัว การอพยพตามผู้ปกครอง 
    ปัญหาสังคม เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 
    การออกกลางคัน 
4. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร ที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว 
    ท าให้ประชาชนมีค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม เข้มข้น 
    มากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการศึกษายากข้ึน 
5. มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา 
    จ านวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร 
    จัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
6. หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และน ากิจกรรม 
    ลงสู่สถานศึกษามากเกินไป ท าให้ครูจัดการเรียน 
    การสอนได้ไม่เต็มที่ 
7. ค่านิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตร หลาน  
    เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดปัญหา 
    โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก และผู้ปกครอง 
    ส่วนใหญ่ไม่นิยมส่งบุตร หลานเรียนสายอาชีพ 
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ส่วนท่ี 3 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

             มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่  

    แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง แผนระดับที่ 3 
หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย         
ที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา ระหว่างประเทศ  
ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ   
ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง 
ระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565       
กับแผน ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับที่ 1) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

  1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภ าพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง          

ในศตวรรษท่ี 21   

  1.3 การบรรลุเป้าหมายาทุนมนุษย์สู่สังคม อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ           
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน            
ที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึ กษาภาคบังคับ ระดับ           
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มีการขับเคลื่อน     
การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการพัฒนา         
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ            
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ  
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
  2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  

    2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
  2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ           
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน                
2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
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ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และ
โรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา       
ที่มีคุณภาพ   

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ   

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง   
 3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ      
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี       
สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย      
มีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้   
      1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
      เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

     เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ     
ของพหุปัญญาดีขึ้น  

     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ       
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการขอ งประเทศ            
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา
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ศักยภาพครู ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21        
การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้าง
วิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล   

     1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อก ารเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ          
ที่  21 

     แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา 
โรงเรียนให้มีคุณภาพ  

     เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น     
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ      
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของป ระเทศ             
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครู ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21      
การยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ        
ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ด้านจัดการศึกษา  ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/       
ศาสนสถานอ่ืนๆ  รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 
ตลอดจนโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน   

     1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
     เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม   

พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาลาการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ     

ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน 
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษา      
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง    
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กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ         
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา   
ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ         
แบบประเทศญีปุ่่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ   

      1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
           1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การบรรลุเป้าหมาย ส านักงาน       
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

           1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ  เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิด 
อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพมากขึ้น การบรรลุเป้าหมาย     
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุน
กา ร ยกร ะดั บ คุณภาพการ จั ด กา รศึ กษ าก่ อนประถมศึ กษา ใน พ้ื นที่  ก า รด า เ นิ น โ ค ร งก า ร                      
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   

           1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนกาเรียนรู้       
ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                  
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า  การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา           
การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
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    1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม   
         1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท   
         เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความ

ช่วยเหลือ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
         1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ 
         แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ    

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
         เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   
         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย   

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ   
เด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส          
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้ างเคียงโครงการ           
พัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริม
การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

    1.4 ประเด็นความมั่นคง   
         1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท   
         เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น   
         การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมารจัด            

การศึกษา  ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด         
และแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม   

         1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
         แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด 
สร้างและพัฒนา ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย   

         เป้าหมายของแผนย่อย   
         1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น   
         2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 

และพัฒนาประเทศ 
         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา

การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัด
การศึกษา พ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์                
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และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนา
กระบวนการ ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุน การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป   

    1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
          1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
          เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความ

เป็นไทย มากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็น  
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน   

         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า 
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่าย
ชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม   

         1 .5.2 แผนย่อยการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และการเสริมสร้ า ง                    
จติสาธารณะ  และการเป็นพลเมืองที่ดี   

          แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง  

          เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ 
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

          การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริม            
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

    1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
         1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ   
         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัด        

การเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
         1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางการพัฒนา        

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต  เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต การบรรลุเป้าหมาย              
ส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ   

2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา   
    2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   
         2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย               

ได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย   
         2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด           

การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัด
การศกึษา ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา   

    2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
         2.2.1 ประเด็น   
                 1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล   

ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
                 2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
                 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้อง            

มีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน   
         2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม   
                 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  

ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ    
                 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้       

เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา   
                 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน   
                 4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง             

ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่อง            
มาจาพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถงึและมีคุณภาพ   

                 5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   

         2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์   

         2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู   
         2.3.2 กิ จกรรมและเป้ าหมายกิจกรรม การ พัฒนาคุณภาพการ เรี ยนการสอน

ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน  สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
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    2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ            
ที่ 21   

         2.4.1 ประเด็น   
                 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ    
                2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
                3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
                4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   
         2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม   
                1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้

ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมี ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

                2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก               
การจ้างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ   

                3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย              
มีความม่ันคง   

                4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า           
แห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้ง      
สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน            
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม   

    2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล   
         2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

แห่งชาติ  
         2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒน าสื่อและเทคโนโลยีสา รสนเทศ              

เพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ   
     3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง   
          3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม   
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          3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน     
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านกา รทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู            
และบุคลากรทางการศึกษา   

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
      4.1 วัตถุประสงค์   
           ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน         
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

           ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควมเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน         
มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้   

           ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็ง ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหา และน้ า   

           ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

           ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกา ร        
ทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา   

      4.2 เป้าหมายรวม   
           ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน              
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย   

           ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก             
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม  
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่า งน้อย           
ร้อยละ 15   

           ที่ 2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ          
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศ           
ในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

           ที่ 2.4 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทย          
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มีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า 
เป็นหุ้นส่วน การพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น   

          ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้      
กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง  เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร        
จัดการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติและอันดับ ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้ จ่ายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน    

     4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    
           4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น   
          4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน  
           4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
          4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  

          4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา              
ในพ้ืนที่การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา   

          4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี          
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์  ยกระดับคุณภาพการศึกษา โรง เรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลั ย                
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้ง
สถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้
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หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร 
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

    4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   
         4.4.1 เป้้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคน        

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน   
         4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ

ภาครัฐ   
         4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี

รายได้ต่ าสุด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ คา่จัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน คา่เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภ าพผู้เรียน   

         4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก  
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่
และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)         
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า          
ทางการศึกษา ในระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง   

    4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
         4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และ             

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
         4.5.2 แนวทางการ พัฒนาที่  1 สนับสนุนการลดการปล่ อยก๊ าซ เ รื อนกระจก                   

และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง    

    4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน   

         4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลัก ของประเทศ   

         4.6.2 เป้้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภ าคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  

         4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม 
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

    4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย   

         4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น   
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       4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง   

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   
       5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้   
            5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการ

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
            5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย         

ในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   
            5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดช ายแดนภาคใต้ ที่ศึกษา

ต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น   
            5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ และ

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)   

      5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน   

           5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็น       
การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด  

           5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง   
           5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
           5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้   

ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
      5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
           5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบ ายที่ 11 ประเด็น        

การเสริมสร้าง ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
           5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 

และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ   
           5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย   
           5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน 

และปฏิเสธการทุจริต    

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)    
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   

1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ             

ในการแข่งขันของประเทศ   
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
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1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 2.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2.2 เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 2.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.5 เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นสิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.6 เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

3. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส านกังานศึกษาธิการภาค  2  

วิสัยทัศน์ (VISION) ภาคสามบุรี สร้างคนดี มีงานท า มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ (MISSION)  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และ 

รองรับการพัฒนาประเทศ  
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์  
1. ประชากรทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ          

เท่า เทียม  
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของตลาดแรงงาน  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. หน่วยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
2. การพัฒนาศักยภาพคน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  
4. การผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ  
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง  
6. การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 4 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
 

1. วิสัยทัศน์         
    “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  มีคุณภาพและมาตรฐาน 

บริหารงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ” 

2. พันธกิจ          
    2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง          

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
    2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ           

ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น        
มืออาชีพ 

    2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริ การ            
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

    2.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

    2.6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0     

3. ค่านิยมองค์กร 
     B : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน) 
     E : ENJOY      หมายถึง  มีความสุข (ท างานอย่างมีความสุข) 
     S : SURVICE MIND    หมายถึง  บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ  
                                                         บริการรวดเร็ว) 
     T : TEAM WORK    หมายถึง  การท างานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ)       

4. เป้าประสงค์ 
              4.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
     4.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     4.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 4.4 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะที่จ าเป็น        
ในศตวรรษท่ี 21 
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    4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ       
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตร ์
   5.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   5.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   5.4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ    

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   5.5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

6. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
            1.1 เป้าหมาย 

        1.1.1 ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ        
ต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม           
         1.1.2 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต           
และทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
         1.1.3 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม          
ความต้องการ     

            1.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 

ปี 2563 

เป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 

ปี 2563 

เป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
แ ล ะยึ ด มั่ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อบ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย            
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

100 100 100 100 
 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้ เรียนมีความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลัก     
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  

80 80 80 85 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

100 100 100 100 

6.  ร้อยละของผู้ เรียนในพ้ืนที่สู งและพ้ืนที่ชายแดน      
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม    
ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

100 100 100 100 

1.3 แนวทางการพัฒนา 
      1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

     1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม                 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง   

     1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ได้รับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
               1.3.4 ส่งเสริม และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง     
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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          1.4 แผนงาน/ โครงการส าคัญ 
       1.4.1 โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       1.4.2 โครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)              
                 1.4.3 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)       

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

          2.1 เป้าหมาย 
      ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา        

และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน    

         2.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 

ปี 2563 

เป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี  
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2565 

1. จ านวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ      
ระยะสั้น                

6 6 6 6 

2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี         
องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์    
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 75 80 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที  
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ  

75 75 80 85 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
       2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ     

      2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ    

          2.4 แผนงาน/ โครงการส าคัญ 
       2.4.1 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          3.1 เป้าหมาย 

     3.1.1 หลักสูตรปฐมวัย กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการจัดการศึกษา    
เรียนรวม และหลักสูตรท้องถิ่น มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
      3.1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้      
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ที่เหมาะสม        
ในแต่ละช่วงวัย พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

     3.1.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
      3.1.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ          
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)  

     3.1.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 

 
ข้อมูลฐาน
ปี 2563 

 

ค่าเป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และมีการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย    
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

80 80 85 90 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)             
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 

3 3 3 3 

5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึน 

3 3 3 3 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน (RT) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 

3 3 3 3 
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ตัวชี้วัด 

 
ข้อมูลฐาน
ปี 2563 

 

ค่าเป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์        

50 50 50 50 

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

50 50 50 50 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฎศิลป์
และดนตรี   

50 50 50 50 

10. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถด้านกีฬา 

50 50 50 50 

11. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 

80 80 85 90 

12. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 

80 80 85 90 

13. ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน        
คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 

80 80 85 90 

14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพครู 

85 85 90 95 

15. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ             
ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา     
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 100 

16. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษา  
เพ่ือการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา  

2 2 2 2 

17. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผล
โครงการบ้ านนักวิ ทยาศาสตร์ น้ อยประ เทศไทย          
ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ไ ด้ รั บ ต ร า พ ร ะ ร า ช ท า น           
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

80 80 90 100 

18. ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่พัฒนา
ผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100 

80 80 85 90 
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ตัวชี้วัด 

 
ข้อมูลฐาน
ปี 2563 

 

ค่าเป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

19. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่ ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

100 
 

100 100 100 

20. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้      
เชิงบูรณาการ 

- 70 80 90 

21. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน      
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา                  
พหุปัญญารายบุคคล 

- - 3 8 

22. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- - 3 8 

23.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

80 80 85 90 

24. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เ พ่ือการ
ประกอบอาชีพการด ารงชี วิ ตอยู่ ร่ วมกัน ในสั งคม       
อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 80 

25. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือใช้สื่อ DLIT, DLTV 

100 100 100 100 

26. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง          
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ              
ระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 80 80 85 

27. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง          
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ             
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 80 80 85 

28. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย   
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีข้ึนไป 

80 80 80 85 

29. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับดีข้ึนไป 

80 80 80 85 
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3.3 แนวทางการพัฒนา 
       3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ONET PISA และพัฒนาวิทยาศาสตร์     

      3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา    

      3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วย
ระบบ คุณภาพ การนิเทศติดตาม)     

      3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา    

      3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน           
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

3.4 แผนงาน/ โครงการส าคญั 
      3.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 

       3.4.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ) 
       3.4.3 โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (กลุ่มนิเทศ       
ติดตามฯ) 
       3.4.9 โครงการทดสอบและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินผลระดับชาติ (O-NET) (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.10 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.11 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.12 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.13 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.14 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)  
       3.4.15 โครงการสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)  
       3.4.16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) 
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
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                 3.4.17 โครงการส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ) 
                 3.4.18 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (กลุ่มนิเทศ        
ติดตามฯ) 

      3.4.19 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       3.4.20 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 
       3.4.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มกฎหมายและคดี) 
               3.4.22  โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
                    ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

          4.1 เป้าหมาย 

      ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

          4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563 

 

ค่าเป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 
 2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา    
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

100 
100 
100 

 
 

100 
100 
100 

 
 

100 
100 
100 

 
 

100 
100 
100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรื อบริ การทางการศึกษาที่ เ หมาะสม            
ตามความจ าเป็น 

80 80 85 90 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม          
ตามความจ าเป็น 

80 80 85 90 

4. จ านวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน        
ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 

6 6 6 6 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563 

 

ค่าเป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 
 2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามบริบทด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่  

75 75 80 85 

6. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล         
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 70 75 80 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน    
ส าหรับนักเรียนยากจน  

30 30 30 30 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

80 80 85 90 

 
4.3 แนวทางการพัฒนา 
     4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค   

                4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน   
                4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ           
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3    

4.4 แผนงาน/ โครงการส าคญั 
      4.4.1 โครงการการรับนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
      4.4.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา)  
      4.4.3 โครงการพัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)   

                 4.4.4 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน CONNEXT- ED         
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       2.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับวางแผน การติดตามผล 
การพัฒนาการศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          5.1 เป้าหมาย 
          สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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          5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม         
คว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใจ  คว ามตระหนั ก ในการอนุ รั กษ์            
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

90 90 95 100 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้      
ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

75 75 80 85 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 

99.43 99.43 100 100 

4. จ านวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

2 2 4 6 

          5.3 แนวทางการพัฒนา 
       5.3.1 สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
       5.3.2 การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง             

          5.4 แผนงาน/ โครงการส าคัญ’ 
      5.4.1 โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กลุ่มนิเทศ ฯ) 
       5.4.2 โครงการสร้างจิตส านึกความรู้สึกในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)     

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
          6.1 เป้าหมาย 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และ 
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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            6.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี  
2564 

ปี  
2565 

1. จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น    
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

2 2 2 2 

2. จ านวนโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 

15 15 20 25 

3. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี     
เขต 1 (ITA) เพ่ิมข้ึน  

85 85 90 90 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ            
มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

60 60 70 80 

5. ร้อยละของนักเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีพฤติกรรม      
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต  

80 80 80 80 

6. จ านวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

5 5 10 20 

7. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม            
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงานวิชาการ 
- การบริหารงานงบประมาณ 
- การบริหารงานทั่วไป 

100 100 100 100 

9. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ           
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

10. ร้อยละบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ มุ่งมั่น และ        
เป็นมืออาชีพ 

- 80 80 90 
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6.3 แนวทางการพัฒนา 
       6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ            
จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   

      6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   
      6.3.3 ส่งเสริม สนับสนนุให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
        6.3.4 ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

          6.4 แผนงาน/ โครงการส าคัญ 
       6.4.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
             6.4.2 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       6.4.3 โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       6.4.4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มนโยบายและแผน)  
               6.4.5 โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กลุ่มนโยบายและแผน) 

      6.4.6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร และการจัด
การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 

      6.4.7 โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
      6.4.8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, กลุ่มกฎหมายและคดี) 

      6.4.9 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1 (กลุ่มอ านวยการ) 

      6.4.10 โครงการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มอ านวยการ) 

      6.4.11 โครงการจัดงานวันครู ประจ าปี 2564 (กลุ่มอ านวยการ) 
       6.4.12 โครงการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 (กลุ่มอ านวยการ) 
       6.4.13 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (กลุ่มอ านวยการ) 

      6.4.14 โครงการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน) 



 

 

  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 

2580) 

ย.1 ด้านความมั่นคง ย.2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ย.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรพัยากร

มนษุย ์

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและ   
ความเสมอภาคทางสังคม 

ย.5 ด้านการสร้างเตบิโตบน
คุณภาพชีวติที่เปน็มติรกบั

สิ่งแวดล้อม 

ย.6 ด้านการปรบัสมดุล
และการพัฒนาระบบการ

บรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

(ฉบับที ่12) 
(2560 - 2564) 

ย.5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง และ

พื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ย.10 ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ย.1 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

ย.2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ า         

ในสังคม 
 
 

ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
 
 
 

ย.6 การบริหารจัดการ     
ในภาครัฐ การป้องกัน    
การทุจริตและประพฤติ      
มิชอบและธรรมาภิบาล    

ในสังคมไทย 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 - 2579 

ย.1 การจัดการศึกษา
เพื่อความม่ันคงของ

สังคมและประเทศชาติ 

ย.2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ย.3 การพัฒนาศักยภาพ     
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

ย.4 การสร้างโอกาส        
ความเสมอภาคและความ    
เท่าเทียมทางการศึกษา 

ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต         

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ย.6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบตัิราชการ
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติ 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา        

ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  
ลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร        

จัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน                

พ.ศ.2563 - 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของมนุษย์

และของชาติ 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา        

ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ     
ลดความเหลื่อมล้ า              

ทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร    

จัดการศึกษา 

ตารางแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 



 

 

 
 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)                             116 

โครงการและงบประมาณ 

   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.  2564)             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์       
โดยมีโครงการที่สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม   
และประเทศชาติ 

3 โครงการ 1.9036 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1 โครงการ 2.9000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ       
ทรัพยากรมนุษย์ 

22 โครงการ 6.1035 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา           
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

5 โครงการ 1.1190 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการ 0.9060 

6 ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

14 โครงการ 6.7837 

 รวมโครงการ/ งบประมาณทั้งสิ้น 47 โครงการ 19.7158 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

1. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ  และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดี  ของชาติ       
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม  
ที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่ น 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โ อ บ อ้ อ ม อ า รี  มี วิ นั ย           
รักษาศีลธรรม         
 

1. ร้ อยละของผู้ เ รี ยนผ่ านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
 2. ร้อยละของสถานศึกษา        
ที่น้อมน าพระบรมราโชบาย      
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล 
ที่  10  แล ะห ลั กป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต า ม ที่ ก า ห น ด  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อ 
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. โครงการ ราชบรุีเมืองวิถีพอเพียงที่ย่ังยืน 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตักิารผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู “สถานศึกษาแห่งความดี ตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงท่ียั่งยืน” 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลด าเนินงานและคดัเลือก 
“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษาแห่ง
ความดี ตามพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ราชบุรเีมืองวิถีพอเพียงท่ี
ยั่งยืน” 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ตดิตาม และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

  0.0343  0.0343  0.0350 0.1036 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

     



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 
                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้     
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจาก        
ยาเสพตดิ ความรุนแรง             
การคุกคามในชีวิต และทรัพยส์ิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรม         
ไซเบอร์  และภยัพิบัติต่าง ๆ             
เป็นต้น 

 

4. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เ ป ลี่ ย นแ ปล งแล ะภั ย คุ กค า ม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั นพร้ อม รั บมอบ     
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

 

2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการคุณธรรม 
สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนโครงการ            
กองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุร ี
กิจกรรมที่ 2 สมาธิสร้างวินัย 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน     
ที่เป็นเลิศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

0.2200 0.2300 0.3000 0.7500 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล  
การจัดการ

ศึกษา 

3. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหายาเสพติด    
ในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภยัยาเสพติดและ
ทักษะชีวิตพิชิตปัญหา 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข  และก ากับ ตรวจตดิตามผลการ
ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

0.3500 0.3500 0.3500 1.0500 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  1 0.6043 0.6143 0.6850 1.9036  

 



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  ผู้ เรียนที่มีความสามารถ
พิ เ ศ ษด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่ า ง เต็มตาม
ศักยภาพ สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน    
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้าน
ทักษะวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
องค์ความรู้  และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิง
พาณิชย ์
2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  หรือ     
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์
 3. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีศักยภาพ
ได้ รับ โอกาสเข้ าสู่ เ วทีการแข่ งขัน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1  ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาต ิ
- จัดสรรงบประมาณใหต้ัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษา     
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาต:ิภมูิภาค (ภาคกลาง    
และภาคตะวันออก) 
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันระดับเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 3 จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

0.9000 1.0000 1.0000 2.9000 กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  2 0.9000 1.0000 1.0000 2.9000  

  



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

1. หลักสูตรปฐมวัย กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการ
จัดการศึกษาเรียนรวม และหลักสูตร
ท้องถิ่น มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ    
2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์
น วั ต ก ร ร ม  มี ค ว า ม รู้  มี ทั ก ษ ะ           
มี สมรรถนะตามหลักสู ต ร  และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ          
ที่ 21 (3R8C) ที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ  

 

1.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละของผู้เรยีนปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/               
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตามแนวมอนเทสซอรี่ ,
ไฮสโคป, วอลดอร์ฟ  และการสอนแบบ
โครงการระดับปฐมวัย พร้อมจดัท าสื่อ  
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประเมินพฒันาการ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย             
พุทธศักราช  2560 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการจดักิจกรรม            
และการวดัผลประเมินผล 

0.1000 0.2000 0.2000 0.5000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมี
งานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
4.  ผู้ เ รี ยนได้ รั บการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ       
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่เหมาะสม    
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ต น เ อ ง  ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พ ล เ มื อ ง  พ ล โ ล ก ที่ ดี  ( Global 
Citizen)  
5.  ผู้ บ ริ ห าร  ครู  และบุ คลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะ     
ในศตวรรษที่  21 รวมทั้ ง             
มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมขึ้น 

2. โครงการทดสอบและยกระดับคุณภาพ     
การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับแนวทางการประเมินผล
ระดับชาติ (O-NET)  
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะหผ์ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง     
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ 
การวัด  และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

0.0600 0.0600 0.0600 0.1800 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 

6. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผล
การประเมินคณุภาพผู้เรยีน (NT) 
ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้น 

 

3. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรยีน (NT)                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กิจกรรมที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผูส้อนออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับการประเมินคณุภาพผู้เรียน (NT) 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดท าแนวทาง/ รูปแบบการ
บริหาร  การจัดสอบ 

กิจกรรมที่ 4 การน าเข้าข้อมลูและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน        
ผ่านระบบ NT Access 
 

0.1700 0.1800 0.1800 0.5300 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  กิจกรรมที่ 5 การด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
กิจกรรมที่ 6 การจัดสอบตามตารางการประเมินคณุภาพ
ผู้เรยีน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
กิจกรรมที่ 7 วิเคราะหผ์ล สรุปและรายงานผล               
การด าเนินงานโครงการ 

     

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่
พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้         
ร้อยละ 100 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน 
ผลการประเมินความสามารถ   
ด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ร้อยละ 
50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้น 
9. ร้อยละของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาผู้เรยีนให้
อ่านออกเขียนได้  ร้อยละ 100 
 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน การสอนกลุ่มสาระ  
การเรียนรูภ้าษาไทย 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการ สร้างเครื่องมือ
ประเมินการอ่านการเขียนและจัดท าฐานข้อมูลตามนโยบาย
เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได ้
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด 
สพป.ราชบุรี เขต 1  พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรยีน (Reading Test : RT)   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
กิจกรรมที่ 3 ท้าพิสูจน์การอ่านของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  100% 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจดัการเรียน
การสอน ส่งเสรมินิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้  เป็นครู
บรรณารักษ์หรือผู้รบัผิดชอบงานหอ้งสมุด 

 

0.3000 0.3500 0.3500 1.0000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 

 
                                                                      



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 
 

10. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการส่งเสริม
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ร้อยละ 90 

กิจกรรมที่ 5 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย และ
โรงเรียนทีด่ าเนินงานพัฒนากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยประสบผลส าเร็จและเปน็แบบอย่างได ้
กิจกรรที่ 6นิเทศ ตดิตามการจดักจิกรรมและการ
วัดผลประเมินผล 

0.3000 0.3500 0.3500 1.0000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 

 11. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพตาม  
ความถนัดและความสามารถ         
ด้านวิทยาศาสตร ์
12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอน    
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดร้บั
การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
การประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ  PISA 
 

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที ่21 
กิจกรรมที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน       
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะ              
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 

แนวทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้               
ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่  4  ส่ ง เสริ มและพัฒนาครู ผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน 
กิจกรรมที่  5  ยกย่ อง เ ชิด ชู เกี ยรติครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ 
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

0.0200 0.0200 0.0200 0.0600 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
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 13. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม   
ความถนัดและความสามารถ    
ด้านคณติศาสตร ์

6. โครงการ พัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรยีน
การสอนวิชาคณติศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 

0.0700 0.0700 0.0700 0.2100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล         

การจัดการศึกษา 
14. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถด้าน
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์และดนตรี 
 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าเอกสารส่งเสรมิการพัฒนาการจดั
การศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศลิป์ )  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจดัการเรยีนรู้ และ      
การวัดผล ประเมินผล    
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 

15. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
16. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนดั 
และความสามารถด้านกีฬา 

8. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการเรียน     
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการสง่เสริมการจัดการ
เรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับตดิตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

0.1100 0.1100 0.1100 0.3300 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 17. ร้อยละของผู้เรยีนมี
คุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ        
การเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงงานปณิธานความด ี  
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการ 29 ประการสูค่วามเป็นโรงเรียน   
วิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามตรวจสอบ การจัดกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ 

0 0 0 0 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 

 18. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 

19. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารมากกว่า 2 ภาษา 

 

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 Team work for Develop  English 
Teaching Activities 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนกลุ่มสาระ      
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 1 
เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่ 1 - 5 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 2 
เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 - 9  
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา โดยการใช้
เครื่องมือส ารวจ การจดักิจกรรมในโรงเรียน/ ช้ันเรียน         

0.0550 0.0550 0.0550 0.1650 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล         

การจัดการศึกษา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
      (หน่วย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 20. ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยผ่านการประเมิน
และได้รับตราพระราชทาน 
บ้ า น นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์           
ประเทศไทย 

11. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตักิารทดแทน ครูบรรจุใหม่ 
ครูเกษียณ ตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย          
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (อบรมออนไลน์) 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตักิารเฉพาะทาง รุ่นท่ี 1-9  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย       
ระดับปฐมวัย  
กิจกรรมที่ 3 ตรวจผลงาน และการวัดผล ประเมินผล 
โครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 5 น าคณะครูเข้าร่วมพธิีรับตราพระราชทาน    
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย   
กิจกรรมที่ 6 สรุป/ รายงานผลโครงการ 

0.1200 0.1200 0.1200 0.2400 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 

21. ร้อยละของผู้เรยีนที่เป็น     
ผู้พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา ที่เหมาะสมตาม
ความจ าเป็น 
 

12. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม  
กิจกรรมที่ 1 จดัท ากรอบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม
โดยใช้รูปแบบ QCCD และจัดท ารวบรวมหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรตามงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ  
การเรยีนรวมเพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ แบบเรียน
ในการเรียนส าหรับนักเรยีนพิการเรียนรวม 

0.3000 0.3100 0.3100 0.9200 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
      (หน่วย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  กิจกรรมที่  3 อบรมเชิงปฏิบตัิการการจัดการเรยีนรู้ การคัด
กรองเด็ก และการจัดท าแผน IEP  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการจัดการเรยีนรู้ และการวัดผล 
ประเมินผล   
กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 

     

22.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี
ผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบ การประกัน
คุณภาพระดับการศึกษาปฐมวยั 
ระดับดีขึ้นไป 
23. ร้อยละของสถานศึกษา     
ที่มีผลการประเมินตนเอง        
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบ 
การประกันคณุภาพระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดบัดี  
ขึ้นไป 
24. ร้อยละของสถานศึกษา      
ที่มีผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับดีขึ้นไป  

13. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และผู้รบัผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรยีนในสังกัด
เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพ
ภายนอก   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการใช้
เครื่องมือเพื่อออกประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยให้
คณะกรรมการสรุป 
กิจกรรมที่  3  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายในโรงเรียนในสังกัด  
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 

0.2000 0.2000 0.2000 0.6000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล    

การจัดการศึกษา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 

      (หน่วย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 25. ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่มีผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  ระดับดีขึ้นไป 

14. โครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  
กิจกรรมที่ 1  Best Practic  
กิจกรรมที่ 2  ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้

0 0 0 0 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล       

การจัดการศึกษา     
 26. ร้อยละของผู้เรยีนที่ไดร้ับ

การพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ         
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสอดคล้อง                                    
ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจน
ความท้าทายที่เป็นพลวตัร   
ของโลกในศตวรรษท่ี 21  
27. ร้อยละของสถานศึกษา    
มีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผน        
การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15. โครงการสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 
กิจกรรม  คัดเลือกสหกรณโ์รงเรียนต้นแบบ 

0.0180 0.0180 0.0180 0.0540 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล       

การจัดการศึกษา 
16. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผล     
การเรียนของนักเรียน (School MIS) 
กิจกรรม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ      
ใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมลูผลการเรียนของนักเรยีน 
(School MIS) 
 

0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
      (หน่วย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  17. โครงการส่งเสรมิการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 จดัท ากรอบแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณ ให้เครือข่าย 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมให้ความรู้หลักการคัดลายมือท่ี
ถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมที่ 4 การประกวดคัดลายมือระดับเขตพื้นท่ี 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามการจดักิจกรรม และการวัดผล
ประเมินผล 

- 0.0350 0.035. 0.0700 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล    

การจัดการศึกษา 

 
 
 

 28. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามบริบทด้านประเภท 
ขนาด และพื้นที ่
29. ร้อยละของสถานศกึษามีผล     
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
การจัดการศึกษาทางไกล           
ด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือใช้สื่อ 
DLIT , DLTV 

18. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
กิจกรรมที่ 2  จดัท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื  (MOU) กับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ    เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7 
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัตกิารจดัการศกึษาในโรงเรยีน     
ขนาดเล็กใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานฯ และการซ่อมบ ารุง
สื่ออุปกรณ์ปลายทาง  

0.1300 0.1400 0.1400 0.4100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล    

การจัดการศึกษา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
      (หน่วย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 30. ร้อยละของนักเรียน    
ที่ ได้รับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
เพิ่มขึ้น 

19. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
กรอบหลกัสูตรท้องถิ่นและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม  และการอบรมออนไลน ์
กิ จ ก ร ร มที่  4  จั ด ท า เ ค รื่ อ งมื อก า รป ระ เ มิ นพหุ ปั ญญ า               
และการคัดกรอง 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ศึกษานิเทศก์ เพื่อ
สังเคราะห์การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้มีการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ      
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

0.0100 0.0100 0.0100 0.0300 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล    

การจัดการศึกษา 
 31.จ านวนของสถานศึกษา

ที่ จั ดการ เรี ยนการสอน     
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและ         
มีการจั ดการศึ กษาเพื่ อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
      (หน่วย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 32. ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

33. จ านวนกระบวนงาน          
ที่ได้รับการปรับเปลีย่นให้เป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
   

 

20. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ   
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรม  ความโปร่งใส 
กิจกรรมที่ 3 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูผูส้อน และผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น 
กิจกรรมที่ 5 เสริมสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ            
สพป.ราชบุรี เขต 1 พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
PLC สัญจร 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและ
ช่ัวคราว 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง   
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา       
รูปแบบ digital 
 

1.1000 1.1000 1.1000 3.3000 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
      (หน่วย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 34. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการด าเนินการ     
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตักิารหลักสูตรการด าเนินการ    
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 กลุ่มกฎหมาย
และคด ี

 35. ร้อยละของเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา       
ที่ 1-9 คัดเลือกนักเรยีน      
เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดบั         
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พ ร ะ ร า ช ท า น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น                   
ประจ าปีการศึกษา  2564  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 แจ้งเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาทีม่ีความพร้อม เข้ารับการคดัเลือก
ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการคดัเลือกนกัเรียน และสถานศกึษา             
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าข้อมลูสรุปผลการด าเนินงาน 

0.0115 0.0115 0.0115 0.0345 กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  3 2.0245 2.0395 2.0395 6.1035  
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ กลุ่มชาติพันธ์  กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกรทุรกันดาร ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคณุภาพ 

1. อัตราการเข้าเรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอาย ุ
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. โครงการการรับนักเรียน  
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการคดัลอก     
ทร. 14  เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2558           
ในเขตพื้นท่ีบริการ แยกเป็นรายโรง
ตามเขตพื้นท่ีบริการ  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
จัดท านโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 3 ประกาศรายละเอียด  
การส่งเด็กเข้าเรียน 
กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานรับนักเรียนในระดับ       
ก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา   
และมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 

0.0120 0.0120 0.0120 0.0360 กลุ่มส่งเสรมิ   
การจัดการศึกษา 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 2. ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน และการแนะแนว          
ที่มีประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละของครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

 
 

2. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 จดัสรรงบประมาณ          
ให้ตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษา  เขา้ร่วม       
การแข่งขันในระดับชาต:ิภูมิภาค            
(ภาคกลาง และภาคตะวันออก) 
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันระดับ
เครือข่าย 
กิจกรรมที่ 3 จดัการแข่งขันระดับ        
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

0.1300 0.1300 0.1300 0.3900 กลุ่มส่งเสรมิ   
การจัดการศึกษา 

   3. โครงการพัฒนาการสอนกจิกรรม
แนะแนวในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ   
เพื่อส่งเสริมการสอนกิจกรรมแนะแนว  
ในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับติดตาม     
และประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน    
และรายงานผล  
 

0.0210 0.0210 0.0210 0.0630 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล    

การจัดการศึกษา 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)                                                                                                                                      
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 4. ร้อยละของครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาไดร้ับการส่งเสริม     
และพัฒนา  ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
5. ร้อยละของสถานศึกษาในโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย         
ได้รับการนิเทศ ตดิตาม  

4. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ     
ประจ าต าบล  และโรงเรียน CONNEXT- ED          
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Best Practice โรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรยีนคณุภาพ)  
เรื่องส่งเสรมิอาชีพและการมีงานท า 
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียน  CONNEXT- ED 

0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล   
การจัดการ

ศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. โครงการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ            
ทางการศึกษาส าหรับวางแผน การติดตามผล          
การพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศ และรวบรวมความต้องการข้อมูล
สารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบ       
แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดเกบ็ข้อมูล       
และสารสนเทศ 
กจิกรรมที่ 3 ตดิตามผลการด าเนนิการจัดเก็บ
ข้อมูล 

0.1600 0.1600 0.1600 0.4800 กลุ่มส่งเสริม
ทางไกล

เทคโนโลยี     
สารสนเทศ   

และการสื่อสาร 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)                                                                                                                                      
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  กิจกรรมที่ 4 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ 
บริการแก่บุคลากร และผู้มารบับรกิาร 
กิจกรรมที่ 5 ติดตามนักเรียนไมม่ตีัวตนและนักเรยีนซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

     

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  4 0.3730 0.3730 0.3730 1.1190  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการ
บรรลเุป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยืน
(Sustainable  Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรัก และมี
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ       
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม  

 

1. โครงการ  “ค่ายเยาวชนรักษพ์งไพร”      
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรมที่ 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร สพฐ. 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ณ ศูนยฝ์กึอบรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           
เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา   
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย
นักเรียน “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา 
ธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุร ี (อ่างเก็บน้ า          
ห้วยอะนะ)  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 4 น าเสนอนิทรรศการและร่วมงาน 
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินนีาถ" ณ       
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ฯ กรุงเทพ 

0.2800 0.2800 0.2800 0.8400 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 
 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ            
ความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับการสง่เสริม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ    
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. โครงการสร้างจิตส านึกความรู้สึก           
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนทีม่ ี “การสร้าง
จิตส านึกความรู้ในการผลิตและบรโิภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม” 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม สพป.ราชบุรี เขต 1 
ช่วยกันลด ช่วยกันแยก 
กิจกรรมที่ 3 สรุปประเมินผล/ รายงานผล
โครงการ 
 
 

- 0.0330 0.0330 0.0660 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  5 0.2800 0.3130 0.3130 0.9060  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ และ 
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ     
ใ ช้ ง านวิ จั ย  เ ทค โน โ ลยี  แ ล ะ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
 

 

1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
(ITA) เพิ่มขึ้น 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีค่าคะแนนการประเมิน
คุณ ธร ร มและ ความ โปร่ ง ใ ส ขอ ง
หน่วยงาน (ITA)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 3. ร้อยละของนักเรียนสังกัดส านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา          
(โครงการโรงเรียนสุจริต)   
กิจกรรมที่ 1 ขยายผลการด าเนินโครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน (Best Practice) 
ส าหรับผู้บรหิารและคร ู

กิจกรรมที่ 3 บริษัทสร้างการด ี
กิจกรรมที่ 4 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน     
ทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
กิจกรรมที่ 6 เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรยีน 
กิจกรรมที่ 7 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้าน  
การทุจริต 
กิจกรรมที่ 8 สื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต                   
(สื่อภาพยนตร์สั้น). 
กิจกรรมที่ 9 นิเทศ ก ากับตดิตาม แบบบูรณาการ          
และการด าเนินการอื่นๆ  

0.6060 
 

0.6060 0.6060 1.8180 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   
การจัดการ

ศึกษา 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  กิจกรรมที่ 10 ประเมินคณุธรรม และความ       
โปร่งใส่ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) 
กิจกรรมที่ 11 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 
กิจกรรมที่ 12 การถอดบทเรียนสรุปผล            
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
ให้มีมาตรฐานการจดัการศึกษาตามบริบท  
ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ร้อยละของผลงานวิจยั นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือตอ่ยอด        
เชิงพานิชย์ 

2. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
นิ เทศการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ .2564      
และเครื่องมือการนิเทศ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
งานของกลุ่มนิเทศ ฯ (PLC) 
กิจกรรมที่ 3  จัดท าแนวทางการประเมินและ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่  4จั ดท าแนวทางการประ เมินฯ          
และพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

0.0700 0.0700 0.0700 0.2100 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล   
การจัดการ

ศึกษา 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติ   
ที่ ดี ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร          
ในสถานศึกษาและการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ (การนิเทศ
ออนไลน์ และการใช้แพลตฟอร์ม) 
กิจกรรมที่  7  การนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
กิ จ ก รรมที่  8  ส รุ ป และร าย งานผล        
การด าเนินงานโครงการ 

    กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล    

การจัดการศึกษา 

ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์          
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือตอ่ยอด
เชิงพาณิชย ์
 

3. โครงการพัฒนางานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
กิ จ ก ร ร ม ที่  1  จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผล                    
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

0.0750 0.0750 0.0750 0.2250 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 จ านวนโครงการของส านักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ท่ีมผีลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของ สพป.ราชบรุี เขต 1 
กิจกรรมที่ 1 แจ้งนโยบาย จุดเนน้ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแผนในระดบัต่าง ๆ ให้ทุกกลุ่มงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดกรอบ
ทิศทางการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
กิจกรรมที่ 3 จดัท าร่างแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และจัดท า   
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
กิจกรรมที่ 5 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี  
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

0.0400 0.0650 0.0650 0.1700 กลุ่มนโยบาย     
และแผน 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

    5. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบรุี เขต 1  
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห ์เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานจดัเก็บข้อมูล ก ากับติดตาม 
และประเมินผล 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมช้ีแจงเครือ่งมือการจัดเก็บ และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน  4 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 4 ก ากับ ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และรายงาน
ข้อมูล  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 5 จัดท าเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่มผลการด าเนินงาน 

0.0300 0.0300 0.0300 0.0900 กลุ่มนโยบาย     
และแผน 

 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถ       
ใช้ในการวางแผน การจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
และการสื่อสารเพ่ือการบริหาร และการจัดการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ 
และรวบรวมความต้องการข้อมลูสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา      
ในสังกัด เพื่อทราบแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
และสารสนเทศ 

0.1600 0.1600 0.1600 0.4800 กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี    
และการสื่อสาร 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  กิจกรรมที่ 3 ตดิตามผลการด าเนนิการจัดเก็บข้อมูล 
กิจกรรมที่ 4 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ บริการ
แก่บุคลากร และผู้มารับบริการ 
กิจกรรมที่ 5 ติดตามนักเรียนไมม่ตีัวตนและนักเรยีนซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 

     

ร้อยละของบุคลากรเป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคณุธรรม 
จริยธรรม มีจติส านึก             
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น    
และเป็นมืออาชีพ 

7. โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
กิจกรรมที่ 1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกครูอัตราจ้าง ในสถานศึกษาและ
ลูกจ้างช่ัวคราวในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

0.0500 0.0500 0.0500 0.1050 กลุ่มบรหิาร   
งานบุคคล 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
กิจกรรมที่ 1 กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์            
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี 
รายงานผลการด าเนินงานของบุคลากร ท้ัง 3 คน และจัดส่ง
รายงานผลการด าเนินงาน ไปยังกลุ่มบรหิารงานบุคคล เพื่อท า
การประเมินบุคลากรในการจ้างบคุลากรครั้งต่อไป   

0.5229 0.5229 0.5229 1.5687 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์/  

กลุ่มกฎหมาย
และคดี/  

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  กิจกรรมที่ 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 ด าเนินการจ้างบุคลากรปฏบิัติหน้าที่ในกลุ่มงาน 3     
กลุ่มงาน 
กิจกรรมที่ 3 ตดิตาม รายงานผลโครงการ 

 

    

จ านวนโครงการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1              
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปา้หมาย     
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพิ่มขึ้น 

9. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1   
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมผู้บรหิารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้บรหิารสถานศึกษา ระบบทางไกล
ผ่านระบบ video conference 

0.0750 0.0750 0.0750 0.2250 กลุ่มอ านวยการ 

 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1           
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการคดิที่เป็นระบบ
น าสู่การปฏิบัตไิด ้

10. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กิจกรรที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสังเคราะหค์วามเสี่ยงระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน 

0.0530 0.0530 0.0530 0.1590 กลุ่มอ านวยการ 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

 จ านวนโครงการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1              
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปา้หมาย     
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพิ่มขึ้น 

11. โครงการจัดงานวันครู ประจ าปี 2564 
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท างานและประชุมเพื่อวางแผน   
รูปแบบการจดังาน 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจดังานวันคร ู

0.0400 0.0400 0.0400 0.1200 กลุ่มอ านวยการ 

  12. โครงการปรับปรุงอาคาร และภมูิทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจพ้ืนท่ี ขออนุมัติโครงการ และวางแผน
ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและปรับ สภาพภมูิทัศน ์
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ 

0.2500 0.4100 0.4100 1.0700 กลุ่มอ านวยการ 

 ร้อยละบคุลากรเป็นคนดี   
และเก่ง ยึดหลักคณุธรรม
จริยธรรม มีจติส านึกมีความ 
สามารถ มุ่งมั่น และเป็น          
มืออาชีพ 

13. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1  
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ใหส้ถานศึกษาทราบ 
กิจกรรมที่ 2 จัดเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ และรางวลัการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 3 ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

0.1160 0.1160 0.1160 0.3480 กลุ่มอ านวยการ 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

  1. ร้อยละของส านักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    
ที่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วน
ตามแผนการปฏิบตัิการ
ตรวจสอบประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 2. ร้อยละของสถานศึกษา   
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 ท่ีได้รับการตรวจสอบ
ครบถ้วนตามแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

14. โครงการตรวจสอบภายใน  
กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาด้านผู้ตรวจสอบภายในส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
กิจกรรมที่ 2 งานด้านการตรวจสอบภายในของส านักงาน     
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ     

0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  6 2.1379 2.3229 2.3229 6.7837  
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  6.3197 6.6627 6.7334 19.7158  

 



 

             แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 – 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)     

ส่วนท่ี  5 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นกระบวนการด าเนินงานที่จ าเป็น ส าคัญ ที่บ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์
ผลด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ในการสร้างเครื่องมือปฏิบัติงานและส่งมอบผลิตผล
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยองค์คณะบุคคล             
และปัจเจกบุคคลที่เป็นองค์กรหลัก จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ปัจจัยความส าเร็จและ
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเครื่องมือก าหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี      
(พ.ศ. 2563 -2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ถึงความเป็นมา
และความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เน้นย้ าให้ทุกฝ่ายให้ความส าคัญกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระยะ 3 ปี  (พ.ศ.  2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ             
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3. ทุกกลุ่มงานมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และก าหนดแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยการจัดเครือข่ายสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบในแต่ละเครือข่าย 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
จดุเน้นการพัฒนา 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจร
คุณภาพเชิงระบบ (PDCA) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษาที่ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์การประเมินและนักเรียน                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประสบผลส าเร็จ หน่วยงานและบุคลากร           
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมายที่เหมาะสม บรรลุผลได้ 
สอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการส่งเสริม สนับสนุน
ทรัพยากร ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ก ากับ นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา    
ในสังกัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล    



       แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)   
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 

ที่  459/ 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 

…………………….……….………… 

             ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการ
จ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

             ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะท างาน ประกอบด้วย 
             1. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม       
เพ่ือพิจารณา วิเคราะห์  สังเคราะห์ โครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน    ให้บรรลุเป้าหมาย สอดรับตามตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน      
ความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 

1.1 นายยรรยงค์   เจริญศรี    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    

ประธานคณะท างาน 

1.2 นางรังษิยา  อมาตยคง     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                      การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
1.3 นายวุฒิพงษ์                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
               ปฏิเวชวัฒนางกูร  การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
1.4 นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                      การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

รองประธาน 
 
คณะท างาน 
 
คณะท างาน 
 

  1.5 ประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 1 - 9 
  1.6 ผู้อ านวยการกลุ่ม/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
  1.7 ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
  1.8 นางกัลยา  แตงข า           ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

  คณะท างาน 
  คณะท างาน 
  คณะท างาน 
  คณะท างาน 
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(นายยรรยงค์   เจริญศรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 1.9 นางสาวพัชรี  ศุภษร         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 1.10 นางอรวรรณ  แสงทอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         
 1.11 นางสาวศุภากร  ทองย้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.12 นายค ารณ  สะอาด         ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.13 นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.14 นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 1.15 นางประกายมาศ  บุญสมปอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.16 นางสาวจริยา  สุธาพจน์           ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 1.17 นางรุ่งอรุณ  สว่างดี         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
 1.18 นางพิศมัย  พงษ์พา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 1.19 นายถิระวัฒน์  บุญประสพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 1.20 นางดวงตา  เข็มทอง        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

  คณะท างาน 
   คณะท างาน   
   คณะท างาน  
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 
   คณะท างาน 

      1.21 นางอาทิตา  คุ้มเสาร์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                     คณะท างาน  
      1.22 นางก าเนิด  จันทราศรี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 

      และเลขานุการ 
      1.23 นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                      คณะท างาน 

          และผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                            
      1.24 นางสาวชยาภร  สารีรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 

          และผู้ช่วยเลขานุการ 

          2. คณะท างานจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่ด าเนินการ
ประสานงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจทานรายละเอียด จัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่มเป็นฉบับสมบูรณ์  
ประกอบด้วย  

 2.1 นางรังษิยา  อมาตยคง 
   
 2.2 นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ 
 
 
 2.3 นางสาวชยาภร  สารีรัตน์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ               

หัวหน้าคณะท างาน 
 
       คณะท างาน 
 
 
       คณะท างาน 

 2.4 นางก าเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        
ช านาญการพิเศษ 

       คณะท างาน 
   และเลขานุการ 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                      สั่ง  ณ  วันที่  19 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายยรรยงค์   เจริญศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. นางรังษิยา  อมาตยคง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
3. นายวุฒิพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
4. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
 
คณะท างาน 
1. นางก าเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวชยาภร  สารีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
บุลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ที่เก่ียวข้องทุกคน 
 
ออกแบบปก 
นางก าเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
www.ratchaburi1.org 

โทรศัพท ์๐-๓๒๓๒-๖๐๑๓ 
โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๓ 


