แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต ๑

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต ๑
กลุ ม นโยบายและแผน
เ อกสารลํา ดั บที่ ๓/๒๕๖๓

แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต ๑

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน
สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
กลุม นโยบายและแผน

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่
ในภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ตาม
กฎหมาย ในการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จึงเป็นภารกิจที่สาคัญอันดับแรก เพราะแผนเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 ยุท ธศาสตร์ การปฏิ รูปการศึ กษา
ในทศวรรษที่ส อง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้น พื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ร าชการในระยะ 3 ปี
ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สภาพปัจจุบันของสังคมไทย บนพื้นฐานของภารหน้าที่หลักของเขตพื้นที่การศึกษา คือ ดาเนินการบริหาร
จัดการให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้เข้าเรียน ได้รับบริการการศึ กษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จึ ง ได้ ป รั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการผลักดันให้มี
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มกราคม 2563

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

ก

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
สภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สภาพการจัดการศึกษา
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ศาสตร์พระราชา
หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในรัชกาลที่ 10
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ตารางแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ส่วนที่ 4 โครงการและงบประมาณ
ส่วนที่ 5 กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
คณะผู้จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

ก
ข
ค
จ
1
1
2
8
14
30
30
31
35
36
39
40
43
45
48
50
50
51
62
71
72
96
98
100
ข

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20

แสดงดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
แสดงจานวนประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕60
แสดงจานวนตาแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานปีพ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕60
แสดงปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาแนกรายอาเภอและระดับชั้น ปีการศึกษา 2562
จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2562 จาแนกรายอาเภอ สังกัด สพฐ.
จานวนนักเรียนต่อครู จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียนต่อห้อง จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
จานวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกเป็นรายอาเภอ ประจาปี 2562
จานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาแนกตามขนาด 7 ขนาด
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O - NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และ
ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มากไปหาคะแนนน้อย ระดับเครือข่าย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและเขตพื้นที่
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O - NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

27
28
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี การจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ บริบ ทขององค์ก ร และนโยบายทุกระดับ
เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ความต้ อ งการจ าเป็ น ของนโยบายในแต่ ล ะระดั บ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ยุทธศาสตร์ภาค และ
ยุทธศาสตร์ จั งหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการจาเป็นของหน่วยงาน และความ
ต้องการจ าเป็ น ในการพัฒ นาการศึกษาในทุกระดับ เพื่อนามาเป็นข้อมูล ในการวางแผนของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. มีการกาหนดวิสัยทั ศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย
โอกาส อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้สามารถวางแผน
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การดาเนินงานของสานักงาน มีทิศทางที่ถูกต้อง สามารถนาจุดแข็ง
ของสานักงาน และโอกาสทางสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อน
ซึ่งเป็ นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงานและอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมซึ่งจะเป็น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที ผลจากการวิเคราะห์
SWOT นี้ จะใช้เป็น แนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ องค์กรเกิดการพัฒนา
ไปในทางที่เหมาะสม
3. มีการจั ดทาแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีการศึกษา
สภาพปัญหา และความต้องการของเขตพื้นที่การศึก ษา รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานระดับสูง
กาหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมาย ระบุความต้องการทรัพยากร
ที่มีผ ลต่อความส าเร็จ ของเป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกาหนดทิศ
ทางการบริ ห ารงานให้ ป ระสบความส าเร็ จ มี ทิศทางในการบริห ารแผน โดยใช้ วัต ถุประสงค์ นโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นตัวกาหนดเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนใช้แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นเครื่องมือสาหรับควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานเพื่อจะได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการต่อไป
จากการดาเนินงานตามกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว ทาให้เกิดผลดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2563 – 2565) ในการบริหารจัดการการศึกษาครอบคลุมภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
2. แผนพัฒ นาการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นแผนที่ผ่านกระบวนการมีส่ว นร่ว มเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
สถานศึกษาเสนอโครงการตามความต้องการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดผลแก่
ผู้เรียนอย่างแท้จริง
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3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
4. แผนงาน/ โครงการมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา
5. มีการกาหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิ ดชอบในโครงสร้างการบริห ารแผนงาน/
โครงการ ชัดเจน
6. แผนงาน/ โครงการมีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน เป็นระยะๆ ต่อเนื่อง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
8. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ และมีความผูกพัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ
ปัญหา อุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 -2565)
การดาเนิน งานจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 -2565) มีการปรับ
แผนงาน/ โครงการหลายครั้งเนื่องจากมีการปรับแผนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และข้อจากัดด้านงบประมาณ และระยะเวลาในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เพื่อให้สามารถกาหนดแผนงานโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการ
ในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการดาเนินงานโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา การดาเนินงานพัฒนา เพื่อให้เห็นความสาคัญ และมีความตระหนักในการดาเนินงาน
2. กาหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน โดยมีคาสั่งมอบหมายงานชัดเจน
3. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/ คณะท างาน เพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
วางแผนการใช้งบประมาณ
4. คณะกรรมการจัด ทาแผนพัฒ นาการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน จัด ทาแผนโดยใช้ก ระบวนการ
มีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุท ธศาสตร์ก ระทรวงศึก ษาธิการ และยุท ธศาสตร์ช าติ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อ ม และบริบทของ
สานักงาน ตลอดจนสอดคล้องกับ ภารกิจ ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล
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มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ นโยบาย ปัญ หา ความต้อ งการในการบริห ารและการจัด การศึก ษา พัฒ นา
คุณภาพการศึกษา และมีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้
เกิดผลสาเร็จดังนี้
1. แผนพัฒ นาการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สอดคล้อ งกับ
ภารกิจ นโยบาย ปัญ หาความต้อ งการในการบริห ารและการจัด การศึก ษา และการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึก ษา และสามารถน าแผนไปใช้ต ามวัต ถุป ระสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด มีแ ผนการบริห าร
งบประมาณอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน
2. ผลดาเนิน การเบิก จ่า ยงบประมาณเป็น ไปตามแผนพัฒ นาการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ระยะ
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
3. การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้
4. การดาเนิน การจัด ซื้อ จัดจ้า ง ควบคุม จาหน่า ยพัส ดุ ถูก ต้อ งตามพระราชบัญ ญัติก าร
จัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, กฎกระทรวง, คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP
5. การจัด ทารายงานการเงิน /รายงานผลการปฏิบัต ิง านฯ ในระบบ KRS ได้ถูก ต้อ ง
ทันตามกาหนด
6. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย แก้ปัญหา
และการพัฒ นาตามความต้องการของหน่ว ยงานต้นสั งกัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
PDCA มาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการ PMQA ให้สอดคล้องกับบริบทดังนี้ ดังนี้
1. ประกาศนโยบาย เป็นการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้ ความเข้าใจ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ของนโยบาย ตลอดจนแนวทางการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย ได้แก่
1) การประชุมรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม ทุกสัปดาห์
2) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา ทุก 2 เดือน
3) การประชุมครูในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายสาคัญ
4) สื่อสารผ่าน Social Network เช่น Line, Facebook, Google Form
2. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ ตามขอบข่ายอานาจ และบทบาทหน้าที่
1) มอบอานาจการตัดสินใจให้กับรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละกล
ยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2) มอบหมายให้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย เครือข่ายพั ฒนา
ประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระ ประธานชมรมผู้บริหารการศึกษา กาหนดแนวทางการปฏิบัติและจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบท
3. มอบความช่วยเหลือ สนับสนุน และบริการ
1) ด้านการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือ มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้ มีการจัดอบรม
ให้ความรู้ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น การอบรมครู กลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
คุณภาพการศึกษา การสร้างเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คาปรึกษาทั้งทางการบริหาร และวิชาการ
โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ และทีมศึกษานิเทศก์ สนับสนุน
วิทยากร โดยการประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
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2) ด้านงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละเครือข่ายเพื่อดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามสภาพความต้องการจาเป็น (Need Assessment)
4. สอบทานเป็นระยะ โดยมอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ผู้อานวยการ
กลุ่ ม /หน่ ว ย และศึ ก ษานิ เ ทศก์ ด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตาม นิ เ ทศและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา การดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ และโครงการที่รับผิดชอบ
5. แก้ไ ขปรั บปรุ ง น าผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒ นาวิธีการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
1) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
จะนาผลมาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดาเนินการปรับปรุงอย่างไร
2) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะมี
การนาแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมาจัดทาเป็นคู่มือ และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมาย
ให้สูงขึ้นในการวางแผน (Plan) ครั้งต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
แก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่กาหนด โดยทาให้เกิดผลต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปี
2562 อยู่ในระดับ สูงมาก ร้อยละ 91.22 เป็นลาดับที่ 32 ของประเทศ
2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีระดับคุณภาพ
สูงกว่าเป้าหมายทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าคะแนนร้อยละ 4.71359
3. ผลการประเมิ น มาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก แยกเป็ น
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของ
การบริหารและการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก
4. ได้รั บการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของส านักงานเขตพื้นที่
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานหน่วยงานย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2561–2562) โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินการที่สานักงานเขตพื้นที่ขับเคลื่อน ดังนี้
4.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ (กพร.สพฐ.) สัดส่วนการพิจารณา 70%
4.2 ผลการประเมิน การบริห ารและจัดทาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สตผ.) สัดส่วนการพิจารณา 15%
4.3 ผลการประเมินติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สตผ.) สั ด ส่ ว น
การพิจารณา 15%
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จากการกาหนดสัดส่วนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด อยู่ในกลุ่มอันดับ 4 จานวน 11 เขต ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท
หากจัดลาดับผลการประเมินดังกล่าวจะอยู่ในลาดับที่ 17 จาก 182 เขต
การปรั บ และพั ฒ นาแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายส่ ว นกลาง
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการปรับและพัฒ นาแผนพัฒ นาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง ดังนี้
1. การปรั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามนโยบายและจุ ด เน้ น ของเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและจุดเน้นการพัฒนา ได้แก่
1.1 การเพิ่มจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ มีการจัด
ประสบการณ์เพื่อให้เติบโตเต็มวัยและการจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน
1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ โดยกาหนดให้นักเรียน ป.1 อ่านเขียน
แม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระ อา อี อู เอ และ แอ ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 อ่านและเขียนคาง่าย ๆ
ได้มากขึ้น (แม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว และมีรูปวรรณยุกต์ ภายในเดือนกันยายน 2562)
1.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการวัดความถนัดทางการเรียน และอาชีพ
สามารถเลือกเรียนตามความต้องการ
2. การปรับแผนตามกรอบวงเงินงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินการโดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณของปี
ที่ผ่ านมามาใช้ในการวางแผน และเมื่อได้รับแจ้ง การจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีการปรับแผนให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน ตลอดจนกาหนดมาตรการต่าง ๆ
เพื่อให้การใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กากับ เร่งรัด ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดประชุมสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดูแล ติดตาม
การดาเนินงานและการใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับเป็นระยะพร้อมให้กาลังใจและข้อเสนอแนะ
ในการทางาน เพื่อให้การนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ก ารน าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดและใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่ายงบประมาณของรัฐบาล รวมทั้งมีการจัดทาแผนงบประมาณล่วงหน้าสอดคล้องกับ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่วยงานมีการปรับแผนตามนโยบาย จึงทาให้การใช้งบประมาณ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ประหยั ด สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายของหน่ ว ยงาน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
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ส่วนที่ 1
บทนา
สภาพทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อําเภอด่านมะขามเตี้ย และอําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อกับอําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อกับอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ติดต่อกับตําบลบางคายู อําเภอเมตตา
จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)

สําหรับอาคารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร
เฉลิ มพระเกีย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมือง อํ าเภอเมือง จังหวัด ราชบุ รี
เป็ น อาคารที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น รวม 4 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานศึ กษาธิ การภาค 4 สํ า นัก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ราชบุ รี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 และสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ใช้พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 (บางส่วน) เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 6 อําเภอ
รวม 175 โรงเรียน 2 สาขา ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 49 โรงเรียน อําเภอปากท่อ จํานวน 46
โรงเรียน 1 สาขา อําเภอจอมบึง จํานวน 37 โรงเรียน อําเภอวัดเพลง จํานวน 6 โรงเรียน อําเภอสวนผึ้ง
จํานวน 20 โรงเรียน และอําเภอบ้านคา จํานวน 17 โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
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สภาพภูมิประเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบ่งตามระดับ
ความสู งของพื้น ที่ โดยพื้นที่ของส่ วนใหญ่ ร้อยละ ๖๐ เป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ ม ระดับความสูงต่ํากว่า
๑๐๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้ําแม่กลองในเขต
อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอปากท่อ และอําเภอวัดเพลง
ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเนิน และที่ลาดเชิงเขาระดับความสูง
ของพื้นที่อยู่ระหว่าง ๑๐๐ - ๗๕๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง มีแม่น้ําภาชีและลําห้วยสาขาเป็น
สายน้ําหลักพบในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอําเภอปากท่อ และ
อําเภอเมืองราชบุรี
สําหรับพื้นที่ภูเขาสูง ระดับความสูงตั้งแต่ ๗๕๐ เมตรขึ้นไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีที่สูงชันด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
เขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยปุาดิบ ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรังและ
ปุาไผ่ พบในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอปากท่อด้านตะวันตก

สภาพการจัดการศึกษา
 อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึ กษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ ยึด เขตพื้ นที่ การศึ กษา โดยคํ านึ งถึ งระดั บของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
สภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ มีสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดยให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทําเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึ กษาที่ จั ด การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน หรือ ส่ ว นราชการที่ เรี ยกชื่อ อย่ างอื่น (เฉพาะที่ เป็ น
โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่ งส่ วนราชการภายในสถานศึกษาและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่ว นราชการ
ที่เรี ย กชื่ออย่ างอื่น ให้ เป็ น ไปตามระเบีย บที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ล ะเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด ซึ่งในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ณ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่ของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

3

2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) จั ดทํานโยบายและแผนพัฒ นาการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิ เคราะห์ ก ารจั ดตั้ งงบประมาณ เงินอุ ดหนุน ทั่ว ไปของสถานศึ กษาและแจ้ง การจัด สรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิ น และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3. กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี อํ า นาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดํ าเนิ น การวิเคราะห์ และปฏิ บัติงานระบบคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ง) ศึกษา วะเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดํา เนิ น การเกี่ย วกับ การลาศึ กษาต่อ ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บัติก ารวิ จัยภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไป
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(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 สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัว หน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกั บ
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กลุ่มกฎหมายและ
คดี

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

สถานศึกษา
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สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ภาวะด้านเศรษฐกิจ
(ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี) พิจารณาจากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ดังนี้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ในปี 2560 มีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี 124,149
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 116,924 ล้านบาท ในปี 2559 จํานวน 7,225 ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที่ ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.2 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2559 จากการขยายตัวของภาคเกษตร โดยสาขา
เกษตรกรรม ขยายตั ว ร้ อ ยละ 20.9 มาจากการฟื้ น ตั ว ของการผลิ ต ภาคเกษตร ในขณะที่ ก ารผลิ ต
นอกภาคเกษตร ชะลอตัวร้ อยละ 3.1 จากการชะลอตัว ลงของสาขาไฟฟูา แก๊สและการประปา สาขา
อุตสาหกรรม สาขาการศึกษา และสาขาการบริการด้านสุ ขภาพและสั งคม รวมทั้ง สาขาการขายส่ ง
ขายปลีกฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญได้ที่หดตัวลง
การผลิตภาคเกษตร ในปี 2560 ขยายตัว ร้อยละ 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
ตารางที่ 1 แสดงดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาคเกษตร (2550=100)
ภาคนอกเกษตร (2550=100)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(2550=100)

2558
181.3
132.0

ปี พ.ศ.
2559
184.4
147.1

อัตราขยายตัว (ร้อยละ)
2560 2559
2560
150.3
1.7
-18.5
154.5
11.4
5.0

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 จํ า นวน ๙๔แห่ ง มี เ งิ น ลงทุ น รวม ๘๔,๑๗๙,๗๔๔,๑๔๔บาท แรงงานรวม ๖๗,๐๙๙ คน
อุตสาหกรรมที่มีมากที่สุ ดในจั งหวัด คือ อุตสาหกรรมอาหาร มีถึง ๒๒๒ โรง มีเงินลงทุนรวม จํานวน
๙,๔๘๙,๗๗๘,๖๑๖ บาท และมี อั ต ราจ้ า งแรงงานถึ ง ๑๑,๐๔๘ รองลงมาคื อ อุ ต สาหกรรมขนส่ ง
อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
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ซ่อมแซมโลหะ มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๐,๗๗๖,๕๒๐,๓๒๓ บาท มีการจ้างงานทั้งสิ้น ๑๘,๑๕๙ คน
กําลังการผลิตทั้งสิ้น ๑๙๘,๖๑๑.๕๒ แรงม้า
จากมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในระยะเร่งด่วนโดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นจดทะเบียน
ภายในสิ้นปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้ปี ๒๕๖๐ คาดว่าจํานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมจะขยายตั วอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ ๓.๐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ๒.๐ ถึง ๔.๐)
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ยั่งยืน
ในช่ว งปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔จังหวัดจะให้ ความสํ าคัญกั บการสร้ างห่ วงโซ่คุณค่าในภาค
การเกษตรอุตสาหกรรม การลงทุน การบริการทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของส่วนราชการ การส่งเสริมการ
พัฒนา SME และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการแรงงาน
คุณภาพรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนั้นในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่จะเป็นฐานให้กับการเกษตรสู่อุตสาหกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรมแนวใหม่ของจังหวัดตามเปูาหมายการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มค่าในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด และจังหวัด ยังเน้นในการเตรียมการใน
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญในระดับจังหวัด อําเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของภาคอุตสาหกรรมตามศักยภาพโอกาสและข้อจํากัดของพื้นที่ การเติบโตของชุมชนที่จะขยายตาม
อุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนารองรับความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพื่อ
รองรั บ การเชื่ อมโยงอุ ต สาหกรรมกับ การพั ฒ นาเชื่อ มโยงกั บประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นผ่ า นจัง หวั ด
กาญจนบุรี

3. ข้อมูลทั่วไปด้านแรงงาน
๑) สถานประกอบกิจการและลูกจ้าง ข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน ๔,๔๒๑ แห่ง หรือ
ร้อยละ ๑๒.๘๔ ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคตะวันตก ผู้ประกันตนมีจํานวน ๑๓๗,๙๖๖คน
หรือร้อยละ ๑๑.๖๙ ของจํานวนผู้ประกันตนทั้งหมดในภาคตะวันตก (มาตรา ๓๓ จํานวน ๙๖,๐๗๙คน
มาตรา ๓๙ จํานวน ๑๕,๓๐๘คน มาตรา ๔๐ จํานวน ๒๖,๖๓๙คน) เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่า
สถานประกอบการลดลงร้อยละ ๐.๒๗ ส่วนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๕
๒) ภาวะการมีงานทา/ 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 ผู้อยู่ใน
กําลังแรงงานมีจํานวน ๔๗๖,๕๕๔คน จําแนกเป็น
 ผู้ มีงานทํา จํ านวน ๔๘๖,๑๐๐ คน คิด เป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ ของประชากรอายุ
๑๕ ปี ขึ้นไป (ชายร้อยละ ๗๗.๔๓ หญิงร้อยละ ๖๔.๕๒)
 ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทําและพร้อมที่จะทํางาน มีจํานวน ๕,๗๑๐ คน หรือ
คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๙ ชายร้อยละ ๐.๙๑ หญิงร้อยละ ๐.๘๒
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 ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่มีงานทําและไม่พร้อมที่จะทํางาน เนื่องจากรอทํางาน
ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป มีจํานวน ๒,๗๔๔ คน หรือร้อยละ ๐.๔
ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
๑. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
๑.๑. ผู้มีงานทํา
๑.๒. ผูว้ ่างงาน
๑.๓. กําลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล
๒. ผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
๒.๑. ทํางานบ้าน
๒.๒. เรียนหนังสือ
๒.๓. อื่นๆ
* อัตราการว่างงาน

ปี ๒๕๕๗
ม.ค. – ธ.ค.
๖๕๗,๗๒๓
๔๖๕,๘๓๒
๔๕๘,๐๕๑
๓,๕๘๙
๔,๑๙๓
๑๙๑,๘๙๑
๕๔,๑๔๓
๔๖,๙๗๓
๙๐,๗๗๕
๐.๕

ปี ๒๕๕๘
ม.ค. – ธ.ค.
๖๖๐,๓๖๖
๔๖๒,๘๐๗
๔๕๗,๙๙๙
๔,๖๐๓
๒๐๕
๑๙๗,๕๕๙
๔๖,๘๗๖
๕๓,๙๕๗
๙๖,๗๒๗
๐.๗

ปี ๒๕๕๙
ม.ค. – ธ.ค.
๖๖๑,๙๓๐
๔๗๖,๕๕๔
๔๖๘,๑๐๐
๕,๗๑๐
๒,๗๔๔
๑๘๕,๓๗๕
๔๘,๕๑๐
๔๔,๕๙๙
๙๒,๒๖๖
๐.๙

ปี 2560
ม.ค. – ธ.ค.
664,245
465,893
458,421
5,296
2,176
198,352
48,826
45,685
103,842
1.1

ตารางที่ 3 แสดงจานวนตาแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานปีพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕60
ปี พ.ศ.
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙

ชาย
๖๒๓
๓๕๕
๕๙๙

ปี 2560

410

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)
บรรจุงาน (คน)
หญิง ไม่ระบุ
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
๔๓๔ ๓,๖๙๔ ๔,๗๕๑ ๒,๒๐๑ ๓,๐๗๘ ๕,๒๗๙ ๑,๖๔๗ ๒,๕๖๒ ๔,๒๐๙
๑๑๘ ๔,๗๐๘ ๕,๑๘๑ ๒,๓๕๖ ๓,๑๕๑ ๕,๕๐๗ ๑,๙๒๕ ๒,๗๓๘ ๔,๖๖๓
๓๒๖ ๔,๐๔๐ ๔,๙๖๕ ๑,๒๔๐ ๑,๕๕๔ ๒,๗๙๔ ๑,๒๔๓ ๑,๘๘๖ ๓,๑๒๙
208

2,247

2,865

374

655

1,029

562

958

1,520

(ที่มา :สํานักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี)

3) ความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน)
ส่วนใหญ่ต้องการผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ ๔๐.๙๘ ของความ
ต้องการแรงงานในจั งหวั ด รองลงมาได้แก่ ระดั บประถมศึ กษาและต่ํากว่ า ร้ อยละ ๒๓.๗๓ ระดับ ปวช.
ร้ อยละ ๒๐.๕๙ ระดั บ ปวส. ร้ อยละ ๘.๘๒ ระดั บอนุ ป ริ ญ ญา ร้ อยละ ๓.๗๓ และระดั บ ปริ ญญาตรี
ร้อยละ ๒.๑๖
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ
๕๔.๓๑ ได้แก่ การผลิ ตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิ ตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ การผลิ ต สิ่ งทอ
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ร้อยละ
๓๐.๗๘ อุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ ๗.๐๖
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อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่อาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ ๓๙.๘๐ได้แก่
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ผู้ทําความสะอาดสํานักงาน โรงงานโรงแรม และสถานที่ทําการ ผู้ซักล้างและรีด
เสื้ อ ผ้ า รองลงมา ได้ แ ก่ อาชี พ พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายในร้ า นค้ า และตลาด ร้ อ ยละ ๑๗.๘๔
(ซึ่งได้แก่พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า พ่อครัว พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๓.๑๔ (ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่สํานักงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่
เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว)
4) การเดิ น ทางไปท างานต่า งประเทศ ปี 2560 พบว่าจังหวัด ราชบุรี มี ผู้ แจ้งความ
ประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 257 คน แยกเป็นชาย 209 คน และหญิง 48 คน ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า สําหรับการเดินทางไปทํางานเป็นการไป
ทํางานโดยวิธี 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. ด้านยาเสพติดของจังหวัดราชบุรี
สถานการณ์ด้านการค้าและการแพร่ระบาด
การแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี อ ยู่ ใ นระดั บ ดี ขึ้ น จากการติ ด ตาม
สถานการณ์ยาเสพติดของคณะทํางานเฝูาระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี สถิติการจับกุมผู้กระทําผิดคดี
ยาเสพติดจําแนกรายอําเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พบว่า อําเภอบ้านโปุง อําเภอเมืองราชบุ รี และอําเภอโพ
ธาราม พื้นที่ที่สามารถจับกุมในคดียาเสพติดมากที่สุด ส่วนการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในพื้นที่ อําเภอบ้านโปุง และอําเภอบ้านแพ ส่วนอําเภอเมืองราชบุรี และโพธาราม มีแนวโน้มลดลง
สถิติการจับกุมผู้กระทําความผิดจําแนกตามประเภทยาเสพติดในพื้ นที่จังหวัดราชบุรี พบว่ามีการจัดกุมยา
เสพติด ๓ ประเภทคือ ยาบ้า กัญชา และไอซ์ โดยยาบ้ายังเป็นยาเสพติดหลัก ทั้งนี้ของกลางยาบ้าที่สามารถ
จับกุมมีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉพาะในพื้นที่อําเภอบ้านโปุง
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงมีเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ ลักลอบนําเข้ายาบ้าและไอซ์
จากภาคเหนือโดยใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักยาเสพติด เพื่อผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งใช้
กระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่ ยาบ้า กัญชา กระท่อม และ
ไอซ์ จากข้อมูลที่ได้รับยังไม่พบว่ามี สถานการณ์การลักลอบนําเข้ายาเสพติดในพื้นที่บริเวณชายแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดส่วนใหญ่จะเป็นการจับกุมคดียาเสพติดจากพื้นที่ตอนในเท่านั้น
แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติด
1. มีแ นวโน้ ม การลั ก ลอบนํ าเข้ ายาบ้ า และไอซ์ จากภาคเหนื อของเครื อข่ ายกลุ่ ม ผู้ ค้ า
ยาเสพติด และใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักและทางผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเครือข่าย
บางกลุ่มใช้เป็นพื้นที่พักยา และกระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง
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2. การค้ายาเสพติดในระดับผู้ค้ารายย่อยจะเป็นการทําการค้าในระบบเครือญาติ ซึ่งจะนํา
ยาเสพติดมาจําหน่ายโดยผ่านทางคนรู้จัก หรือญาติ แล้วขายต่อกับบุคคลทั่วไปเพื่อหากําไรอีกทอดหนึ่ง
3. มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยจะรับยาเสพติดจากชายแดน
กาญจนบุรีและส่งต่อยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
4. ผู้ค้ายาเสพติดมีแนวโน้มที่จะสั่งยาเสพติดมาจากชายแดนทางภาคเหนือเป็นจํานวน
ครั้งละมาก ๆ ในแต่ละครั้ง โดยใช้วิธีการนําญาติหรือคนรู้จักไปเป็นตัวประกันไว้กับผู้ขายที่ฝั่งเมียนมาร์

5. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ทรัพยากรป่าไม้
จั ง หวั ด ราชบุ รี ห นึ่ ง ในผื นปุ า ภาคตะวัน ตก เป็น พื้น ที่ ที่มี ค วามต่อ เนื่ อ งกั บ ผื น ปุ า
ทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นมรดกโลก และผืนปุาแก่งกระจานรวมทั้งเชื่อมต่อกับพื้นที่ปุาประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นผื นปุาเขตร้อนชื้นที่สําคัญของเอเชียความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ปุาหายาก เช่น
นกเงือก นกเก็กชะนีหน้าขาว ซึ่งพื้นที่ปุาส่วนใหญ่ในจังหวัดราชบุรีอยู่ในบริเวณเขตแดนด้านทิศตะวันตก
ติ ด กั บ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ และเขตแดนด้ า นทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ส ภาพเป็ น
เทือกเขาสูง สภาพปุาเป็นปุาดิบปุาเบญจพรรณปุาเต็งรังและปุาไผ่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ตั้งแต่ ๒๐๐ เมตร ถึง ๑,๑๐๐ เมตร อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และด้านทิศตะวันตกของ
อําเภอปากท่อซึ่งพื้นที่อําเภอสวนผึ้งอําเภอบ้านคาและอําเภอจอมบึงพื้นที่จะประกอบด้วยปุาและภูเขา
อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณถัดจากเทือกเขามาทางด้านทิศตะวันออกจนถึงตอนกลาง
ของพื้นที่จังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเป็นลอนลาดมีแม่น้ําภาชี และลําห้วยสาขาเป็นแม่น้ําสายหลัก
อยู่ในเขตพื้น ที่อําเภอสวนผึ้งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงและด้านทิศตะวันตกของอําเภอปากท่อเมือง
ราชบุรี โพธาราม และอําเภอบ้านโปุง ทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปุาเหลืออยู่ประมาณ ๑,๐๖๓,๒๙๐.๙๖ไร่ หรือร้อยละ ๓๒.๗๘
ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ปุาไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เขาและเทือกเขาตะนาวศรี โดยข้อมูล ๕ ปีย้อนหลังมี
จํานวนพื้นที่ปุาไม้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สําหรับพื้นที่ปุาไม้จําแนกตามลักษณะบังคับตามกฎหมาย
ประกอบด้วย
- ปุาสงวนแห่งชาติ
มีพื้นที่ ๑,๘๖๔.๙๕ ตารางกิโลเมตร
- อุทยานแห่งชาติ
มีพื้นที่ ๓๒๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
มีพื้นที่ ๔๘๙.๓๑ ตารางกิโลเมตร
- ที่ราชพัสดุ
มีพื้นที่ ๘๐๐.๐๐ ตารางกิโลเมตร
5.2 ทรัพยากรน้า
๑) แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้ําแม่กลองไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขต
อําเภอบ้านโปุง อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอดําเนินสะดวก รวมความยาว ๖๗ กิโลเมตร
แม่น้ําแควอ้อม เป็นสาขาของแม่น้ําแม่กลองในเขตอําเภอเมืองฯ และอําเภอวัดเพลง แม่น้ําภาชี ต้นน้ํา
เกิ ด จากเทื อ กเขาตะนาวศรี ใ นเขตอํ า เภอบ้ า นคา ไหลผ่ า น อํ า เภอสวนผึ้ ง อํ า เภอจอมบึ ง ไปบรรจบ
แม่น้ําไทรโยค ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวเฉพาะ ในเขตจังหวัดราชบุรี ๘๐ กิโลเมตร
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2) คุณภาพน้า
จากการติดตามคุณภาพน้ํา ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี)
ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินในเขตพื้นที่เขตจังหวัดราชบุรีได้แก่ แม่น้ําแม่กลอง
คลองดําเนินสะดวก คลองวัดประดู่และคลองสาขาตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่๘)
พ.ศ. ๒๕๓๗ออกตามในพระราชบั ญญั ติส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
5.3 ขยะมูลฝอย
จากการคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษกับ
ฐานประชากรของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ ว นท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่นคือ
เทศบาลเมืองอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ ๑.๑๕กก./คน/วันเทศบาลตําบลอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เท่ากับ ๑.๐๒กก./คน/วันและองค์การบริหารส่วนตําบลอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ๐. ๙๑กก./คน/วัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีปริมาณที่เกิดขึ้น ๓๕๗,๒๕๖.๗๘ ตัน/ปี (๙๗๘.๗๙ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่กําจัดไม่
ถู ก ต้ อ ง ๘๔,๑๙๔.๕๕ ตั น /ปี (๒๓๐.๖๗ ตั น /วั น ) ปริ ม าณขยะที่ กํ า จั ด ถู ก ต้ อ ง ๔๖,๐๘๔.๙๐ ตั น /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 และองค์การบริหารส่ วน
ตําบล ๗๗ แห่ง
จังหวัดราชบุรียังมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๒๖๔.๐๑ ตัน/วัน ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 4 : แสดงปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙
ปี
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ปริมาณขยะ
๒๖๔.๐๑ ตัน/วัน
๓๗๖.๘๗ ตัน/วัน
๕๘๑.๖๗ ตัน/วัน
๘๙๕.๘๗ ตัน/วัน
๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี)
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโ รงเรียนในสั งกั ด จํานวน 175
โรงเรียน 2 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 6 อําเภอ ได้แก่
อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอปากท่ อ อํ า เภอวั ด เพลง อํ า เภอจอมบึ ง อํ า เภอสวนผึ้ ง และอํ า เภอบ้ า นคา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านปริมาณ
ตารางที่ 5 จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

ชาย
3,831

หญิง
3,450

รวม
7,281

นักเรียนระดับประถมศึกษา

12,538

11,287

23,825

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1,774

1,498

3,272

18,143

16,235

34,378

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
ชาย

15,000

หญิง

12,538

11,287

10,000
5,000
0

3,831 3,450

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

1,774 1,498
นักเรียนระดับประถมศึกษา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 6 จานวนนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกรายอาเภอและ
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ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562
ระดับ

เพศ

ชาย
หญิง
ชาย
อ.2
หญิง
ชาย
อ.3
หญิง
ชาย
ป.1
หญิง
ชาย
ป.2
หญิง
ชาย
ป.3
หญิง
ชาย
ป.4
หญิง
ชาย
ป.5
หญิง
ชาย
ป.6
หญิง
ชาย
ม.1
หญิง
ชาย
ม.2
หญิง
ชาย
ม.3
หญิง
ชาย
หญิง
ข้อมูล ณ วันที่ 10

รวม

มัธยม

ประถม

ก่อนประถม

อ.1

เมือง
42
55
592
527
628
533
816
751
806
679
750
693
808
684
830
718
810
721
284
216
249
214
232
194
6,847
5,985
มิ.ย.2562

จอมบึง
145
120
313
309
337
327
449
377
401
401
407
365
392
408
353
351
378
381
131
107
124
97
107
94
3,537
3,337

อาเภอ
สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง
18
57
23
25
51
13
311
315
43
280
272
36
323
309
46
293
273
38
389
326
40
314
262
32
388
348
49
383
307
51
395
267
31
305
240
42
338
318
49
364
323
36
385
325
56
287
242
32
337
329
45
363
282
52
129
56
7
118
36
1
116
44
3
119
31
2
87
50
3
103
33
1
3,216 2,744 395
2,954 2,352 336

รวม
ชั้น

บ้านคา
38
625
38
138
3,262
126
153
3,394
134
183
4,078
139
159
4,096
124
150
3,778
133
138
4,016
158
149
3,867
139
144
3,990
148
57
1,186
44
47
1,091
45
48
995
43
1,404
34,378
1,271

รวม
ระดับ

7,281

23,825

3,272

34,378

ตารางที่ 7 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2562 จาแนกรายอาเภอ สังกัด สพฐ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา

รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

โรงเรียน
49
48
37
6
18
19
177

สังกัด สพฐ.
ครู
674
314
362
40
291
145
1,826

นักเรียน
12,832
5,096
6,874
731
6,170
2,675
34,378

ตารางที่ 8 จานวนนักเรียนต่อครู จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

จานวนนักเรียน
12,832
5,096
6,874
731
6,170
2,675
34,378

จานวนครู
674
314
362
40
291
145
1,826

นร. : ครู
19:1
16:1
19:1
18:1
21:1
18:1
19:1

ตารางที่ 9 จานวนนักเรียนต่อห้อง จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

จานวนนักเรียน
12,832
5,096
6,874
731
6,170
2,675
34,378

จานวนห้อง
601
398
393
48
264
161
1,865

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

ตารางที่ 10 จานวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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ระดับที่เปิดสอน
ก่อนประถมศึกษา
ก่อนประถม - ประถม
ก่อนประถม - ม.ต้น
ก่อนประถม - ม.ปลาย
ประถม - ม.ปลาย
ม. ต้นระดับเดียว
ม. ต้น - ม.ปลาย
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี
รวม

สังกัด ในสังกัด
สพฐ.

สกอ.
1

สอศ.

นอกสังกัด
สานักพุทธ เทศบาล

147
30

3
4
1

รวม

ตชด.

1
152
34
1

2

1

1

1

3
1
193

3
177

1
2

3

8

2

จานวนโรงเรียนแยกตามรายอาเภอ
ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง
4
1
1
4
4
6
4
7
1
9
1
7
1
4
2
7
1
3
33
4
23
7

บ้านคา
1
2
2
3
1
9

ตารางที่ 11 จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกเป็นรายอาเภอ ประจาปี 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

จานวนนักเรียน

0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
101 - 120
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

เมือง
3
6
4
9
5
1
28

รวม
10
10
20
29
22
13
104

ตารางที่ 12 จานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตาม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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ขนาด 7 ขนาด
120
121คน
200
ลงมา
คน
เมืองราชบุรี
28
11
จอมบึง
23
6
สวนผึ้ง
7
2
ปากท่อ
33
8
วัดเพลง
4
1
บ้านคา
9
4
รวมทั้งสิ้น
104
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
อาเภอ

จานวนสถานศึกษาจาแนกตามขนาด
201- 301-499
500300
คน
1,499 คน
คน
2
5
1
2
4
1
3
5
3
4
2
1
4
1
15
18
5

1,5002,499
คน
1
1

2,500
คนขึ้นไป

รวม

2
2

49
37
20
47
6
18
177

2. ด้านคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

55.90
39.24
37.50
39.93
43.14

15.65
18.38
20.41
12.63
16.77

54.68
35.34
35.79
38.53
41.09

14.54
15.31
18.44
12.00
15.07

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ากว่า
-1.22
-3.90
-1.71
-1.40
-2.05

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

55.90 54.68

ภาษาไทย

39.24 35.34

37.50 35.79

39.93 38.53

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลํ าดับจากมากไปน้อย คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 54.68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 38.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 35.79 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 35.34 ตามลําดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ํากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ํากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -3.90

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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ระดับสังกัด
คะแนน
S.D.
เฉลี่ย
54.61
15.20
35.47
15.05
35.65
18.98
38.83
11.91
41.14
15.29

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
60

ระดับเขตพื้นที่
คะแนน
S.D.
เฉลี่ย
54.68
14.54
35.34
15.31
35.79
18.44
38.53
12.00
41.09
15.07

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ากว่า
+0.07
-0.13
+0.14
-0.30
-0.05

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

54.61 54.68
35.47 35.34

40

35.65 35.79

38.83 38.53

20
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลํ าดับจากมากไปน้อย คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 54.68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 38.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 35.79 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 35.34 ตามลําดับ
และพบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้น ที่การศึก ษา สู ง กว่า ระดั บสั ง กัด 2 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +0.14

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2559
60.00

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2560

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 2561
54.68
35.34
35.79
38.53
41.09

+ เพิ่ม
- ลด
+8.38
+2.05
-0.75
-0.13
+2.40

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2561

51.99 54.68

50.00
40.00

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2560
51.99
46.30
31.66
33.29
39.59
36.54
40.34
38.66
41.85
38.69

46.30

30.00

35.34
31.66
33.29

39.59

35.79

40.34 38.53

36.54

38.66

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 54.68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 38.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 35.79 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 35.34 ตามลําดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าในปีการศึกษา 2560 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2560 มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย +8.38

ตารางที่ 16 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหา
คะแนนน้อย ระดับเครือข่าย
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ที่

เครือข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
1
3
9
6
5
8
4
7

ภาษาไทย
61.82
53.82
54.76
53.25
53.28
53.45
52.67
52.95
50.73

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
47.21
46.14
35.06
37.31
34.77
34.07
33.76
35.06
33.86
33.01
30.22
32.24
31.22
31.52
32.30
31.74
29.78
31.64

วิทยาศาสตร์
44.80
39.15
38.30
39.29
36.00
36.65
37.10
34.97
35.06

เฉลี่ย
49.99
41.34
40.48
40.34
39.04
38.14
38.13
37.99
36.80

จากตาราง พบว่า ในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวม 4
กลุ่มสาระสูงสุด ร้อยละ 49.99 เมื่อแยกเป็นรายสาระ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายที่ 2
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 61.82 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ร้อยละ 47.21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 46.14 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 44.80

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและเขตพื้นที่
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

S.D

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

54.42
29.45
30.04
36.10
37.50

16.02
11.55
16.03
11.01
13.65

50.14
25.33
25.10
32.66
33.31

13.51
6.63
10.48
8.40
9.76

ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
60.00

54.42

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ากว่า
-4.28
-4.12
-4.94
-3.44
-4.19

ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่

50.14
29.45

40.00

25.33

30.04

36.10
25.10

32.66

20.00
0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 50.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 32.66 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 25.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25.10
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ํากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ํากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.94

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ย
S.D

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย S.D.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า/
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ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

55.04
29.10
30.28
36.43
37.71

15.79
10.94
16.02
10.99
13.44

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

55.04

50.14
25.33
25.10
32.66
33.31

ต่ากว่า
-4.90
-3.77
-5.18
-3.77
-4.40

13.51
6.63
10.48
8.40
9.76

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

50.14
29.10

ภาษาไทย

25.33

ภาษาอังกฤษ

30.28

36.43
25.10

คณิตศาสตร์

32.66

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 50.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 32.66 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 25.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25.10
และพบว่า คะแนนเฉลี่ ยระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ต่ํากว่าระดับสั งกัดทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ํากว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ -5.18

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 2559

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 สูงกว่า/ ต่ากว่า

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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1
2
3
4

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

43.31
27.56
24.64
31.88
34.70

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2559
60.00
50.00
40.00
30.00

50.14
43.31
44.41

20.00

44.41
26.69
21.08
29.73
30.47

50.14
25.33
25.10
32.66
33.31

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2560

27.56

25.33

24.64

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2561

25.10

26.69

21.08

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

10.00

+5.73
-1.36
+4.02
+2.93
+2.84

31.88

32.66

29.73

0.00
ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 50.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 32.66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 25.33
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25.10
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยะระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 จํานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ํากว่าปีการศึกษา 2559
1 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ โดยกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ -1.36

3. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ความสามารถของผู้เรียน

ระดับประเทศ

ระดับเขตพื้นที่

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ ต่ากว่า
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ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคํานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
53.18
47.19
48.07
49.48

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
52.86
47.15
48.61
49.55

-0.32
-0.04
+0.54
+0.07

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

53.18 52.86

48.07 48.61

47.19 47.15

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคานวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับประเทศ 1 ด้าน คือ ความสามารถด้านเหตุผล และ
ต่ํากว่าระดับประเทศ 2 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านคํานวณ โดยมีคะแนน
เฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.55 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ระดั บ เขตพื้ น ที่ ผู้ เ รี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถด้านภาษามากเป็นลําดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 52.86 รองลงมาได้แก่ ความสามารถด้านเหตุผล
คิดเป็นร้อยละ 48.61 และความสามารถด้านคํานวณ คิดเป็นร้อยละ 47.15 ตามลําดับ

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา
2559
ความสามารถของผู้เรียน
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

ปีการศึกษา
2560
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

ปีการศึกษา
2561
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
ปี 2561/
ปี 2559

ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
ปี 2561/
ปี 2560
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ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคํานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล
เฉลี่ย

60.00

51.90
37.33
53.68
47.63

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2559
51.90 54.68 52.86

50.00

54.68
38.68
46.16
46.50

52.86
47.15
48.61
49.55

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560

+0.96
+9.82
-5.07
+1.92

-1.82
+8.47
+2.45
+3.05

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561
53.68

47.15

46.16 48.61

37.33 38.68

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคานวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 52.86 (+0.96) ความสามารถด้านคํานวณ คิดเป็นร้อยละ 47.15 (+9.82)
และปี การศึกษา 2561 สู งกว่าปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคํานวณ
คิดเป็นร้อยละ 47.15 (+8.47) และความสามารถด้านเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 48.61 (+2.45) ส่วน
ความสามารถด้านเหตุผล ปีการศึกษา 2561 ต่ํากว่าปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 48.61 (-5.07)
และด้านความสามารถด้านภาษา ต่ํากว่าปีการศึกษา 25560 คิดเป็นร้อยละ 52.86 (-1.82) ตามลําดับ

ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ความสามารถ
ด้านภาษา

จานวน
นักเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

3,636

52.86

ร้อยละของจานวนนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
15.78

39.38

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

35.56

9.26
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ด้านคํานวณ

3,636

47.15

19.82

43.56

23.04

13.55

ด้านเหตุผล

3,636

48.61

19.89

39.18

32.85

8.06

3636

49.55

16.84

47.30

29.41

6.43

รวม/ เฉลี่ย

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ด้ า นภาษา สู ง สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.86 รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นเหตุ ผ ล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.16 และ
ด้านคํานวณ คิดเป็นร้อยละ 47.15 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ
พอใช้ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมา ได้แก่ ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 29.41 ระดับปรังปรุง คิด
เป็นร้อยละ 16.84 และระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยและ 6.43 ตามลําดับ
เมื่อพิ จ ารณาระดับ ความสามารถของนักเรียนในระดับดีม าก พบว่า นัก เรียนมีความสามารถ
ด้านคํานวณ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 13.55 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 9.26
และความสามารถด้านเหตุผล คิดเป็นร้อยและ 8.06 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านภาษา
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านเหตุผ ล คิดเป็นร้อยละ 32.85 และ
ความสามารถด้านคํานวณ คิดเป็นร้อยละ 23.04 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับปรับปรุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
เหตุผล สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 19.89 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคํานวณ คิดเป็นร้อยละ 19.82
และด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 15.78 ตามลําดับ

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่
1

เครือข่าย
เครือข่ายที่ 1

จานวน
637

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียน
ด้านภาษา ด้านคานวณ ด้านเหตุผล
57.71
51.87
52.16

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

เฉลี่ย
53.91

28

2
3
4
5
6
7
8
9

เครือข่ายที่ 2
เครือข่ายที่ 5
เครือข่ายที่ 3
เครือข่ายที่ 4
เครือข่ายที่ 9
เครือข่ายที่ 6
เครือข่ายที่ 7
เครือข่ายที่ 8

555
318
226
280
258
464
267
609

57.72
55.07
55.72
55.65
45.63
50.73
50.58
49.02

52.32
51.93
50.07
47.01
44.72
41.50
41.42
41.50

51.39
51.97
51.87
49.90
48.70
45.38
44.89
42.63

53.81
52.99
52.55
50.85
46.35
45.87
45.63
44.38

จากตาราง พบว่ า ในระดั บ เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยภาพรวมเครื อ ข่ า ยที่ 1
มีคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 3 ด้าน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 53.91 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.81 เครื อ ข่ า ยที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.99 และเครื อ ข่ า ยที่ 3
มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 52.55 ตามลําดับ
เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษา เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ ยสูงสุ ด
คิดเป็นร้อยละ 57.72 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.71 เครือข่ายที่ 3
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.72 และเครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.65 ตามลําดับ
ความสามารถด้านคํานวณ พบว่า เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 52.33
รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.93 เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 51.87 และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.07 ตามลําดับ
ความสามารถด้านเหตุผ ล พบว่า เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คิดเป็นร้อยละ 52.16
เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.97 เครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.87
และเครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.39 ตามลําดับ
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ศาสตร์พระราชา
“ศาสตร์พระราชา” ตาราแห่งชีวิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่ างยั่ งยื น ” เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 23 ธัน วาคม 2559 ดังนี้ “ด้ว ยสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทร
มหาวชิ ร าลงกรณ์ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพวรางกู ร พระราชทาน
พระบรมราโชวาท ให้รัฐมนตรีซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม ที่ ผ่ า นมา ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน
พระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ ผ มขออัญเชิญกระแสพระราชดารัส ของ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทร
มหาวชิร าลงกรณ์ พระวชิร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพวรางกูร อั นมีใจความส าคั ญ
เป็ น สิ ริ มงคลแก่คณะรั ฐ มนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่ า ผมเห็ นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึ กและ
รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนาไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า...
“...ขอให้น้อมนาศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชการที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดาริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน
กิจวัตรประจาวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างนาทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทย
ทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไร
ก็ตาม การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติ
ด้ว ยความรอบคอบ ทัน กาลเหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผ ล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคเหล่ า นั้ น
นอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถให้กับเราทุกคน
ด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไข
ให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ
“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตาราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน
ที่ทาให้ป ระเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นาเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ สู่สายตาประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
สามารถน้อมนาไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
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หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิ ต และการทางานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ
อีกด้วย ผู้ คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควร
นามาประยุกต์ใช้กับชีวิ ตการทางานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ท่านสามารถนาหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย
2. ระเบิกจากภายใน
จะกระทาการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด
ความเข้าใจและอยากทา ไม่ใช่การสั่งให้ทา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้อง
คุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการต่อไป
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ
ทีล ะจุ ด เราสามารถเอามาประยุ กต์ใ ช้กับการทางานได้ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญ่ของงานแต่ล ะชิ้ น
แล้ ว เริ่ มลงมือทาจากจุ ดเล็ กๆ ก่อน ค่อยๆ ทา ค่อยๆ แก้ไปทีล ะจุด งานแต่ล ะชิ้ นก็จะลุ ล่ ว งไปได้ตาม
เปูาหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้อง
แก้ปัญหาที่ทาให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...”
4. ทาตามลาดับขั้น
เริ่ มต้น จากการลงมื อในสิ่ งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้ ว ก็เ ริ่ มลงมือสิ่ งที่จาเป็น ล าดับต่อไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย...ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงเริ่ มต้น จากสิ่ งที่จ าเป็ น ที่สุดของประชาชนเสี ยก่อน ได้แก่ สุ ขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน และสิ่ ง จ าเป็ น ในการประกอบอาชี พ อาทิ ถนนแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร
การอุปโภคบริโภคเน้นการ ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์
สูงสุด “การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อได้
พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

31

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใดๆ ต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะนิ สั ย ใจคอคน ตลอดจนวั ฒ นธรรมประเพณี ใ นแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา
คือนิสัยใจคอ ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนา เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
6. ทางานแบบองค์รวม
ใช้วธิ ีคิดเพื่อการทางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ติดตารา
เมื่อเราจะทาการใดนั้น ควรทางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติด
อยู่กับแค่ในตาราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป
จนทาอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราทาบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยา
ด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทาได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ไข ปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราดารัสตอนหนึ่งว่า
“...ให้ปลูกปุาโดย ไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขั้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ...”
9. ทาให้ง่าย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงแกละแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดาริไปได้
โดยง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม “ทาให้ง่าย”
10. การมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สาคัญที่สุดจะต้องหัดทาใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์
อันหลากหลายมาอานวยการปฏิบัติบริหารงานให้แระสบผลสาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ ดังพระราชดารัช
ตอนหนึ่งว่า “...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจราคาญด้วยซ้าว่า
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร
ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมี
ส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”
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12. บริการที่จุดเดียว
ทรงมีพระราชดาริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศ
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและ
การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องให้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบาบัดน้าเน่าเสียโดยใช้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า
15. ปลูกปุาในใจคน
การจะทาการใดสาเร็จต้องปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับ
สิ่ง ที่จะทา... “เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
16. ขาดทุนคือกาไร
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ
“การเสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถ
อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดารัชชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต
ให้ดาเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ทั้ง
ระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
21. ทางานอย่างมีความสุข
ทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แค่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ
สนุกกับการทางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทางานโดยคานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทา
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้ “...ทางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ
ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”
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22. ความเพียร
การเริ่มต้นทางานหรือทาสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและ
ความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้าต่อไป
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้า
23. รู้ รัก สามัคคี
- รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
- รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหา
นั้น
- สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ/ ชั่ว-ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน
รักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็นและ
มีงานทาในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็น
พลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมือง “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร”
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ น าแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สั งคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลั งเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิ ต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มึความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ประเทศมีความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี การขยายตัว ของเศรษฐกิจ อย่ างต่อ เนื่ อ ง ยกระดับ เป็ นประเทศในกลุ่ ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าเทียมกัน
มากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุ นและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น เครื่ องมือเครื่องจักร ทุนทางสั ง คม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
3. ประเทศมีความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์
3.2 การผลิ ต และการบริ โ ภคเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

36

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
และมี ความสงบเรี ย บร้ อยในทุก ระดับ ตั้ งแต่ ร ะดั บ ชาติ สั ง คม ชุ มชน มุ่ง เน้ นการพัฒ นาคน เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับ มือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุก
รู ป แบบ และทุ ก ระดั บ ความรุ น แรง ควบคู่ ไ ปกั บ การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ า นความมั่ น คงที่ มี อ ยู่
ในปัจ จุบั น และที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่ว นราชการ
ภาคเอกชน ประชาสั ง คม และองค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และมิ ต รประเทศทั่ ว โลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กาหนด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรี ยบเทียบ
ของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้ างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึ งการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเปู าหมาย การพั ฒ นาที่ส าคัญเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่ว งวัยให้ เ ป็นคนดีเก่ง และ
มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่ ว งวัย มีจิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมและผู้ อื่น มัธ ยัส ถ์อดออม โอบอ้อ มอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ส าม และอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท้ อ งถิ่ น มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปู าหมาย การพัฒ นาที่ให้ ความส าคัญกับการดึงเอาพลั งของภาคส่ ว นต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมทา เพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริ มสร้ าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเอง และทาประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเ ปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการ บนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญ กับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ส าคัญ เพื่อ ปรั บ เปลี่ ยนภาครัฐ ที่ ยึด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชน เพื่ อ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสั งคมต้องร่ ว มกัน ปลู กฝั งค่านิ ยมความซื่อสั ตย์สุจริต ความมัธ ยัส ถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่ การลดความเหลื่อมล้า และเอื้อต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีก่รบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

38

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
วิสัยทัศน์
คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
3. คุณภาพการศึกษา (Quality)
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
5. ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของหน่วยงาน องค์กร
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ในระยะ
ต่าง ๆ
4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ การดาเนิ น การจัดการศึกษาและการบริห ารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มี ความสอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ เปู า หมายของแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาค
ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ เพื่ อ ด าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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8. จัดให้มีโ ครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงาน
ทา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบบททวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรั ฐ บาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตามความ
ต้องการจาเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ให้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วย
จัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
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8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ทาความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้ อั ต ราก าลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บอนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภ าพ และจั ดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสู ตรการพัฒ นาครูให้ มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามปกติ ( Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กาหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

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

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ
ที่เติบโตอย่างมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ
2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พึ่งตนเองได้
4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการทาการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร
ที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) จั งหวัดราชบุ รี มีร ายได้จ ากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง
2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City)
3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้
4) จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ
การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ
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6) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในที่ เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ปุาเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิช าการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ DIGITAL
TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 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
อื่น 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 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
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5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ปรับสมดุลในการบริหารจัดการ ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีการบริหาร
เชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

นโยบาย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

มาตรการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
2) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
3) พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดรายแดนภาคใต้
4) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม
ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
2) การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน
3) การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
1) สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2) การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
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4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1) ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
2) ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย
3) ปฏิรูปการคลัง ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
4) นานวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
4. มีสื่อเทคโนโลยีสาหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ระบบข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเอื้อต่อการ
บริหารจัดการ
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทาให้สานักงานมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
7. หน่วยงาน และสถานศึกษามีการบริหารงานในรูป
องค์คณะบุคคล
8. มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการศึกษา
ไปยังสถานศึกษาและชุมชน
9. หน่วยงานทางการศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
10. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ

ปัจจัยภายใน
จุดอ่อน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในระดับชั้น ป.6
ม.3 ภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ากว่า
ร้อยละ 50
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูสอนไม่ครบชั้นทาให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์
4. ผู้เรียนบางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
ความมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ
5. นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว และสมรสก่อนวัย
อันควร ทาให้ออกนอกระบบก่อนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
6. ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน
โดยเฉพาะด้านภาษา
7. มีนักเรียนต่างสัญชาติจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหา
ในการอ่านออก เขียนได้
8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานสอนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี
ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก
9. เด็กที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากครอบครัว
รายได้น้อย ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
10. เด็กบางส่วนยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
11. ขาดการจัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการ
12. การจัดระบบติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการ
จัดการศึกษาเป็นอย่างดี
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองที่หลากหลาย
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวนมาก 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
ทุกพื้นที่การศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. มีกฎหมายรองรับให้มีการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษา
9. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอื้อต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และเป็น
แนวทางการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
10. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดสนับสนุน
การพัฒนากาลังคนในพื้นที่

ปัจจัยภายนอก
อุปสรรค
1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ไม่ต่อเนื่อง
2. การสรรหาครูยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเก่ง
เข้ามาเป็นครูได้ เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่อง
ใบประกอบวิชาชีพ
3. สภาพปัญหาครอบครัว การอพยพตามผู้ปกครอง
ปัญหาสังคม เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา
การออกกลางคัน
4. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
ทาให้ประชาชนมีค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม เข้มข้น
มากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการศึกษายากขึ้น
5. มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา
จานวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และนากิจกรรม
ลงสู่สถานศึกษามากเกินไป ทาให้ครูจัดการเรียน
การสอนได้ไม่เต็มที่
7. ค่านิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตร หลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทาให้เกิดปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก และผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ไม่นิยมส่งบุตร หลานเรียนสายอาชีพ
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
1. วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

2. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs)
6. ปรั บสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
DIGITAL TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

3. ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทางานอย่างมีความสุข)
S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทางานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ)

4. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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5. นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

6. แนวทางการดาเนินงาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมุ่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3) ผู้ เรี ย นทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4) ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้น ที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1) ร้ อยละของผู้เรี ย นที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ร้ อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีห ลักคิด
ที่ถูกต้ อง เป็ น พลเมืองดีของชาติ มีคุ ณธรรม จริย ธรรม มี ค่านิ ยมที่พึ งประสงค์ มี คุณธรรม อัต ลั กษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น ชุมชน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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3) ร้ อยละของผู้เรี ย นมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรู ป แบบที่ มีผ ลกระทบต่อ ความมั่ น คง เช่ น ภัยจากยาเสพติด ความรุ นแรง การคุก คามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุร กัน ดาร เช่น พื้น ที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5) จ านวนสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) จานวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการ
1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีความรั กในสถาบัน หลั กของชาติ ยึ ดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และลพเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติสื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
2) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยภิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่ใน
เขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด และความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็น
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3) ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
1) จานวนผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่งละ
ช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อ มโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้ เรี ยนได้รับ การพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้ มีสุ ขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้ เ รี ย นทุ กระดั บ มีส มรรถนะส าคั ญตามหลั ก สู ตร มี ทั กษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
(3R8c)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทอสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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4. ร้อยละของผู้ เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้ เรี ย นทุกคนมี ทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ ในสั งคมได้ อย่างมี
ความสุข มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะของตนเองให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู้ ส อน” เป็น “Coach) ผู้ ให้ คาปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ คคลอย่ างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับ การพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่ อสารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พัฒ นาศักยภาพ และคุณภาพผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ ได้รับการพัฒ นาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอั งกฤษและภาษาที่ 3
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานทา
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒนาคุณภาผู้ เรี ยนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒ นาวิธี การการเรี ย นรู้ ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้ เ รียนสามารถสร้ างสั งคม
ฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒ นาครูให้ เป็ น ไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ
มีร ะบบการพัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุ มทั้งเงินเดือน เส้ นทางสายอาชีพ
การสนั บ สนุ น สื่ อการสอน และสร้ างเครือข่ายพัฒ นาครูให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึ ง
การพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการ
วัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 ผลิ ต ครู ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรการการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ต ครู
ให้ ผ ลิ ต ครู ที มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดะคล้องกับสภาพ
ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง ของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อ เป็ น ค่าใช้ จ่าย และงบลงทุนแก่ส ถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒ นาระบบการติดตา สนับสนุ นและประเมิ นผลเพื่อสร้า งหลั กประกัน สิ ทธิการได้รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง ของ
สถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด
และพื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนวที่ มี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีร ะบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียน ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยี มาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุก.โรงเรียนตามแนวทาง Thailand 3.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ทุกโรงเรียน ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (Green Office)
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
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6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. สานักงานเขตพื้นที่มีการนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึ กษามีก ารบู ร ณาการเรื่องการจัด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ว มและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นั กเรี ย นเรีย นรู้ จ ากแหล่ งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่ งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้าน
การสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 3.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
มาตรการ
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
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คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอน
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุ รักษ์สิ่
แวดล้อมใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และกรุบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการต่อยอดขยาย
ความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริห ารจัดการ
สานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและ
สถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิ ตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผา และ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาให้ นั กเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรีย นรู้จากแหล่ ง เรีย นรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพั ฒ นาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่
จะปรั บตัว ให้ทันต่อการเปลี่ย นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่ ว ยงานมี ก ระบวนการ และวิ ธี ง บประมาณด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒ นาให้ เป็นหน่ว ยงานที่มีความ
ทั น สมั ย ยึ ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว สู ง พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ
4. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่ง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการ
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีป ระสิทธิภาพ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได้อย่ างถูกต้ อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้ เรียน สามารถ
กาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนา
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจั ดการเรี ย นรู้ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และ
สามารถวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ น า Cloud
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Technology) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ
พั ส ดุ ระบบสารบรรณ เป็ น ต้ น เพื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
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7. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ปี 2563-2565
ข้อมูลฐาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
100
1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรม 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ที่แสดงออกถึงความรักใน
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
สถาบันหลักของชาติยึดมั่น
รักในสถาบันหลักของชาติ
การปกครองระบอบ
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประมุข
100
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดี 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
มีค่านิยมที่พึงประสงค์
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
มีค่านิยมที่พึงประสงค์
รับผิดชอบต่อครอบครัว
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี ต่อครอบครัวผู้อื่น ชุมชน และ
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
100
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีความพร้อม ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
ความมั่นคง เช่น ภัยจาก
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ยาเสพติด ความรุนแรง การ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
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4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น
พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการ พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการ
บริการด้านการศึกษา
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
เหมาะสมตรงตามความ
ตามความต้องการ สอดคล้องกับ
ต้องการ
บริบทของพื้นที่

เป้าหมาย ปี 2563-2565
ข้อมูลฐาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
n/a

100

100

100

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. ผู้เรียนทุกระดับมีความ
เป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัด และความสนใจ
นาไปสู่การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

1) จานวนผู้เรียนมี
ความสามารถเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ

n/a

80

85

90

n/a

100

100

100

n/a

50

55

60
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ข้อมูลฐาน
ปี 2562

เป้าหมาย ปี 2563-2565
ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

n/a

100

100

100

n/a

100

100

100

n/a

100

100

100

n/a

100

100

100

100

100

100

100

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. หลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
มีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
ที่เหมาะสมในแต่งละช่วงวัย
และนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้และทักษะ
นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทา
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8c)
2. ร้อยละของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทอสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทา ตาม
ความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยึดหยุ่น
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach)
ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการ
การเรียนรู้
7. ครู มีมีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ปี 2563ข้อมูล
2565
ฐาน
ปี
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564 2565

ทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ

100

100

100

100

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach)” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้

90

100

100

100

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. สถานศึกษาจัดการศึกษา 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดลก
ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน
Sustainable evelopment) อุดหนุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม
2. สถานศึกษากับองค์กร
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน คานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัด ของสถานศึกษา และความต้องการ
การศึกษา
จาเป็นพิเศษสาหรับ ผู้พิการ และความ
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และ ต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่
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4. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามีเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดะคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึง
ความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงาน
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มา
เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อ
สร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของประชาชน

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพื้นที่

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง

ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง
ประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย ปี 2563-2565
ข้อมูลฐาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. สถานศึกษา นักเรียน ได้รับ
การส่งเสริมด้านความรู้ การ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนา
เทคโนโลยี มาจัดทาระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน
ความรู้ เรื่องฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในทุก
โรงเรียนตามแนวทาง
Thailand 3.0
3. สถานศึกษามีการจัดทา
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณา
การหลักสูตร กิจกรรมเรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การ
ผลิตและบริโภค สู่การลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอน
ต่า

1. สถานศึกษาในสังกัด มี
นโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน
เช่น การส่งเสริมอาชีพ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
2. สถานศึกษามีการนาขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและ
มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
ที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการ
เรื่องการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรก
ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
โรงงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

n/a

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน
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5. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด
มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบสานักงานสี
เขียว (Green Office) เพื่อให้
มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อ
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายส่งเสริมความรู้และ
สร้างจิตสานึกและจัดการ
เรียนรู้การผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะ
มาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบในการนา 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
9. สานักงานเขตพื้นที่มีการน
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. นักเรียน สถานศึกษามีการ
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบการด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน
การดาเนินกิจกรรมประจาวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และ
ข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และดาเนินการจัดทางานวิจัย
ด้านการสร้างสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนา
สื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการ
คิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand
3.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบ
มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน

เป้าหมาย ปี 2563-2565
ข้อมูลฐาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
n/a

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

n/a

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

n/a

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

n/a

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง
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เป้าหมาย ปี 2563-2565
ข้อมูลฐาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน
ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานมีกระบวนการ
และวิธีงบประมาณด้าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน

1. สถานศึกษาได้รับการ
กระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยึดหยุ่น คล่องตัวสูง
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ
ทั้งระบบ
4. สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการหลักธรรมาภิบาล

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5. หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน
ย่างเป็นระบบ

5. สถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment: ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่ง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data
Technology)
8. สถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ปี 2563-2565
ข้อมูลฐาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ระดับ
A
91.22

ระดับ
AA
95.30

ระดับ
AA
95.95

ระดับ
AA
96.15

n/a

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

n/a

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

n/a

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

n/a

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง
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ตารางแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565)
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 2580)

ย.1 ด้านความมั่นคง

ย.2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 12)
(2560 - 2564)

ย.5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 - 2579

ย.1 การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ย.1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ

ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
ย.7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ
ย.10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา
ย.2 การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ย.2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

นโยบายสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ย.1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ

ย.2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ย.3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
ย.1 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ย.2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

ย.5 ด้านการสร้างเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ย.6 ด้านการปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ย.6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ย.3 การพัฒนาศักยภาพ
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

ย.4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา

ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ย.6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

ย.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ย.4 ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา ที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

ย.5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ย. 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา

ย.5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ย. 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา

ย.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ย.4 การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ส่วนที่ 4
โครงการและงบประมาณ
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นโยบาย 6 นโยบาย 6 กลยุทธ์ และโครงการที่สนองนโยบาย
และกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ที่

นโยบาย

จานวนโครงการ

1

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
รวมโครงการ/ งบประมาณทั้งสิ้น

5 โครงการ

4.0890

3 โครงการ

5.4600

6 โครงการ

4.2040

4 โครงการ

0.5280

1 โครงการ

0.3300

6 โครงการ

2.0704

25 โครงการ

16.6814

2
3
4
5
6
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รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมัน่
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. โครงการ “ค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปีที่ 6
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ครูแกนนาเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าราชบุรี อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
กิจกรรมที่ 2 อบรมค่ายนักเรียน “เยาวชน..
รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์
ป่าราชบุรี (อ่างเก็บน้าห้วยอะนะ) อ. สวนผึ้ง
จ. ราชบุรี
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอนิทรรศการและร่วมงาน
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ"
ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563
2564
2565
0.2700 0.2750 0.2800 0.8250

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 1 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะมีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น ชุมชน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม

2. โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนาสถานศึกษาโครงการ
“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษาแห่ง
ความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน”
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ในโครงการกองทุน การศึกษาต้นแบบ จานวน 3
โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย
โรงเรียนเพื่อดาเนินการคัดเลือกโรงเรียน
สถานศึกษาแห่งความดี เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ระดับเครือข่าย จานวน 9 เครือข่าย ๆ ละ
20,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลดาเนินงานและคัดเลือก
“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษา
แห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และราชบุรี
เมืองแห่งความจงรักภักดี”
กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์ระดับต่างๆ
รับมอบรางวัล “การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรี เทิดไท้องค์ราชัน
และราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.4700 0.4800 0.4900 1.4400

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 1 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/ กิจกรรมหลัก

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
ความเข้าใจ และมีความพร้อม และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
คุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความ ในสถานศึกษา
ทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความ มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
กิจกรรม
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ความรุนแรงการคุกคามในชีวติ การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และ ดาเนินงานและวิทยากร และเจ้าหน้าที่
และทรัพย์สนิ การค้ามนุษย์
ภัยพิบัติต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ
ต่าง ๆ
หรือครูหัวหน้าโครงการ ที่สอนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ผู้เข้าอบรม วิทยากร
และเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัด
การเรียนการสอน
4. โครงการปฏิบัตธิ รรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรม
กิจกรรมปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดและอบายมุข

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563 2564 2565
0.0770 0.0780 0.0790 0.2340 นิเทศ
ติดตามฯ

0.2000 0.2000 0.2000 0.6000 ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

นโยบายที่ 1 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/ กิจกรรมหลัก
5. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ 2 ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID
พิชิตปัญหา”

รวมงบประมาณนโยบายที่ 1

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.3200 0.3300 0.3400 0.9900

1.3370 1.3630 1.3890 4.0890

ผู้รับ
ผิดชอบ
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนทุกระดับมีความ
1) จานวนผู้เรียนมีความสามารถ
เป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็น
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ความถนัด และความสนใจ 2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นาไปสู่การพัฒนาทักษะ
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
วิชาชีพเป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
นวัตกรรม เป็นนวัตกร
Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่ คณิตศาสตร์ (Mathematical
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

โครงการ/ กิจกรรมหลัก
1. โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และการสื่อสาร พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นมาตรฐานสากลและผู้นาองค์กร
(Leadership Development Program)
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จบไม่ตรงวิชาเอก
(ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 3 สารวจความต้องการของครู และ
สถานทีท่ ี่ต้องการ ไปศึกษาดูงาน หรือศึกษาอบรม
Boot Camp ที่ส่วนกลางกาหนด
กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและเลขานุการศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(Primary Education English Resource
Center : PEER Center)

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563 2564 2565
0.4800 0.4900 0.5000 1.4700 นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 2 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/ กิจกรรมหลัก
2. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม
1. อบรมครูด้วยระบบทางไกล สสวท. (การพัฒนา
นักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
2. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM FESTIVAL
นาเสนอผลงาน STEM PROJECT
3. โครงการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กิจกรรม
1. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในระดับชาติ: ภูมิภาค
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัด
สมุทรปราการ

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.1400 0.1500 0.1600 0.4500

1.1400 1.2000 1.2000

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

3.5400 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

นโยบายที่ 2 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/ กิจกรรมหลัก

2. จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายการศึกษา จานวน 9
เครือข่าย เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาการ ดนตรี ศิลปะการแสดง การใช้เทคโนโลยี
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยมีครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่าย ๆ ละ 500 คน
3. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน/ คณะกรรมการ
ตัดสินและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ดนตรี
รวมงบประมาณนโยบายที่ 2

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565

1.7600 1.8400 1.8600

5.4600

ผู้รับ
ผิดชอบ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขัน้ พื้นฐาน
มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถทีส่ อดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
ที่เหมาะสมในแต่งละช่วงวัยและ
นาไปปฏิบัติได้

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8c)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทอสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึน้
จากปีการศึกษาทีผ่ ่านมา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563
2564 2565
0.2600 0.2700 0.2800 0.8100

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 3 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา 4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา สถานศึกษา กรอบหลักสูตร
พัฒนานวัตกรรม
ปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ท้องถิ่นและกระบวนการจัดการ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม สู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและ และความต้องการของตนเอง มีทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21
การมีงานทา มีทักษะอาชีพ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
กิจกรรมที่ 1 จัดทาคู่มือการพัฒนา
ของประเทศ
ทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัตไิ ด้ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพืน้ ฐานในการ แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ดารงชีวิต สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้ พุทธศักราช 2551 และฉบับ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
อย่างมีความสุข มีความยึดหยุ่น
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข ทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับ กิจกรรที่ 2 พัฒนาเทคนิค/ วิธกี าร
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวฒ
ั นธรม จัดการเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับทักษะ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ แห่งศตวรรษที่ 21สู่ระดับห้องเรียน
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach)
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
กิ จกรรมที่ 3 พั ฒนาสื่ อ นวั ตกรรม
ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการ
ร่างกายและจิตใจ
ด้ านทั กษะ คุณลั กษณะ ความสามารถ
การเรียนรู้
ตามบริบทของโรงเรียน

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.1800 0.1850 0.1900 0.5550

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 3 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

7. ครู มีมีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach)” ผู้ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 4 อบรมออนไลน์การพัฒนา ศักยภาพครู
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นระดับเขตพืน้ ที่
3. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การนาเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่มีสิทธิส์ อบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน
ผ่านระบบ NT Access
กิจกรรมที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะ
แนวทาง การดาเนินงานการบริหาร การประเมิน
(คณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ)
กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับ
สนามสอบ ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1 - 9
กิจกรรมที่ 5 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ไปศูนย์สอบย่อย

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565

0.1500 0.1550 0.1600

0.4650

ผู้รับ
ผิดชอบ

นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 3 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 6 การจัดสอบตามตารางการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ผล และจัดทารายงานผลการสอบ
ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แนวการประเมินผลระดับชาติ (O - NET)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและวิทยากรประจา 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสารเผยแพร่
5. โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างทักษะงาน
อาชีพ และการมีงานทา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริม
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564
2565

ผู้รับ
ผิดชอบ

0.2770 0.2800

0.2900 0.8470

นิเทศ
ติดตามฯ

0.0830 0.0840

0.0850 0.2520

นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 3 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การส่งเสริมงานอาชีพ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ “นักธุรกิจน้อย”
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้งานอาชีพ เพือ่ เป็นผู้ประกอบการ “นักธุรกิจน้อย”
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
6. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรม
1. จัดทาแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และจัดทาโครงการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
2. จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่โรงเรียนในโครงการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ เสริมสร้างความ
เข้มแข้งในการดาเนินการสอนแบบ Active Learning เพื่อความยั่งยืน
ในยุคประเทศไทย 4.0
3. ดาเนินการนิเทศช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
4. สรุปถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมแบบ
Active Learning ของโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ
5. สรุปรายงานผลการนิเทศ สรุปภาพรวม
รวมงบประมาณนโยบายที่ 3

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565

0.4200 0.4250 0.4300

1.2750

1.3700 1.3990 1.4350

4.2040

ผู้รับ
ผิดชอบ

นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา 1. โครงการการรับนักเรียน
บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
กิจกรรม
อย่างยั่งยืน (Global Goals for 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ 1. การรับนักเรียน ปีการศึกษา
Sustainable evelopment) อุดหนุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม
2563
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครอง สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
- ประชุมชี้แจงและจัดทานโยบาย
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
คานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ ที่ ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง นักเรียน ปีการศึกษา 2563
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็น - ดาเนินการคัดลอก ทร. 14
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี พิเศษสาหรับ ผู้พิการ และความต้องการ เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2558 - 2559
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ จาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
ของเขตพื้นที่บริการ แยกเป็น
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ
รายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับ
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด นักเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
- กากับ ติดตามและตรวจสอบ
เพียงพอ
การดาเนินงานรับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด
2. จัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2563

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563 2564 2565
0.0020 0.0020 0.0020 0.0060 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

นโยบายที่ 4 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

4. งบประมาณ และทรัพยากร 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางการศึกษามีเพียงพอ และ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจรรมการ
กิจกรรม
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
กิจกรรมที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกัน
จาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ทางสังคม ด้วยการดาเนินงาน
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตงั้ ของ มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน โครงการสถานศึกษาสีขาว
สถานศึกษา
ประเภท ขนาด และพื้นที่
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย 6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจทิ ัล
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่าง (Digital Technology) มาใช้เป็น
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม
เหมาะสม เพื่อให้สถานศึกษา
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 การคุ้มครองและ
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมี ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพเิ ศษ
ประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยม
6. นาเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital และคุ้มครองนักเรียนและ การแนะแนวที่ บ้านนักเรียน
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาเชิง
ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติการบุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ใน เฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร
ประสิทธิภาพ
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ (ศตข. สพฐ.)
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือก
สถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563 2564 2565
0.0030 0.0030 0.0030 0.0090 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

นโยบายที่ 4 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์
7. พัฒนาระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผล
เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ
การได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการการเรียน การสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
New DLTV, New DLIT
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านแผนงาน
บุคลากร และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานด้าน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กิจกรรที่ 3 ประชุม/ ชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กตามกิจกรรมสาคัญๆในการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการใช้
อุปกรณ์และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New
DLTV, New DLIT และรูปแบบการบริหารจัดการงานด้าน
วิชาการ
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน New
DLTV ทางระบบ Online ไปยัง สพฐ.

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.0050 0.0060 0.0070 0.0180

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 4 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
เข้าสู่ระบบ
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมนักเรียน
รายบุคคล จานวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
3. ติดตามนักเรียนซ้าซ้อน (ภาคเรียนที่ 1)
4. ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนในสถานศึกษา
รวมงบประมาณนโยบายที่ 4

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563 2564 2565
0.1640 0.1650 0.1660 0.4950 ส่งเสริมทางไกล
เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

0.1740 0.1760 0.1780

0.5280

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา นักเรียน ได้รับ
การส่งเสริมด้านความรู้ การสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

1. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบาย
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้อง
และสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไป
ปฏิบัติใช้ทบี่ ้านและชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste school)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผน
การดาเนินงาน จัดทาหลักสูตรการอบรม
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการภาคสนามร่วมกับ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผูน้ านักเรียน
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลงาน และ
คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ
Best practice
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
รวมงบประมาณนโยบายที่ 5

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563 2564 2565
0.1000 0.1100 0.1200 0.3300 นิเทศ
ติดตามฯ

0.1000 0.1100 0.1200 0.3300

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. สถานศึกษา หรือกลุ่ม
1. สถานศึกษาได้รับการกระจาย 1. โครงการการพัฒนาระบบการประกัน
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ อานาจการบริหารจัดการศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการบริหารและจัดการศึกษา อย่างเป็นอิสระ
กิจกรรม
ครอบคลุม ด้านการบริหาร
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานระบบ
วิชาการ ด้านการบริหาร
การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
งบประมาณ ด้านการบริหาร
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยึดหยุ่น รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และ
งานบุคคล และด้านการ
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
บริหารงานทั่วไป
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
แนวใหม่ 2561 ซักซ้อม และทาความเข้าใจ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ กับระบบการประเมินแนวใหม่ (Peer review/
ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงาน สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
Expert judgment) ให้กับผู้บริหาร
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ สถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา จานวน 175 โรงเรียน
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
ครอบคลุมทุกตาบล
2. อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการเขียนรายงาน
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 3. สถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่ การประเมินตนเอง Self-Assessment
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ การศึกษา นานวัตกรรม และ
Report : SAR ของสถานศึกษารูปแบบใหม่
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Technology) มาใช้ในการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จานวน 175
จัดการและตัดสินใจทั้งระบบ
โรงเรียน

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563 2564 2565
0.2400 0.2500 0.2600 0.7500 นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 6 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานมีกระบวนการ และ
วิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผ่ ู้เรียน
5. หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

4. สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน 3. จัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส เรียนรู้การนาเสนอระบบและกลไก
ปลอดการทุจริต และประพฤติ
การบริหารจัดการคุณภาพ และ
มิชอบ บริหารจัดการหลัก
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
ธรรมาภิบาล
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5. สถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่ 2. โครงการพัฒนาระบบติดตามและ
การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรม ประเมินผลการจัดการศึกษา
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน กิจกรรม
ภาครัฐ (Integrity & Transparency กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบ
Assessment: ITA)
การนิเทศ
6. สถานศึกษาทุกแห่ง และสานักงาน กิจกรรมที่ 2 การวางแผนการติดตาม
เขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา กิจกรรมที่ 3 ประเมินความพร้อม
หน่วยงานในสังกัด
การเปิดภาคเรียน
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการนิเทศและ
รายงานผลโครงการ

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565

0.0900 0.0950 0.1000

0.2850

ผู้รับ
ผิดชอบ

นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 6 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้ รียน
รายบุคคล ทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศทีส่ ามารถใช้ ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพื้นที่/
สถานศึกษาสุจริต)
กิจกรรม
เขตพื้นที่สุจริต
1. ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความ
สุจริต ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการทางาน
2. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- ผู้อานวยการ สพป.รบ.1, รองผู้อานวยการ
สพป.รบ.1, ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้อง
"การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน"

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.1164 0.1200 0.1300 0.3664

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

นโยบายที่ 6 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก
สถานศึกษาสุจริต
1. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการสถานศึกษา และครู
วิชาการ หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
4. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของ สพป.
ราชบุรี เขต 1
กิจกรรม
1. แจ้งนโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ให้สถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มงานในเขตพื้นที่ทราบ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณของ สพป. ราชบุรี เขต 1
3. ประสานงาน จัดเก็บรวบรวมจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
4. จัดทารูปเล่มแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ
เพือ่ เผยแพร่สู่สาธารณชน

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565

0.0800 0.0850 0.0900

0.2550

ผู้รับ
ผิดชอบ

นโยบาย
และแผน

นโยบายที่ 6 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผล
2. สร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล/ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
3. จัดเก็บข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 และ 12 เดือน
4. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผล และเขียนรายงาน
รอบ 6 และ 12 เดือน

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.0030 0.0030 0.0030 0.0090

ผู้รับ
ผิดชอบ
นโยบาย
และแผน

นโยบายที่ 6 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก

6. โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรมที่ 3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 5 การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อ
หน่วยงาน
รวมงบประมาณนโยบายที่ 6
รวมงบประมาณนโยบาย 6 นโยบายทั้งสิ้น

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563 2564 2565
0.1300 0.1350 0.1400 0.4050

0.6594 0.6880 0.7230 2.0704
5.4004 5.5760 5.7050 16.6814

ผู้รับ
ผิดชอบ
นิเทศ
ติดตามฯ

ส่วนที่ 5
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 เป็น กระบวนการดาเนินงานที่จาเป็น ส าคัญ ที่บ่งชี้ถึงสั มฤทธิ์ผ ลด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ในการสร้างเครื่องมือปฏิบัติงานและส่งมอบผลิตผลการให้บริการ
การศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยองค์คณะบุคคลและปัจเจกบุคคล
ที่เป็นองค์กรหลัก จึงได้กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ปัจจัยความสาเร็จ
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในปฏิบัติงานและการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการ
พัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจร
การพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษาที่ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์การประเมินและนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. ชี้แจงทาความเข้าใจทิศทางการพัฒนา ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา
และเป้าหมายการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้บุคลากร
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
การจัดเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบในแต่ละเครือข่าย
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีสู่
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

ปฏิทินการการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ตุลาคม 2562

แนวปฏิบัติ
- จัดทาข้อมูลสภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทาข้อมูลด้านการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
ตุลาคม – พฤศจิกายน - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
2562
- จัดทาร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565)
- กาหนดกรอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ธันวาคม 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)
ธันวาคม 2562
นาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565)
มกราคม 2563
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 360/ 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
…………………..….……….…………
ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจที่จะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายของรัฐบาล
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะทางาน ประกอบด้วย
1. คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งกรอบ
วงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย สอดรับตามตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา นโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจนความต้ อ งการจ าเป็ น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย
1.1 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.3 ประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 1 - 9
1.4 ผู้อานวยการกลุ่ม/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
1.5 ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
1.6 ศึกษานิเทศก์ทุกคน
1.7 นางจิตตินันท์ ถาวรพานิช นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
1.8 นางรุ่งอรุณ สว่างดี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.9 นางจันทนา โฉมศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.10 นางดวงตา เข็มทอง
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
1.11 น.ส.ชยาภร สารีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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/1.12 นางปาริชาต...
1.12 นางปาริชาต อิ่มดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางานและเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ
1.13. นางกาเนิด จันทราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะทางานจัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้าที่ดาเนินการประสานงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจทานรายละเอียด
จัดพิมพ์ และจัดทารูปเล่มเป็นฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
2.1 นางปาริชาต อิ่มดวง
2.2 น.ส.อารีย์ อินทรวงศ์
2.3 นางอรสา พึ่งวัน
2.4 นางกาเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นางรังษิยา อมาตยคง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
4. นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คณะทางาน
1. นางปาริชาต อิ่มดวง
2. นางกาเนิด จันทราศรี

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ผู้ให้ข้อมูล
บุลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ออกแบบปก
นางกาเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) สพป.ราชบุรี เขต 1
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๒๕๖๓-๒๕๖๕

กลุ ม นโยบายและแผน
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต ๑
ตํา บลหน า เมื อ ง อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ๗๐๐๐๐
www.ratchaburi1.org
โทรศั พ ท ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๓
โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๓

