
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 
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ค ำน ำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี ขึ้น
เ พ่ือก าหนดกรอบทิศทางการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในระยะ 3 ปี  ให้ สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายมี
ความสามารถผลักดันแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           พฤษภาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563-2565) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน  นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2563 และแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล รวมทั้งการ
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) จุดเน้นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จัดท าขึ้น
อย่างเป็นระบบ ค านึงถึงแผนพัฒนาการศึกษา  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงาน
บุคคล (Human Resource Management)  ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competency Based 
Management) บนพื้นฐานของทักษะ ความรู้และความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยง
กระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น จึงน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ประกอบด้วย 7 กิจกรรม 
ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล  

อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 
กิจกรรมที่ 3 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต  1 พบเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา PLC สัญจร 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง   

2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital  ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ 

จากเว็บไซต์ทั่วไป 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์ต้านภัยโควิด 19  ออนไลน์ เพื่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
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   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ในหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

   กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะดิจิทัลตามสายงาน 

โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะ
ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

   การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี เป็นการก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับนโยบายทางการศึกษา ในระยะเวลา 3 ปี  หากมีการก าหนดนโยบายเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
นโยบาย สามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องได้ เนื่องจากโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ครอบคลุมทุกสายงาน  
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1. สภาพทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และอ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อย อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   
อ าเภอบางคนที  และอ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางคายู อ าเภอเมตตา  
จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)  

ส าหรับอาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร  
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เป็น
อาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดราชบุรี  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ใช้พ้ืนที่บริเวณชั้นที่ 4 ชั้น
ที่ 6 (บางส่วน)  เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 6 อ าเภอ รวม 177 โรงเรียน ได้แก่ อ าเภอ
เมืองราชบุรี จ านวน 49 โรงเรียน อ าเภอ   ปากท่อ จ านวน 47 โรงเรียน อ าเภอจอมบึง จ านวน 37 โรงเรียน 
อ าเภอวัดเพลง จ านวน 6 โรงเรียน อ าเภอสวนผึ้ง จ านวน 20 โรงเรียน และอ าเภอบ้านคา จ านวน 18 
โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)   

2. บทบาท อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไป 
  1.1 จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
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  1.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

1.3  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.4  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.5  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.6  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ   รวมทั้งทรัพยากรบุคคล   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.7  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.8  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.9  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.10 ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
1.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน  และ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.12 ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย   
          “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  

เป้าหมาย 

 1. ประเทศไทยมีความม่ันคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าปสู่   
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มึความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ประเทศมีความม่ังคั่ง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม                 
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าเทียมกัน            
มากขึ้น 
    2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้ าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก      
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ประเทศมีความย่ังยืน 
    3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น      
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ        
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์  
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    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วรวม 
    3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน มี
ความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก  บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่ก าหนด  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน 
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของ
ประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบท ของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (3) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยส ามารถสร้ างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน   

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง  และมีคุณภาพ 
โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี  ในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
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ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน         
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประช าชนในการร่วมคิดร่วม
ท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้ง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท า
ประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง    

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญ กับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท หน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง  ยึดหลักธรรมา              
ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ   ไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ า และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีก่รบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

วิสัยทัศน์ 

 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                   ในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 

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

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
 2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน องค์กร 
 3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ในระยะต่าง ๆ  
 4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ 
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3. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 หลักการ  

 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับก่อนอนุบาล 

 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 

 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ที่
ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 

 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง 
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) 
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 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 ระดับอาชีวศึกษา 

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

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

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

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

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

 อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ ( Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน 
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4. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565   ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ 

 เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีความสุข  

เป้าประสงค์โดยรวม 

 1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
 2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่
เติบโตอย่างมั่นคง 
 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ 
         2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงตนเอง
ได ้
         4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการท าการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว   
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งมี
คุณภาพ 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 รองรับการ
เติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
         6) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง   
         2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี  
อยู่อาศัยในพื้นท่ีที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
         3) จังหวัดมีความปลอดภัยความม่ันคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
         4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์   
อย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
         2) จังหวัดมีความม่ันคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงานได้มากข้ึน 
         3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การท าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
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5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                      

วิสัยทัศน์ 

             สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 

พันธกิจ 

             1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
     3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  ที่ 
21  
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

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

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

กลยุทธ์  

    กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ 
          เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย 
      2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
         2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และ              
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา            
ที่สูงขึ้น 
         2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
         2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานท า ยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
       3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
       4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ  มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ  การสนับสนุน
สื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง การพัฒนาครูที่
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง 
  4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู           
ให้ผลิตครูทีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบ              
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่  ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
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ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

           เป้าประสงค์ 
     1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
      2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่งละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได ้
      3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

     4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ        
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
      5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
      6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
      7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด 

      1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)   
      2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
      4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ  การ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป             
ปฏิบัติได ้
      5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
      6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
      7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ     การ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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      มาตรการ 
      1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย 
      2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
         2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินั ย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และ              
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา            
ที่สูงขึ้น 
         2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
         2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานท า ยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
       3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ  มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ    การสนับสนุน
สื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง การพัฒนาครูที่
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง 
  4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู           
ให้ผลิตครูทีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสา มารถอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบ              
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่  ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
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ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

 

6. กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงาน ก.พ.ได้ก าหนดทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ  ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะไว้ตามเอกสารที่แนบ สรุปได้ดังนี้  
 

1.แบ่งกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่ม Management (M)  คือ ข้าราชการประเภทอ านวยการ สายบริหารการศึกษาและ 

 สายบริหารสถานศึกษา 
  2) กลุ่ม Academic (A) คือ ผู้อ านวยการกลุ่ม  สายงานวิชาการศึกษา สายงานนิเทศ

การศึกษา 
  3) กลุ่ม Service (S)  คือ สายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) 

(ยกเว้นสายวิชาการศึกษาและสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์) 
  4) กลุ่ม Technologist (T) คือ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานการศึกษา 

2 ทิศทางการด าเนินงาน  ภายในปี 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและ
ศักยภาพที่เหมาะสม   ต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐดิจิทัล ดังนี้ 

1) ระยะเริ่มต้น  ให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ภายในส่วนระดับกระทรวง เปลี่ยนกระบวนการท างานและการให้บริการ 

  2)ระยะก าลังพัฒนา  ให้หน่วยงานมีการท างานที่ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้าม
หน่วยงาน ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานใหม่ เปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่ 

  3)ระยะพัฒนาแล้ว   ให้การท างานระหว่างภาครัฐเชื่อมโยงและบูรณาการเหมือนเป็นองค์กร
เดียวกัน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 

3.ประเด็นการพัฒนา  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มในข้อ 1 มีพ้ืนฐานการ
พัฒนา ดังนี้ 

  1) มิติการเรียนรู้ คือ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็นใน 9 ด้าน คือ  
   1.1) การใช้งานคอมพิวเตอร์    

1.2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
1.3) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย   
1.4) การใช้โปรแกรมประมวลค่า 
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  1.5) การใช้โปรแกรมตารางค านวณ   

1.6) การใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงาน 
1.7) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
1.8) การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
1.9) การใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

2) มิติการเรียนรู้  การเข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน 

4. รูปแบบการฝึกอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สูตร 70 : 20 : 10  คือ 
   1) 70 หมายถึง  การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ฯ 

2) 20 หมายถึง  การเรียนรู้จากผู้อ่ืนและการสอนงาน เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า การ
ฝึกงาน ฯ 

3) 10 หมายถึง  การเรียนรู้จากการฝึกอบรม ในรูปแบบที่หลากหลาย และเน้นการฝึก
ปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย  ให้ลดการบรรยายและเพ่ิมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น 

5. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่รูปธรรม   ให้ส่วนราชการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

  1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดเตรียมงบประมาณ สร้างบรรยากาศการท างานในรูปแบบดิจิทัล 
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  2) วางแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล   
3) ก ากับ ติดตาม ผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และรายงาน ก.ค.ศ.เพ่ือทราบ  
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ส่วนที่ 4  
แนวทางการด าเนินงาน 

 

ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์         

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ 

พันธกิจ          

    1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

    5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs) 

    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
DIGITAL TECHNOLOGY เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0     

ค่านิยมองค์กร 

     B : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน) 

     E : ENJOY      หมายถึง  มีความสุข  (ท างานอย่างมีความสุข) 

     S : SURVICE MIND    หมายถึง  บริการด้วยใจ  (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ  

                                                         บริการรวดเร็ว) 
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     T : TEAM WORK    หมายถึง  การท างานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ)       

เป้าหมาย 

              1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

     3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

 4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ  

    5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ       
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2561 – 2580 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ            
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

           เป้าประสงค์ 
     1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
      2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได ้
      3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

     4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ        
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
      5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
      6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
      7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด 

      1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)   
      2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
      4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ     การ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป             
ปฏิบัติได ้
      5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
      6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด าร งชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
      7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ     การ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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มาตรการ 
      1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย 
      2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
         2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
         2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
         2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานท า ยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
       3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อ
การสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง การพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 
  4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่ วมมือกับสถาบันการผลิตครู           
ให้ผลิตครูทีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบ              
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่  ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 

    พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

    ด้วยวธิีการที่หลากหลาย 

2. มีสื่อเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล  

    ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. ระบบข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเอ้ือต่อการ 

    พัฒนาบุคลากร 

4. หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

5. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญา 

     ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 

1. ครูไม่เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง  

2. ขาดความพร้อมและความสนใจทางด้านทักษะดิจิทัล 

3. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี 

    ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายมาก 

4. ขาดการจัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน า    
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

5. ขาดการจัดระบบติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการ 

    พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี 

2. มีแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 

    ด้วยตนเองที่หลากหลาย   

3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก ที่พร้อมให้ความ 

   ช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้  

4. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึง ครอบคลุม 

    ทุกพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

5. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดสนับสนุน 

     การพัฒนาคนในพ้ืนที่ 

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ 

    นโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนา  
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

2. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    และการสื่อสาร ที่เข้าถึงอย่างรวดเร็ว 

    ท าให้มีความเปลี่ยนแปลงความสนใจและ 
พฤติกรรมคนมากขึ้น 

3. หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และน ากิจกรรม 

    ลงสู่สถานศึกษามากเกินไป ท าให้ครูไม่มีเวลาใน
การพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5 

โครงการและงบประมาณ 

   แผนพัฒนาบุคลากร ในระยะเวลา 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นแผนที่รองรับ นโยบายที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และโครงการที่สนองนโยบายและกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ
และพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาผา่น
สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทนัสมัย 

 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
   กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ 
   บุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล  
อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 
   กิจกรรมที่ 3 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 
   กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหาร 
 สถานศึกษาดีเด่น 
   กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป. 
ราชบุรี เขต  1 พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา PLC 
สัญจร 
   กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

 
100,000 

 
699,975 

 
 

166,200 
 

25,650 
 

14,175 
 
 

60,920 
 

 
100,000 

 
699,590 

 
 

83,600 
 

25,650 
 

14,175 
 
 

59,450 
 

 
100,000 

 
699,590 

 
 

83,600 
 

25,650 
 

14,175 
 
 

59,450 
 

 
300,000 

 
2,099,155 

 
 

333,400 
 

76,950 
 

42,525 
 
 

179,820 
 

 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ  ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

2565 
รวม 

   กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหนง่   147,000 147,000 
 

147,000 
 

441,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

   2.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ 
Digital  
   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ทั่วไป 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซตต์้านภัยโควดิ 19  ออนไลน์ เพือ่
การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ในหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
   กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะดจิิทัลตามสายงาน 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

53,550 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

53,,550 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

107,100 

 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
กลุ่มICT ฯ และ
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
ทุกกลุ่มงาน 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

รวม 1,213,920 1,183,015 1,183,015 2,479,950  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 

 
(นายยรรยงค์   เจริญศรี) 

ผู้อ านยยาารำ านกางานเตพืืนนีีกาารศึาาารรถมศศึาาาราบุุรี เตพ   

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
        ที่   148  /2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
------------------------------------------ 

   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ทุกต าแหน่งใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด โดยยึด
ตามแนวนโยบายและยุทศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จังหวัดราชบุรี และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
 

              เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน   ดังนี้  
1. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  กรรมการ 
3. นางรังษิยา  อมาตยคง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  กรรมการ 
4. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  กรรมการ 
5. นางใจทิพย์  สังขวุฒิ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
6. นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
7. นางปาริชาต  อ่ิมดวง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการ 
8. นางจันทนา  โฉมศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
9. นางปนิดา  สะอาดยวง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
10. นางสาววันทนา  จันทมณี ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
11. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ 
12. นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม กรรมการ 

ส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   
10. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการ 
11. นางดวงตา  เข็มทอง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ     กรรมการ 
12. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กรรมการ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        และเลขานุการ 
ทั้งนี้  ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ                  

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดผลดีต่อทางราชการ    
 
 

                                          สั่ง   ณ  วันที ่  15   พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  

 
 


