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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พฤษภาคม 2563

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

หน้า ก

สำรบัญ
หน้า
คานา
ก
สารบัญ
ข
บทสรุปผู้บริหาร
ค
ส่วนที่ 1 บทนา
1
สภาพทั่วไป
1
บทบาทหน้าที่ อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 1
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
3
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
3
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
6
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16
ส่วนที่ 3 แนวทางการดาเนินงาน
18
ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
18
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
19
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ
22
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ส่วนที่ 4 โครงการและงบประมาณ
24
ภาคผนวก
26
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
27

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

หน้า ข

บทสรุปผู้บริหำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563-2565) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 และแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล รวมทั้งการ
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) จุดเน้นของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาขึ้น
อย่างเป็นระบบ คานึงถึงแผนพัฒนาการศึกษา นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงาน
บุคคล (Human Resource Management) ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competency Based
Management) บนพื้นฐานของทักษะ ความรู้และความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยง
กระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น จึงนามากาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
กิจกรรมที่ 3 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1 พบเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา PLC สัญจร
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
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 พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะดิจิทัลตามสายงาน
โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะ
ดาเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี เป็นการกาหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับนโยบายทางการศึกษา ในระยะเวลา 3 ปี หากมีการกาหนดนโยบายเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
นโยบาย สามารถดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องได้ เนื่องจากโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ครอบคลุมทุกสายงาน
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. สภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อาเภอด่านมะขามเตี้ย และอาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อกับอาเภอเขาย้อย อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อกับอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ติดต่อกับตาบลบางคายู อาเภอเมตตา
จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)

สาหรับอาคารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็น
อาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการภาค 4 สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 ชั้น
ที่ 6 (บางส่วน) เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 6 อาเภอ รวม 177 โรงเรียน ได้แก่ อาเภอ
เมืองราชบุรี จานวน 49 โรงเรียน อาเภอ ปากท่อ จานวน 47 โรงเรียน อาเภอจอมบึง จานวน 37 โรงเรียน
อาเภอวัดเพลง จานวน 6 โรงเรีย น อาเภอสวนผึ้ง จานวน 20 โรงเรี ยน และอาเภอบ้านคา จานวน 18
โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)
2. บทบาท อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ กระทรวง
ศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไป
1.1 จั ดทานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึ กษาให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
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1.2 วิ เคราะห์ การจั ด ตั้ง งบประมาณเงิน อุด หนุ นทั่ว ไปของสถานศึก ษาและหน่ว ยงานในเขตพื้น ที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.9 ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.10 ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
1.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
1.12 ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ค วามมั่น คง มั่ งคั่ ง ยั่ง ยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นา ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีความมั่นคง
1.1 การมีความมั่ น คงปลอดภัยจากภั ยและการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มึความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ประเทศมีความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยกระดั บ เป็ น ประเทศในกลุ่ ม
รายได้สู ง ความเหลื่ อมล้ าของการพัฒ นาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒ นาเท่าเทียมกั น
มากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทรั พ ยการธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
3. ประเทศมีความยั่งยืน
3.1 การพัฒ นาที่ส ามารถสร้ างความเจริญ รายได้ และคุณ ภาพชี วิตของประชาชนให้ เพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งเป็ นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน มี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มี อยู่ ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กาหนด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้ าหมายการพัฒ นา ที่มุ่ง เน้ น การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของ
ประเทศ ในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท ของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้ างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ
โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมี วินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
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ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การดึ ง เอาพลั ง ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ทา เพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้ง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทา
ประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการ บนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญ กับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท หน่วยงาน
ของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา
ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ร ะบบการท างานที่ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และปฏิ บั ติ ง านเที ย บได้ กั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่ การลดความเหลื่อมล้า และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีก่รบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 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. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
หน่วยงาน องค์กร
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ในระยะต่าง ๆ
4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่
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3. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต
2. บูรณาการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับ ส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนในด้านสุ ขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ที่
สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จั ดการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธีก ารทางวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทา
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
ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย
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. ให้กล
ไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
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8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็น ต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ทาความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้ อั ต ราก าลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด ท าแผนการประเมิ น ครู อ ย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง จั ด ท าหลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู ให้ มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 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) และงานในเชิงพื้ นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายส าคั ญ เพิ่ ม เติ ม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนื อ จากที่ ก าหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน
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4. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข
เป้าประสงค์โดยรวม
1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่
เติบโตอย่างมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ
2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเอง
ได้
4) จั งหวัดราชบุ รี มีปั จ จั ย พื้น ฐานที่เอื้อต่อการทาการเกษตร และมีห่ ว งโซ่คุณค่าทางการเกษตร ที่
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคั่ งทางเศรษฐกิจการค้า 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) จังหวัดราชบุรี มีน วัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการ
เติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ
6) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณ ธรรม ครอบครัว อบอุ่น วัฒ นธรรมเข้มแข็ง มีสุ ขภาพดี
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้ นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง
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5. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิช าการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ ที่
21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
นโยบาย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลั กสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้ องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ และสติ ปั ญ ญา มี วิ นั ย มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ มี ทั ก ษะด้ า นภาษาไทยเพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานทา ยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทางานร่ว มกับ ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุน
สื่ อการสอน และสร้ างเครื อข่ายพัฒ นาครู ให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน รวมถึ ง การพั ฒ นาครู ที่
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง
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 แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
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ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
แนวทางการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่ส อดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่งละช่วงวัยและ
นาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะของตนเองให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลั กสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ การ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ ที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ วางแผนชี วิ ต และวางแผนทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ การ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
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มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลั กสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้ องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ และสติ ปั ญ ญา มี วิ นั ย มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ มี ทั ก ษะด้ า นภาษาไทยเพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานทา ยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทางานร่ว มกับ ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนั ดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุน
สื่ อการสอน และสร้ างเครื อข่ายพัฒ นาครู ให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน รวมถึ ง การพั ฒ นาครู ที่
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง
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 วามสา มารถอย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
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ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

6. กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงาน ก.พ.ได้กาหนดทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรมาเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ ซึ่งสานักงาน ก.ค.ศ.ได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะไว้ตามเอกสารที่แนบ สรุปได้ดังนี้
1.แบ่งกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่ม Management (M) คือ ข้าราชการประเภทอานวยการ สายบริหารการศึกษาและ
สายบริหารสถานศึกษา
2) กลุ่ ม Academic (A) คือ ผู้ อานวยการกลุ่ ม สายงานวิชาการศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา
3) กลุ่ม Service (S) คือ สายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)
(ยกเว้นสายวิชาการศึกษาและสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์)
4) กลุ่ม Technologist (T) คือ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานการศึกษา
2 ทิศทางการดาเนินงาน ภายในปี 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและ
ศักยภาพที่เหมาะสม ต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐดิจิทัล ดังนี้
1) ระยะเริ่มต้น ให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมสู่ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ภายในส่วนระดับกระทรวง เปลี่ยนกระบวนการทางานและการให้บริการ
2)ระยะก าลั ง พั ฒ นา ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารท างานที่ เ ชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข้ อ มู ล ข้ า ม
หน่วยงาน ปรับปรุงวิธีการดาเนินงานใหม่ เปลี่ยนรูปแบบการทางานใหม่
3)ระยะพัฒนาแล้ว ให้การทางานระหว่างภาครัฐเชื่อมโยงและบูรณาการเหมือนเป็นองค์กร
เดียวกัน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
3.ประเด็นการพัฒนา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาทุกกลุ่มในข้อ 1 มีพื้นฐานการ
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) การใช้โปรแกรมตารางคานวณ
1.6) การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน
1.7) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
1.8) การทางานร่วมกันแบบออนไลน์
1.9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2) มิติการเรียนรู้ การเข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
4. รูปแบบการฝึกอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สูตร 70 : 20 : 10 คือ
1) 70 หมายถึง การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ฯ
2) 20 หมายถึง การเรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน เช่น การให้คาปรึกษาแนะนา การ
ฝึกงาน ฯ
3) 10 หมายถึง การเรีย นรู้จากการฝึกอบรม ในรูปแบบที่ห ลากหลาย และเน้นการฝึ ก
ปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย ให้ลดการบรรยายและเพิ่มการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น
5. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่รูปธรรม ให้ส่วนราชการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดเตรียมงบประมาณ สร้างบรรยากาศการทางานในรูปแบบดิจิทัล
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2) วางแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
3) กากับ ติดตาม ผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และรายงาน ก.ค.ศ.เพื่อทราบ
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ส่วนที่ 4
แนวทางการดาเนินงาน
ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่
21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs)
6. ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษาโดยใช้
DIGITAL TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY

หมายถึง มีความสุข (ทางานอย่างมีความสุข)

S : SURVICE MIND

หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
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T : TEAM WORK

หมายถึง การทางานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ)

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
5. ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึกษา มีระบบการบริห ารจัดการที่มี ประสิ ทธิภ าพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2561 – 2580 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 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
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่ส อดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะของตนเองให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ การ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ ที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ วางแผนชี วิ ต และวางแผนทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ การ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
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มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลั กสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้ องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
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 มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพั ฒนาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ มี ทั ก ษะด้ า นภาษาไทยเพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานทา ยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทางานร่ว มกับ ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนั บสนุนสื่อ
การสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง การพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้ สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง
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 แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม

จุดอ่อน
1. ครูไม่เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาตนเอง

พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

2. ขาดความพร้อมและความสนใจทางด้านทักษะดิจิทัล

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

3. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี

2. มีสื่อเทคโนโลยีสาหรับใช้ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ระบบข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเอื้อต่อการ
พัฒนาบุคลากร

ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก
4. ขาดการจัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
5. ขาดการจัดระบบติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

4. หน่วยงานทางการศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
5. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร

อุปสรรค
1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการ

นโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนา
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง

พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

2. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เข้าถึงอย่างรวดเร็ว

ด้วยตนเองที่หลากหลาย

ทาให้มีความเปลี่ยนแปลงความสนใจและ
พฤติกรรมคนมากขึ้น

3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวนมาก ที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้

3. หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และนากิจกรรม

4. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ลงสู่สถานศึกษามากเกินไป ทาให้ครูไม่มีเวลาใน
การพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง

5. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดสนับสนุน
การพัฒนาคนในพื้นที่

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

23

ส่วนที่ 5
โครงการและงบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นแผนที่รองรับ นโยบายที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และโครงการที่สนองนโยบายและกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

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

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย
2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการพัฒนาผ่าน
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทนั สมัย

โครงการ/กิจกรรมหลัก

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 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราว

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี
ปี
ปี
รวม
2563
2564
2565

ผู้รับ
ผิดชอบ

100,000

100,000

100,000

300,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ

699,975

699,590

699,590 2,099,155 กลุ่มพัฒนาครูฯ

166,200

83,600

83,600

333,400 กลุ่มพัฒนาครูฯ

25,650

25,650

25,650

76,950 กลุ่มพัฒนาครูฯ

14,175

14,175

14,175

42,525 กลุ่มพัฒนาครูฯ

60,920

59,450

59,450

179,820 กลุ่มพัฒนาครูฯ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ
Digital
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ทั่วไป
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์ต้านภัยโควิด 19 ออนไลน์ เพือ่
การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะดิจิทัลตามสายงาน
รวม

ประมาณการงบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับ
ปี
ปี
ปี
ผิดชอบ
รวม
2563
2564
2565
147,000 147,000 147,000 441,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ

-

-

-

-

กลุ่มพัฒนาครูฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุ่มICT ฯ และ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
ทุกกลุ่มงาน

-

53,550

53,,550

107,100 กลุ่มพัฒนาครูฯ

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

ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 148 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
-----------------------------------------ด้วยสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ทุกตาแหน่งใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด โดยยึด
ตามแนวนโยบายและยุทศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดราชบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เพื่อให้การดาเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ
3. นางรังษิยา อมาตยคง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ
4. นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ
5. นางใจทิพย์ สังขวุฒิ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
6. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
7. นางปาริชาต อิ่มดวง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
8. นางจันทนา โฉมศรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9. นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
10. นางสาววันทนา จันทมณี ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ
12. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม กรรมการ
ส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
10. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
11. นางดวงตา เข็มทอง
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการ
12. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
กรรมการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
ผู้อานยยาารำานกางานเตพืืนนีีกาารศึาาารรถมศศึาาาราบุุรี เตพ

