
 
 

 

 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี 

( พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ) 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 



 
 

 

ค าน า 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑  ได๎จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๓ -  ๒๕๖๕)  เพื่อให๎บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

และสถานศึกษาในสังกัดน าไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษาตาม

แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งได๎ก าหนดเปูาหมายไว๎ ๒ ด๎าน คือ เปูาหมายด๎านผ๎ูเรียน 

(Learner Aspirations) ท่ีมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs

๘Cs) และเปูาหมายของของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ รวมท้ังการจัดการศึกษาเพื่อให๎

บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และนโยบายของต๎นสังกัด  

กลํุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต ๑  เป็นหนํวยงานหลักในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด              

ให๎บรรลุผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๓ -  ๒๕๖๕) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จึงได๎น าข๎อมูลของแผนพัฒนาการศึกษาดังกลําวมาวิเคราะห์สภาพปัญหา 

ความส าเร็จ  วัตถุประสงค์และเปูาหมายของหนํวยงาน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  เพื่อด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน

เขตพื้นท่ีและสถานศึกษาในสังกัด รวมท้ังการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณของกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลํุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต ๑ ขอขอบพระคุณทํานผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑                       

รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ คณะท างานและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุาย

ท่ีให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะ การสนับสนุนข๎อมูลและรํวมด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี                   

(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  ฉบับนี้  จนส าเร็จลุลํวงด๎วยดี และหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์            

ตํอการด าเนินงานของศึกษานิเทศก์และผ๎ูเกี่ยวข๎องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 

 

 

                                               กลํุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

                                            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

 



 
 

 

สารบญั 

  หน้า 

ค าน า   

สารบัญ   

สํวนท่ี ๑ ความส าคัญและความเป็นมา ๑ 

 สภาพทั่วไป ๒ 

 สภาพการจัดการศึกษา ๓ 

 โครงสร๎างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ี ๕ 

 ข๎อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพื้นท่ี ๙ 

สํวนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเกี่ยวข๎องด๎านการพัฒนาการศึกษา ๑๙ 

 ศาสตร์พระราชา ๑๙ 

 พระบรมราโชบายด๎านการศึกษา  ๒๔ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ๒๕ 

 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ๒๘ 

 นโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๙ 

 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๓๒ 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓๔ 

 นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ๓๙ 

 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ตําง ๆ กับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ๔๐ 

สํวนท่ี ๓ แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ๔๑ 

 นโยบายท่ี ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ๔๑ 

            นโยบายท่ี ๒  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ๔๓ 



 
 

 

                            สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

              นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๔ 

 นโยบายท่ี ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี    
                มาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

๔๘ 

 นโยบายท่ี ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ๕๐ 

 นโยบายท่ี ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ๕๔ 

สํวนท่ี ๔  การน าแผนสํูการปฏิบัติและการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ๕๗ 

ภาคผนวก  

 คณะผ๎ูจัดท า  

   

   



๑ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 

ความส าคัญและความเป็นมา  

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผํานการถํายทอด     
การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร๎างความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และการสร๎างองค์ความรู๎ท่ีเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล๎อม สังคม การเรียนรู๎ และปัจจัยตําง ๆ ท่ีสนับสนุนให๎บุคคลได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะน าไปสํูการบรรลุเปูาหมายในการพัฒนา
ประเทศ ท้ังทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐบาลภายใต๎การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎ก าหนดนโยบายด๎านการศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อสร๎างสังคมให๎มีความเข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและคุณธรรม  โดยปฏิรูปการศึกษาให๎คนไทย
สามารถเรียนรู๎ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม   ทักษะอาชีพ ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของพื้นท่ี (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,๒๕๕๗) 

แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ให๎ความส าคัญกับการศึกษาวําการศึกษาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร๎างคน สร๎างสังคม และสร๎างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให๎มีคุณภาพ
สามารถด ารงชีวิตอยูํรํวมกับบุคคลอื่นในสังคมได๎อยํางเป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร๎างความได๎เปรียบของประเทศเพื่อการแขํงขันและ
ยืนยันในเวทีโลกภายใต๎ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวัต ดังนั้น ความส าคัญของการจัดการศึกษาจึง
มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให๎มีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะท่ี
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของการพัฒนา
การศึกษาในระยะ ๒๐ ปี (แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

สภาพปัจจุบัน จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑ พบวํา มีจุดอํอนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และ
มัธยมศึกษา  ปีท่ี ๓ ต่ ากวําร๎อยละ ๕๐ ซึ่งสอดคล๎องกับรายงานผลการทดสอบระดับชาติในการประเมิน
ความสามารถของผ๎ูเรียน  ประกอบด๎วย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของผ๎ูเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาพรวมทุกกลํุมสาระและทุกระดับช้ันมี
คะแนนเฉล่ียไมํถึงร๎อยละ ๕๐ ยกเว๎นกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉล่ียสูง
กวําร๎อยละ ๕๐ (กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉล่ียร๎อย
ละ ๕๒.๐๑) นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยัง
พบวํามีคะแนนเฉล่ียไมํถึงร๎อยละ ๕๐ โดยมีคะแนนเฉล่ียลดลง  ท้ังด๎านคณิตศาสตร์และด๎านภาษาไทย และ
รายงานผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานออกของผ๎ูเรียน (RT) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ พบวํา ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียร๎อยละ ๗๑.๖๘ (สมรรถนะด๎านการอํานออกเสียงมีคะแนน



๒ 

 

 

เฉล่ียร๎อยละ ๗๐.๑๒ สมรรถนะด๎านการอํานรู๎เรื่อง มีคะแนนเฉล่ียร๎อยละ ๗๓.๒๔ ) จากผลการประเมิน
ดังกลําว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้นและให๎เกิดคุณภาพท่ีแท๎จริง คือ การจัดการศึกษาท่ี
สามารถพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะ ทักษะ ความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผ๎ูเรียนให๎มีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะท่ี
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของการพัฒนา
การศึกษาในระยะ ๒๐ ปี ตามแผนการศึกษาแหํงชาติ  

สภาพทั่วไป 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑เป็นหนํวยงานทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ประกาสกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  
         ปัจจุบันต้ังอยูํต้ังอยูํเลขท่ี ๗ อาคาร  เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ต าบล
หน๎าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบ ๖ อ าเภอ  รวม ๑๗๔ โรงเรียน ๑ สาขา ในพื้นท่ี 
อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอปากทํอ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผ้ึง และอ าเภอบ๎านคา มีอาณาเขต
ติดตํอกับอ าเภอและจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตํอกับอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ าเภอดํานมะขามเต้ีย และ 

อ าเภอทํามํวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศใต๎  ติดตํอกับอ าเภอเขาย๎อย อ าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับต าบลบางคายู อ าเภอเมตตา จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์  

 
 



๓ 

 

 

 สภาพพื้นท่ีท่ัวไปของจังหวัดราชบุรี เป็นพื้นท่ีสูง ทางด๎านตะวันตกบริเวณชายแดนของจังหวัด 
ประกอบด๎วยเทือกเขาน๎อยใหญํของเทือกเขาตะนาวศรี ตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลํุมแมํน้ าแมํกลอง ซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแกํการท านา การเพาะปลูกพืชสวน และพืชไรํ ทางด๎านตะวันออกเฉียงใต๎เป็นท่ีราบ
ลํุมซึ่งเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชผัก และผลไม๎ 
 ภูมิอากาศโดยท่ัวไปไมํร๎อนจัดหรือหนาวจัด อุณหภูมิเฉล่ียอยูํระหวําง ๒๐.๐-๒๙.๙ องศาเซลเซียส   มี
ฝนตกหนักในชํวงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม  
 ประชากรในพื้นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีความหลากหลายทางเช้ือ
ชาติ โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นอัตลักษณ์ ๘ ชาติพันธุ์ ได๎แกํ ไทยพื้นบ๎าน        ไทยยวน 
ไทยเขมร ไทยมอญ ไทยทรงด า ไทยกะเหรี่ยง และไทยลาวเวียง ซึ่งแตํละกลํุมมีวัฒนธรรม          ท่ีนําสนใจ 
ท้ังด๎านประเพณี พิธีกรรม หัตถกรรม เพลงพื้นบ๎าน ฯลฯ แสดงให๎เห็นถึงองค์ความรู๎ท่ีส าคัญของแตํละกลํุม
วัฒนธรรม   

สภาพการจดัการศึกษา    

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นหนํวยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน๎าท่ีด าเนินการให๎เป็นไปตามอ านาจ
หน๎าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ แก๎ไขเพิ่มเติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการ
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ มีอ านาจหน๎าท่ี ดังนี้ 
 ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น 
          ๒. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนํวยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณท่ีได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นทราบ รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
          ๓. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ๕. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ๘. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๔ 

 

 

         ๙. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        ๑๐. ประสาน สํงเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด๎านการศึกษา          
        ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะส านักงานผ๎ูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        ๑๒. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย  

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีโครงสร๎างตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ประกอบด๎วย ๑๐ กลํุม/หนํวย ดังนี้ 
 ๑. กลํุมอ านวยการ   

๒. กลํุมนโยบายและแผน   
๓. กลํุมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
๔. กลํุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
๕. กลํุมบริหารงาน  

 ๖. กลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ๗. กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

๘. กลํุมสํงเสริมการจัดการศึกษา  
 ๙. หนํวยตรวจสอบภายใน   

๑๐. กลํุมกฎหมายและคดี   
จ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีบุคลากรปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าท่ีของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 
ตารางท่ี ๑ จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

บุคลากร จ านวน (คน) 
   ๑) ผ๎ูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๒) รองผ๎ูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๓) ผ๎ูอ านวยการกลํุม/หนํวย 
   ๔) ศึกษานิเทศก์ 
   ๕) บุคลากรอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
   ๖) ลูกจ๎างประจ า 
   ๗) ลูกจ๎างช่ัวคราว 
   ๘) พนักงานราชการ  

๑ 
๓ 

๑๐ 
๑๑ 
๔๗ 
๑๐ 
๕ 
๒ 

รวม ๘๙ 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

           

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

นายยรรยงค์   เจริญศรี 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 

นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ นายวุฒิพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร นางรังษิยา  อมาตยคง 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           นางใจทิพย์  สังขวุฒิ 

    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงิน 

              และสินทรัพย ์

                                  

 นางสุนันท์  อยู่พงษพ์ิทักษ์            นางสาววันทนา  จันทมณี 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

          

       นางปนิดา  สะอาดยวง                            

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

                        

     

                                                          

                  

ท าเนียบผู้อ านวยการกลุ่ม 

นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

นางสาวพัชรา  ฤทธิ์เรืองรุ่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นางสาวอารีย์  อินทร์วงศ์ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

   ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  นางปาริชาต  อิ่มดวง 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย 

  และแผน 

นางจันทนา  โฉมศรี 

ผู้อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 

กลุ่มกฎหมาย

และคดี 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    

และประเมินผล  

การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย ์

กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๘ 

 

 

องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

          การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  บริหารงาน   โดยมี
องค์คณะบุคคลท่ีได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.)  ท่ีเป็นสํวนส าคัญและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการการขับเคล่ือนนโยบายไปสํูเปูาหมาย ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑. นายยรรยงค์ เจริญศรี 

       ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 
 

๒. นายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ กรรมการผ๎ูแทนผ๎ูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
๓. พันเอกรณพงษ์  เรืองจ๎ุย กรรมการผ๎ูแทนผ๎ูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
๔. นางสาวดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์ กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ ด๎านการศึกษาปฐมวัย 
๕. นายวิเชียร  ทองน๎อย กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ ด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖. นายราตรี  แออํวม กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ ด๎านการวิจัยและประเมินผล 
๗. บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ์ กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ ด๎านการบริหารการศึกษา 
๘. นางสมทรง  ไชยวัต กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ ด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๙. นายบุญประคอง โคตรพัฒน ์
    ปฏิบัติหน๎าท่ี ผ๎ูอ านวยการกลํุมนิเทศติดตามและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหน๎าท่ี ดังนี้  
          ๑. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก าหนดเป็นแนวทางติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และการด าเนินงานของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๒.  ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการด าเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๓.  พิจารณาแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของ
หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
 ๕.  รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน 
และให๎ข๎อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 ๖. สํงเสริมให๎มีการประสานงานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 



๙ 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ 
                ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑ เป็นหนํวยงานการศึกษา                 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ 
ดูแล สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอเมืองราชบุรี  อ าเภอวัดเพลง                 
อ าเภอปากทํอ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผ้ึง และอ าเภอบ๎านคา จังหวัดราชบุรี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
คํานิยมองค์กร เปูาหมาย นโยบาย กลยุทธ์ เปูาประสงค์และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์         
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน

ด๎วยความโปรํงใส เท่ียงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุํงสํูการเป็นเมืองแหํงคนดีและมีคุณภาพ 

พันธกิจ          
    ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๒. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
    ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
    ๔. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา  อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
    ๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs) 
    ๖.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา                      

โดยใช๎ DIGITAL TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุํงสํูประเทศไทย ๔.๐     
ค่านิยมองค์กร 
     B : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเดํน (มีผลงานดีเดํนท่ีได๎จากการปฏิบัติงาน) 
     E : ENJOY      หมายถึง  มีความสุข  (ท างานอยํางมีความสุข) 
     S : SURVICE MIND    หมายถึง  บริการด๎วยใจ  (ยิ้มแย๎มแจํมใส พูดจาไพเราะ บริการรวดเร็ว) 
     T : TEAM WORK    หมายถึง  การท างานเป็นทีม (รํวมคิด รํวมท า รํวมรับผิดชอบ)  
เป้าหมายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑ 
              ๑. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูํความเป็นสากล 
     ๒. ประชากรวัยเรียนทกุคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏบิัติงานได๎อยํางมีประสิทธภิาพเต็มตามศักยภาพ 
 ๔. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคํานิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ  
     ๕. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนใน
การจัดการศึกษา 



๑๐ 

 

 

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๗๔ 
โรงเรียน ๑ สาขา มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน ๖ อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองราชบุรี  อ าเภอปากทํอ                     
อ าเภอวัดเพลง อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผ้ึง และอ าเภอบ๎านคา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ ๒  จ านวนนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกรายอ าเภอและ 

      ระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับ เพศ 
อ าเภอ รวม 

ช้ัน 

รวม 

ระดับ เมือง จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา 

ก่อ
นป

ระ
ถม

 

อ.๑ 
ชาย ๔๒ ๑๔๕ ๑๘ ๕๗ ๒๓ ๓๘ 

๖๒๕ 

๗,๒๘๑ 

หญิง ๕๕ ๑๒๐ ๒๕ ๕๑ ๑๓ ๓๘ 

อ.๒ 
ชาย ๕๙๒ ๓๑๓ ๓๑๑ ๓๑๕ ๔๓ ๑๓๘ 

๓,๒๖๒ 
หญิง ๕๒๗ ๓๐๙ ๒๘๐ ๒๗๒ ๓๖ ๑๒๖ 

อ.๓ 
ชาย ๖๒๘ ๓๓๗ ๓๒๓ ๓๐๙ ๔๖ ๑๕๓ 

๓,๓๙๔ 
หญิง ๕๓๓ ๓๒๗ ๒๙๓ ๒๗๓ ๓๘ ๑๓๔ 

ปร
ะถ

ม 

ป.๑ 
ชาย ๘๑๖ ๔๔๙ ๓๘๙ ๓๒๖ ๔๐ ๑๘๓ 

๔,๐๗๘ 

๒๓,๘๒๕ 

หญิง ๗๕๑ ๓๗๗ ๓๑๔ ๒๖๒ ๓๒ ๑๓๙ 

ป.๒ 
ชาย ๘๐๖ ๔๐๑ ๓๘๘ ๓๔๘ ๔๙ ๑๕๙ 

๔,๐๙๖ 
หญิง ๖๗๙ ๔๐๑ ๓๘๓ ๓๐๗ ๕๑ ๑๒๔ 

ป.๓ 
ชาย ๗๕๐ ๔๐๗ ๓๙๕ ๒๖๗ ๓๑ ๑๕๐ 

๓,๗๗๘ 
หญิง ๖๙๓ ๓๖๕ ๓๐๕ ๒๔๐ ๔๒ ๑๓๓ 

ป.๔ 
ชาย ๘๐๘ ๓๙๒ ๓๓๘ ๓๑๘ ๔๙ ๑๓๘ 

๔,๐๑๖ 
หญิง ๖๘๔ ๔๐๘ ๓๖๔ ๓๒๓ ๓๖ ๑๕๘ 

ป.๕ 
ชาย ๘๓๐ ๓๕๓ ๓๘๕ ๓๒๕ ๕๖ ๑๔๙ 

๓,๘๖๗ 
หญิง ๗๑๘ ๓๕๑ ๒๘๗ ๒๔๒ ๓๒ ๑๓๙ 

ป.๖ 
ชาย ๘๑๐ ๓๗๘ ๓๓๗ ๓๒๙ ๔๕ ๑๔๔ 

๓,๙๙๐ 
หญิง ๗๒๑ ๓๘๑ ๓๖๓ ๒๘๒ ๕๒ ๑๔๘ 

มัธ
ยม

 

ม.๑ 
ชาย ๒๘๔ ๑๓๑ ๑๒๙ ๕๖ ๗ ๕๗ 

๑,๑๘๖ 

๓,๒๗๒ 

หญิง ๒๑๖ ๑๐๗ ๑๑๘ ๓๖ ๑ ๔๔ 

ม.๒ 
ชาย ๒๔๙ ๑๒๔ ๑๑๖ ๔๔ ๓ ๔๗ 

๑,๐๙๑ 
หญิง ๒๑๔ ๙๗ ๑๑๙ ๓๑ ๒ ๔๕ 

ม.๓ 
ชาย ๒๓๒ ๑๐๗ ๘๗ ๕๐ ๓ ๔๘ 

๙๙๕ 
หญิง ๑๙๔ ๙๔ ๑๐๓ ๓๓ ๑ ๔๓ 

รว
ม ชาย ๖,๘๔๗ ๓,๕๓๗ ๓,๒๑๖ ๒,๗๔๔ ๓๙๕ ๑,๔๐๔ 

๓๔,๓๗๘ ๓๔,๓๗๘ 
หญิง ๕,๙๘๕ ๓,๓๓๗ ๒,๙๕๔ ๒,๓๕๒ ๓๓๖ ๑,๒๗๑ 

ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิ.ย.๒๕๖๒ 



๑๑ 

 

 

ตารางที่ ๓ จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา ๓,๘๓๑ ๓,๔๕๐ ๗,๒๘๑ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา ๑๒,๕๓๘ ๑๑,๒๘๗ ๒๓,๘๒๕ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ๑,๗๗๔ ๑,๔๙๘ ๓,๒๗๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๔๓ ๑๖,๒๓๕ ๓๔,๓๗๘ 

ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 

  

ตารางที่ ๔ จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกรายอ าเภอ สังกัด สพฐ. 

ที่ อ าเภอ 
สังกัด สพฐ. 

โรงเรียน ครู นักเรียน 

๑ เมืองราชบุรี ๔๙ ๖๗๔ ๑๒,๘๓๒ 

๒ ปากทํอ ๔๖ ๓๑๔ ๕,๐๙๖ 

๓ จอมบึง ๓๗ ๓๖๒ ๖,๘๗๔ 

๔ วัดเพลง ๖ ๔๐ ๗๓๑ 

๕ สวนผึ้ง ๑๘ ๒๙๑ ๖,๑๗๐ 

๖ บ๎านคา ๑๙ ๑๔๕ ๒,๖๗๕ 

รวม ๑๗๕ ๑,๘๒๖ ๓๔,๓๗๘ 

ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

ตารางที่ ๕ จ านวนนักเรียนต่อครู จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่ อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนครู นร. :  ครู 

๑ เมืองราชบุรี ๑๒,๘๓๒ ๖๗๔ ๑๙:๑ 

๒ ปากทํอ ๕,๐๙๖ ๓๑๔ ๑๖:๑ 

๓ จอมบึง ๖,๘๗๔ ๓๖๒ ๑๙:๑ 

๔ วัดเพลง ๗๓๑ ๔๐ ๑๘:๑ 

๕ สวนผึ้ง ๖,๑๗๐ ๒๙๑ ๒๑:๑ 

๖ บ๎านคา ๒,๖๗๕ ๑๔๕ ๑๘:๑ 

 รวม ๓๔,๓๗๘ ๑,๘๒๖ ๑๙:๑ 

ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

ตารางที่ ๖ จ านวนนักเรียนต่อห้อง จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่ อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง นร. : ห้อง 

๑ เมืองราชบุรี ๑๒,๘๓๒ ๖๐๑ ๒๑:๑ 

๒ ปากทํอ ๕,๐๙๖ ๓๙๘ ๑๓:๑ 

๓ จอมบึง ๖,๘๗๔ ๓๙๓ ๑๗:๑ 

๔ วัดเพลง ๗๓๑ ๔๘ ๑๕:๑ 

๕ สวนผึ้ง ๖,๑๗๐ ๒๖๔ ๒๓:๑ 

๖ บ๎านคา ๒,๖๗๕ ๑๖๑ ๑๗:๑ 

 รวม ๓๔,๓๗๘ ๑,๘๖๕ ๑๘:๑ 

ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

ตารางที่ ๗ จ านวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                    สังกัด 
ระดับที่เปิดสอน 

ในสังกัด นอกสังกัด 
รวม 

สพฐ. สกอ. สอศ. ส านักพุทธ เทศบาล ตชด. 

กํอนประถมศึกษา - ๑ - - - - ๑ 

กํอนประถม - ประถม ๑๔๕ - - - ๓ ๒ ๑๕๐ 

กํอนประถม - ม.ต๎น ๓๐ - - - ๔ - ๓๔ 

กํอนประถม - ม.ปลาย - - - - ๑ - ๑ 

ประถม - ม.ปลาย - - - - - - - 

ม. ต๎นระดับเดียว - - - ๑ - - ๑ 

ม. ต๎น - ม.ปลาย - - - - - - - 

ระดับอาชีวศึกษา - - ๓ - - - ๓ 

ระดับปริญญาตรี - ๑  - - - ๑ 

รวม ๑๗๕ ๒ ๓ ๑ ๘ ๒ ๑๙๑ 

ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

ตารางที่  ๘  จ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกขนาดตาม 

               จ านวนนักเรียน 

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด 

รวม ๑๒๐ คน 

ลงมา 

๑๒๑-๒๐๐ 

คน 

๒๐๑-๓๐๐ 

คน 

๓๐๑-๔๙๙ 

คน 
๕๐๐-๑,๔๙๙ 

คน 
๑,๕๐๐-

๒,๔๙๙ คน 
๒,๕๐๐ คน

ขึ้นไป 

เมืองราชบุรี ๒๘ ๑๑ ๒ ๕ ๑ - ๒ ๔๙ 

จอมบึง ๒๓ ๖ ๒ ๔ ๑ ๑ - ๓๗ 

สวนผึ้ง ๗ ๒ ๓ ๕ ๓ - - ๒๐ 

ปากทํอ ๓๒ ๘ ๔ ๒ - - - ๔๖ 

วัดเพลง ๔ ๑ - ๑ - - - ๖ 

บ๎านคา ๘ ๔ ๔ ๑ - - - ๑๗ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ ๓๒ ๑๕ ๑๘ ๕ ๑ ๒ ๑๗๕ 

ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 
ผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒    
ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
               ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D. คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย ๔๙.๐๗ ๑๔.๓๖ ๔๘.๐๒ ๑๓.๒๔ -๑.๐๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๔๒ ๑๘.๐๓ ๓๐.๒๗ ๑๔.๐๔ -๔.๑๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๐ ๑๕.๘๒ ๓๑.๒๕ ๑๔.๔๔ -๑.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๕๕ ๑๓.๙๔ ๓๓.๗๔ ๑๒.๗๗ -๑.๘๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙๙ ๑๕.๕๔ ๓๕.๘๒ ๑๓.๖๒ -๒.๑๗ 

         จากตารางท่ี ๙  พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียร๎อยละเรียงล าดับจากมากไปน๎อย คือ         
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ๔๘.๐๒ กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๓๓.๗๔ กลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ ๓๑.๒๕ และกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๓๐.๒๗ ตามล าดับ 
         และพบวํา คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่ ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ และกลํุมสาระการเรียนรู๎ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีต่ ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศมากท่ีสุด คือ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียต่ ากวําระดับประเทศ -๔.๑๕ 



๑๔ 

 

 

ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖   
               ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D. คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย ๔๗.๙๕ ๑๓.๘๔ ๔๘.๐๒ ๑๓.๒๔ +๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๘๖ ๑๓.๙๓ ๓๐.๒๗ ๑๔.๐๔ -๐.๕๙ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๖๐ ๑๔.๗๔ ๓๑.๒๕ ๑๔.๔๔ -๐.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๓๐ ๑๒.๙๖ ๓๓.๗๔ ๑๒.๗๗ -๐.๕๖ 
เฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๑๘ ๑๓.๘๗ ๓๕.๘๒ ๑๓.๖๒ -๐.๓๖ 

         จากตารางท่ื ๑๐  พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียร๎อยละเรียงล าดับจากมากไปน๎อย คือ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ๔๘.๐๒ กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๓๓.๗๔ กลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ ๓๑.๒๕ และกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๓๐.๒๗ ตามล าดับ 
         และพบวํา คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาสูงกวําคะแนนเฉล่ียระดับสังกัด ๑ กลํุมสาระการ
เรียนรู๎ คือ กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียสูงกวําระดับสังกัด + ๐.๐๗  
ตารางที่ ๑๑ เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
                ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
                และปีการศึกษา ๒๕๖๒   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ       
ปี กศ. ๒๕๕๙ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี 
กศ. ๒๕๖๐ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. ๒๕๖๑ 

ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ      ปี กศ. 

๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๕๑.๙๙ ๔๖.๓๐ ๕๔.๖๘ ๔๘.๐๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๖๖ ๓๓.๒๙ ๓๕.๓๔ ๓๐.๒๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๙.๕๙ ๓๖.๕๔ ๓๕.๗๙ ๓๑.๒๕ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๓๔ ๓๘.๖๖ ๓๘.๕๓ ๓๓.๗๔ 
เฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๘๕ ๓๘.๖๙ ๔๑.๐๙ ๓๕.๘๒ 

     

                จากตารางที่ ๑๑  พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคําเฉลี่ยร๎อยละรวม
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ แตํละปีการศึกษาเรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๔๑.๘๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑           
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๔๑.๐๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๓๘.๖๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๓๕.๘๒ ตามล าดับ 
                และพบวํา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาของกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ - ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเน่ือง 



๑๕ 

 

 

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒           
ตารางที่ ๑๒ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศและเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย ๕๕.๑๔ ๑๕.๓๓ ๕๒.๐๑ ๑๓.๓๘ -๓.๑๓ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๒๕ ๑๓.๖๙ ๒๘.๐๙ ๗.๓๘ -๕.๑๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๗๓ ๑๕.๘๗ ๒๒.๓๓ ๙.๓๓ -๔.๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๗ ๘.๖๒ ๒๘.๔๖ ๖.๙๔ -๑.๖๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๓๐ ๑๓.๓๘ ๓๒.๗๒ ๙.๒๖ -๓.๕๘ 

จากตารางท่ี ๑๒ พบวํา  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียร๎อยละเรียงตามล าดับจากมาก         
ไปหาน๎อย คือ กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ๕๒.๐๑ กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๒๘.๔๖ กลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๙ กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ๒๒.๓๓   
          และพบวํา  คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่ ากวําระดับประเทศทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎                 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ท่ีมีคะแนนเฉล่ียร๎อยละระดับเขตพื้นท่ีต่ ากวําระดับประเทศมากท่ีสุด คือ กลํุมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษ -๕.๑๖ 
ตารางที่ ๑๓ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย ๕๕.๙๑ ๑๕.๑๕ ๕๒.๐๑ ๑๓.๓๘ -๓.๙๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๙๘ ๑๓.๑๗ ๒๘.๐๙ ๗.๓๘ -๔.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๙๘ ๑๕.๙๔ ๒๒.๓๓ ๙.๓๓ -๔.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๒๒ ๘.๖๓ ๒๘.๔๖ ๖.๙๔ -๑.๗๖ 
เฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๕๒ ๑๓.๒๒ ๓๒.๗๒ ๙.๒๖ -๓.๘๐ 

จากตารางท่ี ๑๓ พบวํา  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียร๎อยละเรียงตามล าดับจากมาก        
ไปหาน๎อย คือ กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ๕๒.๐๑ กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๒๘.๔๖ กลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๙ กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ๒๒.๓๓   



๑๖ 

 

 

          และพบวํา  คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่ ากวําระดับสังกัดทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎                 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ท่ีมีคะแนนเฉล่ียร๎อยละระดับเขตพื้นท่ีต่ ากวําระดับสังกัดมากท่ีสุด คือ กลํุมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ -๔.๘๙ 
ตารางที่ ๑๔  เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
               ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. ๒๕๕๙ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. ๒๕๖๐ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. ๒๕๖๑ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ      
ปี กศ. ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๓.๓๑ ๔๔.๔๑ ๕๐.๑๔ ๕๒.๐๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๕๖ ๒๖.๖๙ ๒๕.๓๓ ๒๘.๐๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๖๔ ๒๑.๐๘ ๒๕.๑๐ ๒๒.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๘๘ ๒๙.๗๓ ๓๒.๖๖ ๒๘.๔๖ 
เฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๗๐ ๓๐.๔๗ ๓๓.๓๑ ๓๐.๔๗ 

        

     จากตารางท่ี ๑๔  พบวํา กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียร๎อยละเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
 
๓. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
    ระดับประเทศ 
ตารางที่ ๑๕ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓   
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ 

ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์ ๔๔.๙๔ ๔๔..๑๖ -๐.๗๘ 
ความสามารถด๎านภาษาไทย ๔๖.๔๖ ๔๕.๕๙ -๐.๘๗ 
รวมความสามารถท้ัง ๒ ด๎าน ๔๕.๗๐ ๔๔.๘๗ -๐.๘๓ 

          

       จากตารางท่ี ๑๕ พบวํา  ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นท่ีต่ ากวําระดับประเทศ ท้ังความสามารถด๎านคณิตศาสตร์และความสามารถด๎าน
ภาษาไทย  
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

ตารางที่ ๑๖  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓   
               ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่ 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ ต่ ากว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์ ๔๕.๖๔ ๔๔..๑๖ -๑.๔๘ 
ความสามารถด๎านภาษาไทย ๔๖.๐๐ ๔๕.๕๙ -๐.๔๑ 
รวมความสามารถท้ัง ๒ ด๎าน ๔๕.๘๒ ๔๔.๘๗ -๐.๙๕ 

           จากตารางท่ี ๑๔ พบวํา  ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นท่ีต่ ากวําระดับสังกัด ท้ังความสามารถด๎านคณิตศาสตร์และความสามารถด๎านภาษาไทย  
๔. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                        
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตารางที่ ๑๗  การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้น 
                  ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค   
                  ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

เขตพื้นที่ ๗๐.๑๒ ๗๓.๒๔ ๗๑.๖๘ 
จังหวัด ๗๒.๗๑ ๗๔.๒๙ ๗๓.๕๒ 
ศึกษาธิการภาค ๗๓.๗๔ ๗๕.๔๘ ๗๔.๖๒ 
สังกัด ๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 
ประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 
      จากตารางท่ี ๑๗  การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผ๎ูเรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นท่ีระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ พบวํา ในภาพรวม การประเมินความสามารถด๎านการอํานรวม ๒ สมรรถนะ                 
ระดับศึกษาธิการภาค มีคําเฉล่ียสูงท่ีสุดร๎อยละ ๗๔.๖๒ รองลงมา คือ ระดับจังหวัด มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๓.๕๒ 
ระดับเขตพื้นท่ี มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๑.๖๘ ระดับประเทศ มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๐.๖๖ และระดับสังกัด               
มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๐.๐๐ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบวํา  
     การอํานออกเสียงระดับศึกษาธิการภาค มีคําเฉล่ียสูงท่ีสุด ร๎อยละ ๗๓.๗๔ รองลงมา คือ ระดับ
จังหวัด  มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๒.๗๑ ระดับเขตพื้นท่ี มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๐.๑๒ ระดับประเทศ มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๖๘.๕๐  
และระดับสังกัด มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๖๗.๔๙ ตามล าดับ การอํานรู๎เรื่อง ระดับศึกษาธิการภาคมีคําเฉล่ียร๎อยละ 
๗๕.๔๘ ระดับจังหวัด มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๔.๒๙  ระดับเขตพื้นท่ี มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๓.๒๔ ระดับประเทศ    มี
คําเฉล่ียร๎อยละ ๗๒.๘๑ และระดับสังกัด มีคําเฉล่ียร๎อยละ ๗๒.๕๑ ตามล าดับ  



๑๘ 

 

 

ตารางท่ี ๑๘ การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
                ปีการศึกษา ๒๕๖๒ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 
             สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

 
การอ่านออกเสียง 

 
การอ่านรู้เร่ือง 

 
รวม ๒ สมรรถนะ 

เขตพื้นที่ ๗๐.๑๒ ๗๓.๒๔ ๗๑.๖๘ 
ประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 
ผลต่าง +๑.๖๒ +๐.๔๓ +๑.๐๒ 
สรุป สูงกวํา สูงกวํา สูงกวํา 
     จากตารางท่ี ๑๘ การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผ๎ูเรียน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นท่ีกับระดับประเทศพบวํา ในภาพรวม การประเมิน
ความสามารถด๎านการอํานรวม ๒ สมรรถนะ ระดับเขตพื้นท่ีมีคําเฉล่ียสูงกวําระดับประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 
๑.๐๒  เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบวํา การอํานออกเสียงระดับเขตพื้นท่ี มีคําเฉล่ียสูงกวําระดับประเทศคิดเป็น
ร๎อยละ ๑.๖๒  และการอํานรู๎เรื่อง ระดับเขตพื้นท่ี มีคําเฉล่ียสูงกวําระดับประเทศคิดเป็นร๎อยละ ๐.๔๓ 
ตามล าดับ ดังแผนภูมิ 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค  ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการศึกษา 

ศาสตร์พระราชา 

“ศาสตร์พระราชา”  ต าราแห่งชีวิต 

  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กลําวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนา อยําง
ยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ “ด๎วยสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  พระราชทานพระบรมราโชวาท ให๎รัฐมนตรีซึ่ง
ได๎รับพระมหากรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงต้ังใหมํเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณกํอนเข๎ารับหน๎าท่ี 
เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ท่ีผํานมา ณ  พระท่ีนั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต 
 ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของ  สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  อันมีใจความส าคัญเป็นสิริมงคล             
แกํคณะรัฐมนตรีและปวงพสกนิกรทุกหมูํ เหลํา ผมเห็นวําพวกเ ราทุกคนควรได๎ระลึกและรับใสํเกล๎า                 
ใสํกระหมํอม น๎อมน าไปสํูการปฏิบัติ สรุปใจความได๎วํา... 
 “...ขอให๎น๎อมน าศาสตร์พระราชา” แหํงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               
รัชการท่ี ๙ โดยให๎ศึกษาวิเคราะห์พระราชด าริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี
รวมท้ัง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน๎าท่ีตําง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมท้ังยึดถือเป็นแบบอยํางท่ีดี             
ในกิจวัตรประจ าวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระค๎ุมครอง และเป็น “แสงสวํางน าทาง” ให๎แกํปวงชนชาวไทย 
ทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยท้ังปวง อยํางไรก็ตาม  
การปฏิบัติงานใด ๆ ยํอมมีปัญหา ยํอมมีอุปสรรค ก็ขอให๎ปรึกษากัน หาข๎อมูลท่ีถูกต๎อง และปฏิบัติด๎วยความ
รอบคอบ ทันกาลเหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ท้ังนี้ ปัญหาและอุปสรรคเหลํานั้น นอกจากจะเป็น
เสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล๎ว ยังเป็นส่ิงท่ีชํวย “เพิ่ม” ความสามารถให๎กับเราทุกคนด๎วย ดังนั้น ต๎องมี
ความต้ังใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร๎นท่ีจะศึกษาปัญหาและแก๎ไขให๎รอบคอบ               
ก็จะได๎ผลตํอประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด๎วย...” นะครับ 
 “ศาสตร์พระราชา” ถือวําเป็น “ต าราแหํงชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงานท่ีท า
ให๎ประเทศไทยสามารถผํานวิกฤตการณ์ตําง ๆ มาได๎ทุกมิติ ผมขอช่ืนชมส่ือทุกแขนงท่ีได๎น าเสนอในรูปแบบตําง ๆ  
สํูสายตาประชาชน และเยาวชนรุํนใหมํให๎รับรู๎เข๎าใจได๎ลึกซึ้งและถํองแท๎มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถน๎อมน าไปสํูการ
ปฏิบัติได๎เป็นอยํางดี 



๒๐ 

 

 

๒๓  หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙  
 ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีนอกจากจะทรงด๎วยทศพิธราชธรรมแล๎ว ทรงยังเป็น
พระราชาท่ีเป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิต และการท างานแกํพสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด๎วย 
ผ๎ูคนตํางประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎นอันหา
ท่ีสุดไมํได๎ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มีความนําสนใจท่ีสมควรน ามาประยุกต์ใช๎
กับชีวิตการท างานเป็นอยํางยิ่ง หากทํานใดต๎องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  ทํานสามารถน า
หลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ ดังนี้ 
 ๑. จะท าอะไรต๎องศึกษาข๎อมูลให๎เป็นระบบ 
    ทรงศึกษาข๎อมูลรายละเอียดอยํางเป็นระบบจากข๎อมูลเบื้องต๎น ท้ังเอกสารแผนท่ี สอบถามจาก
เจ๎าหน๎าท่ี นักวิชาการ และราษฎรในพื้นท่ีให๎ได๎รายละเอียดท่ีถูกต๎อง เพื่อน าข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎ประโยชน์ได๎
จริงอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
 ๒. ระเบิดจากภายใน 
    จะกระท าการใด ๆ ต๎องเริ่มจากคนท่ีเกี่ยวข๎องเสียกํอน ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งจากภายในให๎เกิด
ความเข๎าใจและอยากท า ไมํใชํการส่ังให๎ท า คนไมํเข๎าใจก็อาจจะไมํท าก็เป็นได๎ ในการท างานนั้นอาจจะต๎องคุย
หรือประชุมกับลูกน๎อง เพื่อนรํวมงาน หรือคนในทีมเสียกํอน เพื่อให๎ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการตํอไป 
 ๓. แก๎ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมกํอนเสมอ แตํเมื่อจะลงมือแก๎ปัญหานั้น ควรมองขยับขยายแก๎ไปเรื่อย ๆ     
ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช๎กับการท างานได๎ โดยมองไปท่ีเปู าหมายใหญํของงานแตํละช้ิน                    
แล๎วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็ก ๆ กํอน คํอย ๆ ท า คํอย ๆ แก๎ไปทีละจุด งานแตํละช้ินก็จะลุลํวงไปได๎ตาม
เปูาหมายท่ีวางไว๎  “ถ๎าปวดหัวคิดอะไรไมํออก ก็ต๎องแก๎ไขการปวดหัวนี้กํอน มันไมํได๎แก๎อาการจริง แตํต๎อง
แก๎ปัญหาท่ีท าให๎เราปวดหัวให๎ได๎เสียกํอน เพื่อจะให๎อยูํในสภาพที่ดีได๎...” 
 ๔. ท าตามล าดับข้ัน 
    เริ่มต๎นจากการลงมือในส่ิงท่ีจ าเป็นกํอน เมื่อส าเร็จแล๎วก็เริ่มลงมือส่ิงท่ีจ าเป็นล าดับตํอไป                  
ด๎วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ๎าท าตามหลักนี้ได๎ งานทุกส่ิงก็จะส าเร็จได๎โดยงําย...ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
ทรงเริ่มต๎นจากส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดของประชาชนเสียกํอน ได๎แกํ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และส่ิงจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนนแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร                     
การอุปโภคบริโภคเน๎นการปรับใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได๎ และเกิดประโยชน์ สูงสุด 
“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต๎องท าตามล าดับขั้น ต๎องสร๎างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช๎ของประชาชน
สํวนใหญํเป็นเบื้องต๎นกํอนใช๎วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แตํถูกต๎องตามหลักวิชา เพื่อได๎พื้นฐานท่ีมั่นคง
พร๎อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได๎แล๎วจึงคํอยสร๎างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับ
ตํอไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 
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 ๕. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
    การพัฒนาใด ๆ ต๎องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวําเป็นอยํางไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตํละท๎องถิ่น ท่ีมีความแตกตํางกัน  “การพัฒนา
จะต๎องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอ 
ของคนเรา จะไปบังคับให๎คนอื่นคิดอยํางอื่นไมํได๎ เราต๎องแนะน า เข๎าไปดูวําเขาต๎องการอะไรจริง ๆ แล๎วก็
อธิบายให๎เขาเข๎าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อยํางยิ่ง” 
 ๖. ท างานแบบองค์รวม 
    ใช๎วิธีคิดเพื่อการท างาน โดยวิธีคิดอยํางองค์รวม คือการมองส่ิงตําง ๆ ท่ีเกิดอยํางเป็นระบบครบวงจร 
ทุกส่ิงทุกอยํางมีมิติเช่ือมตํอกัน มองส่ิงท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแก๎ไขอยํางเช่ือมโยง 
 ๗. ไมํติดต ารา 
    เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอยํางยืดหยุํนกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไมํใชํการยึดติด    
อยูํกับแคํในต าราวิชาการ เพราะบางทีความรู๎ทํวมหัว เอาตัวไมํรอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจน
ท าอะไรไมํได๎เลย ส่ิงท่ีเราท าบางครั้งต๎องโอบอ๎อมตํอสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม สังคม และจิตวิทยาด๎วย 
 ๘. รู๎จักประหยัด เรียบงําย ได๎ประโยชน์สูงสุด 
    ในการพัฒนาและชํวยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงใช๎หลักในการแก๎ปัญหาด๎วยความ    
เรียบงํายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได๎เอง หาได๎ในท๎องถิ่นและประยุกต์ใช๎ส่ิงท่ีมีอยูํในภูมิภาคนั้นมาแก๎ไข 
ปรับปรุงโดยไมํต๎องลงทุนสูงหรือใช๎เทคโนโลยีท่ียุํงยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งวํา “....ให๎ ปลูกปุาโดย
ไมํต๎องปลูกโดยปลํอยให๎ข้ึนเองตามธรรมชาติจะได๎ประหยัดงบประมาณ....” 
 ๙. ท าให๎งําย 
      ทรงคิดค๎น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก๎ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได๎โดยงําย 
ไมํยุํงยากซับซ๎อนและท่ีส าคัญอยํางยิ่งคือ สอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํของประชาชนและระบบนิเวศ
โดยรวม “ท าให๎งําย” 
         ๑๐. การมีสํวนรํวม 
    ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให๎สาธารณชน ประชาชนหรือเจ๎าหน๎าท่ีทุกระดับ         
ได๎มารํวมแสดงความคิดเห็น  “ส าคัญท่ีสุดจะต๎องหัดท าใจให๎กว๎างขวาง หนักแนํน รู๎จักรับฟังความคิดเห็น 
แม๎กระท่ังความวิพากษ์วิจารณ์จากผ๎ูอื่นอยํางฉลาดนั้น แท๎จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์       
อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให๎แระสบผลส าเร็จท่ีสมบูรณ์นั่นเอง” 
         ๑๑. ต๎องยึดประโยชน์สํวนรวม 
    ในหลวงรัชการท่ี ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ของสํวนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัชตอนหนึ่งวํา    
“...ใครตํอใครบอกวํา ขอให๎เสียสละสํวนตัวเพื่อสํวนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจร าคาญด๎วยซ้ าวํา ใครตํอใครมา      
ก็บอกวําขอให๎คิดถึงประโยชน์สํวนรวม อาจมานึกในใจวํา ให๎ ๆ อยูํเรื่อยแล๎วสํวนตัวจะได๎อะไร ขอให๎คิดวํา      
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คนท่ีให๎เป็นเพื่อสํวนรวมนั้น มิได๎ให๎สํวนรวมแตํอยํางเดียว เป็นการให๎เพื่อตัวเองสามารถท่ีจะมีสํวนรวม          
ท่ีจะอาศัยได๎...” 
 ๑๒. บริการท่ีจุดเดียว 
      ทรงมีพระราชด าริมากวํา ๒๐ ปีแล๎ว ให๎บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแหํงท่ัวประเทศ               
โดยใช๎หลักการ “การบริการรวมท่ีจุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน๎นเรื่องรู๎รักสามัคคีและการ
รํวมมือ รํวมแรง รํวมใจกันด๎วยการปรับลดชํองวํางระหวํางหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๑๓. ใช๎ธรรมชาติชํวยธรรมชาติ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงเข๎าใจถึงธรรมชาติและต๎องการให๎ประชาชนใกล๎ชิด
กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอยํางละเอียด โดยหากเราต๎องการแก๎ไขธรรมชาติจะต๎องให๎
ธรรมชาติเข๎าชํวยเหลือเราด๎วย 
 ๑๔. ใช๎อธรรมปราบอธรรม 
      ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ            
ในการแก๎ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะท่ีไมํปกติเข๎าสํูระบบท่ีปกติ เชํน การบ าบัดน้ าเนําเสียโดยใช๎ผักตบชวา 
ซึ่งมีตามธรรมชาติให๎ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในน้ า 
 ๑๕. ปลูกปุาในใจคน 
      การจะท าการใดส าเร็จต๎องปลูกจิตส านึกของคนเสียกํอน ต๎องให๎เห็นคุณคําเห็นประโยชน์กับส่ิงท่ี
จะท า... “เจ๎าหน๎าท่ีปุาไม๎ควรจะปลูกต๎นไม๎ลงในใจคนเสียกํอนแล๎วคนเหลํานั้นก็จะพากันปลูกต๎นไม๎ลงบน
แผํนดินและจะรักษาต๎นไม๎ด๎วยตนเอง 
 ๑๖. ขาดทุนคือก าไร 
      หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี ๙ ท่ีมีตํอพสกนิกรไทย “การให๎” และ                       
“การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยูํดีมีสุขของราษฎร 
 ๑๗. การพึ่งพาตนเอง 
      การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพื่อการแก๎ไขปัญหาในเบื้องต๎นด๎วยการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า  
เพื่อให๎มีความแข็งแรงพอท่ีจะด ารงชีวิตได๎ตํอไป แล๎วขั้นตํอไปก็คือ การพัฒนาให๎ประชาชนสามารถอยูํในสังคม
ได๎ตามสภาพแวดล๎อมและสามารถพึ่งตนเองได๎ในท่ีสุด 
 ๑๘. พออยูํพอกิน 
      ให๎ประชาชนสามารถอยูํอยําง “พออยูํพอกิน” ให๎ได๎เสียกํอน แล๎วจึงคํอยขยับขยายให๎มี                 
ขีดสมรรถนะท่ีก๎าวหน๎าตํอไป 
 ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง 
      เป็นปรัชญาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๙ พระราชทานพระราชด ารัชช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตให๎    
ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให๎รอดพ๎นและสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎ท้ังระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน 
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 ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจตํอกัน 
      ผ๎ูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม๎จะมีความรู๎น๎อย ก็ยํอมท าประโยชน์ให๎แกํสํวนรวมได๎มากกวํา             
ผ๎ูท่ีมีความรู๎มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความบริสุทธิ์ใจ 
 ๒๑. ท างานอยํางมีความสุข 
      ท างานต๎องมีความสุขด๎วย ถ๎าเราท าอยํางไมํมีความสุขเราจะแพ๎ แคํถ๎าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการท างานเพียงเทํานั้น ถือวําเราชนะแล๎ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการ                    
ได๎ท าประโยชน์ให๎กับผ๎ูอื่นก็สามารถท าได๎ “...ท างานกับฉัน ฉันไมํมีอะไรให๎ นอกจากการมีความสุขรํวมกัน             
ในการ  ท าประโยชน์ให๎กับผ๎ูอื่น...” 
 ๒๒. ความเพียร 
      การเริ่มต๎นท างานหรือท าส่ิงใดนั้นอาจจะไมํได๎มีความพร๎อม ต๎องอาศัยความอดทนและ                  
ความมุํงมั่น ดังเชํนพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผ๎ูเพียรพยายามแม๎จะไมํเห็นฝ่ังก็จะวํายน้ าตํอไป 
เพราะถ๎าไมํเพียรวํายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไมํได๎พบกับเทวดาท่ีชํวยเหลือมิให๎จมน้ า 
 ๒๓. รู๎ รัก สามัคคี 
      - รู๎ คือ รู๎ปัญหาและรู๎วิธีแก๎ปัญหานั้น 
      - รัก คือ เมื่อเรารู๎ถึงปัญหาและวิธีแก๎แล๎ว เราต๎องมีความรัก ท่ีจะลงมือท า ลงมือแก๎ไขปัญหานั้น 
      - สามัคคี คือ การแก๎ไขปัญหาตําง ๆ  ไมํสามารถลงมือท าคนเดียวได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ 

 
 
 
 



๒๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย   
          “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  

เป้าหมาย 
 ๑. ประเทศไทยมีความม่ันคง 
    ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ   
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม และการเมือง 
    ๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์         
ท่ีเข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสํู   
การบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    ๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน 
    ๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยูํอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๑.๕ ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม มึความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 ๒. ประเทศมีความม่ังคั่ง 
    ๒ .๑  ประ เทศไทยมี การขยาย ตัวของ เศรษฐกิ จอยํ า ง ตํอเนื่ อง  ยกระดับ เป็นประ เทศ                       
ในกลํุมรายได๎สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเทําเทียมกันมากขึ้น 
    ๒.๒ เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ท้ังภายในภูมิภาค                 
ท้ังการคมนาคมขนสํง การผลิต การค้ าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค                      
และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
    ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม 
 ๓. ประเทศมีความยั่งยืน 
    ๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้น      
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะ        
ตํอส่ิงแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์  
    ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น                  
คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวรวม 
    ๓.๓ ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๒๖ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน              
มีความสุข  เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ต้ังแตํระดับชาติสังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี
และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได๎ ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคํูไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ด๎านความมั่นคงท่ีมีอยูํในปัจจุบัน และท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรท่ีไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ๎าน และมิตรประเทศท่ัวโลก        บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ตํอการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด๎านอื่น ๆ ให๎สามารถขับเคล่ือนไปได๎ตาม
ทิศทางและเปูาหมายท่ีก าหนด  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 มีเปูาหมายการพัฒนา ท่ีมุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน 
แนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได๎เปรียบเชิงเ ปรียบเทียบ            
ของประเทศ ในด๎านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎สอดรับกับบริบท            
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสํูอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
ของประเทศในมิติตําง ๆ  ท้ังโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (๓) “สร๎าง
คุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพิ่มศักยภาพของผ๎ูประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตํอยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมท้ังการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให๎ประเทศไทยส ามารถสร๎างฐานรายได๎
และการจ๎างงานใหมํขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคํู ไปกับการยกระดับรายได๎และการ
กินดีอยูํดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง  และลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน   
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มีเปูาหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีเกํง  และมีคุณภาพ 
โดยคนไทย มีความพร๎อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด๎านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชํวงวัย             
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ๎อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ ส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต               
สํูการเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผ๎ูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 



๒๗ 

 

 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีให๎ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ท้ังภาคเอกชน         

ประชาสังคม ชุมชน ท๎องถิ่น มารํวมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประช าชนในการรํวมคิด             
รํวมท า เพื่อสํวนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสํูกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น 
การเสริมสร๎าง ความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทย             
ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท า
ประโยชน์ แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานท่ีสุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพ อยํางเป็นธรรมและท่ัวถึง    
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสํูการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  ท้ังด๎าน
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกัน ท้ังภายใน และ
ภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายท่ี
เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะเป็นไปได๎โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญ กับการสร๎าง
สมดุลท้ัง ๓ ด๎าน อันจะน าไปสํูความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง   
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน 
และประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท หนํวยงาน
ของรั ฐ ท่ีท าหน๎าท่ี ในการก ากับหรือในการ ให๎บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขํงขัน  มีสมรรถนะสูง                           
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และ
พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางค๎ุมคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎
กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว๎าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม
เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว  และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎อง
รํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตส านึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยํางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต๎องมีความชัดเจน มีเพียง เทําท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย              
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสํู การลดความเหล่ือมล้ า และเอื้อตํอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีกํรบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข สอดคล๎อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีดความสามารถ 
                   ในการแขํงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
 ๑. การเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
 ๒. ความเทําเทียมทางการศึกษา (Equity) 
 ๓. คุณภาพการศึกษา (Quality) 
 ๔. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ๕. ตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
 ๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎องได๎ตระหนักถึงความส าคัญและพร๎อมเข๎ารํวม
ผลักดันแผนการศึกษาแหํงชาติไปสํูการปฏิบัติ 
 ๒. สร๎างความเช่ือมโยงระหวํางแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหนํวยงาน องค์กร 
 ๓. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ให๎เอื้อตํอการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา ในระยะ 
ตําง ๆ 
 ๔. สร๎างชํองทางให๎ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา                  
อยํางกว๎างขวาง ท้ังระดับนโยบายและพื้นท่ี 
  
 



๒๙ 

 

 

นโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อให๎การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนสํูศตวรรษที่ ๒๑ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 หลักการ  
 ๑. ให๎ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผ๎ูเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผ๎ูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 ๒. บูรณาการท างานรํวมกันระหวํางสํวนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให๎มีความคลํองตัว รวมท้ังหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภูมิภาค           
ให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน๎นประสานงานกับสํวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร๎อมผ๎ูเรียนในด๎านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
 เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผ๎ูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ี
ส าคัญด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและ
ประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุํงค านึงถึงพหุปัญญาของผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 ๑. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
 ๒. เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น 
 ๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการส่ือสาร 
 ๔. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎ จากประสบการณ์จริง 
หรือจากสถานการณ์จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผ๎ูเรียนและครูด๎วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น 
 ๕. สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
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 ๖. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 ๗. พัฒนาครูให๎มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) 
 ๘. จัดให๎มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 ๑. จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 ๒. จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสํูการสร๎างอาชีพ และการมีงานท า 
เชํน ทักษะด๎านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสํูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุํงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร๎างนวัตกรรมตามความต๎องการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมท้ังการเป็นผ๎ูประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 ๑. จัดการศึกษาในระบบบททวิภาคี ให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน 
 ๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ 
 ๓. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร๎างอาชีพ 
 ๔. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผ๎ูเรียนท่ีส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 ๑. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ  
 ๒. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผ๎ูท่ีเข๎าสํูสังคมสูงวัย 
 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 ๑. ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ต๎องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๒. จัดท าฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
 ๓. ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน๎นการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ 
 ๔. ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย 
ให๎ผ๎ูบริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน 
 ๕. ให๎หนํวยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต๎องการจ าเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 



๓๑ 

 

 

 ๖. ให๎กล ไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานรํวมกับ
หนํวย   จัดการศึกษา 
 ๗. เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.... ..โดยปรับปรุงสาระส าคัญให๎เอื้อ              
ตํอการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
  ๘. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข๎อติดขัดการปฏิบัติงาน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล/ ข๎อเท็จจริง    
ท่ีเกิดขึ้น เชํน จ านวนเด็กในพื้นท่ีน๎อยลง ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาส่ือสารอธิบาย        
ท าความเข๎าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
  ๙. วางแผนการใช๎อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอยํางเป็นระบบ รวมท้ังจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให๎มี        
องค์ความรู๎และทักษะในด๎านพหุปัญญาของผ๎ูเรียน 
        ๑๐. ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแตํละจังหวัด น าเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
        ๑๑. ให๎ผ๎ูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าท่ีตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
 อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ ( Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนือจากท่ีก าหนด             
หากมีความสอดคล๎องกับหลักการในข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าท่ีของสํวนราชการหลักและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
จะต๎องเรํงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรม
ด๎วยเชํนกัน 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
      

   
 



๓๒ 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดราชบุร ีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ฉบบัทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิสัยทัศน์ 
 เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจม่ันคง  สังคมมีความสุข  

เป้าประสงค์โดยรวม 
 ๑. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแขํงขันเพิ่มขึ้น 
 ๒. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง และลดความเหล่ือมล้ าการพัฒนาท่ัวถึงท้ังจังหวัด 
 ๓. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต๎นแบบการพัฒนาให๎เป็น                
เมืองนําอยูํ และเมืองท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ                  
ท่ีเติบโตอยํางมั่นคง 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         ๑) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข๎มแข็งในการเป็นแหลํงอาหาร 

ระดับประเทศ และนานาชาติ 
         ๒) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอยํางตํอเนื่อง เป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล๎อม  
         ๓) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงท่ีเป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข๎มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พึ่งตนเองได๎ 
         ๔) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้อตํอการท าการเกษตร และมีหํวงโซํคุณคําทางการเกษตร 

ท่ีเข๎มแข็ง สร๎างงาน อาชีพแกํประชาชน ชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร๎างความมั่นค่ังทางเศรษฐกิจการค๎า การบริการการทํองเท่ียว   
ด๎วยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลคําสูง 
 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         ๑) จังหวัดราชบุรีมีรายได๎จากการทํองเท่ียวที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง อุตสาหกรรมการทํองเท่ียวเข๎มแข็งมี
คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการทํองเท่ียว และการบริการมั่นคง 

         ๒) ผ๎ูประกอบการค๎าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมเข๎มแข็ง  
จังหวัดราชบุรีมีความพร๎อมในการพัฒนาสํูจังหวัดแหํงการค๎าขาย (Trading City) 
         ๓) เศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได๎ 

         ๔) จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรมทางการค๎า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์  
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสํูสังคมดิจิทัล 



๓๓ 

 

 

         ๕) ระบบการคมนาคม การขนสํง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เช่ือมโยงอยํางเป็นระบบ รองรับการ
เติบโตของเมือง และการเช่ือมโยงนานาชาติ 
         ๖) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค๎าชายแดนเพิ่มข้ึน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด๎วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         ๑) ชุมชนหมูํบ๎านเข๎มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมูํบ๎านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง   
         ๒) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู๎ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุํน วัฒนธรรมเข๎มแข็ง มีสุขภาพดี  
อยูํอาศัยในพื้นท่ีท่ีเอื้อตํอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
         ๓) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในท่ีเข๎มแข็ง มีความสงบเรียบร๎อย ตลอดแนวชายแดน และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
         ๔) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด 
และการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมท่ีสมดุล และใช๎ประโยชน์   
อยํางยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         ๑) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีปุาเพิ่มมากขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง  
         ๒) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได๎มากขึ้น 
         ๓) ปัญหาส่ิงแวดล๎อม ขยะ น้ าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การท าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                      

วิสัยทัศน์ 
             สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
             ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             ๒. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
     ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  ท่ี ๒๑  
    ๔. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเล่ือมล้ า ให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางท่ัวถึง
และเทําเทียม 
    ๕. พัฒนาผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 

   ๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล  (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสํู Thailand ๔.๐                 
นโยบาย  
     นโยบายท่ี ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
     นโยบายท่ี ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
     นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
     นโยบายท่ี ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มมีาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     นโยบายท่ี ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
     นโยบายท่ี ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

กลยุทธ์  
    กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    กลยุทธ์ที่ ๔  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคุีณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
    กลยุทธ์ที่ ๖  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 



๓๕ 

 

 

มาตรการ 
นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่  ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

     ๑) พัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผ๎ูเรียน
ให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์               
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมือ งดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี               
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติส่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
      ๒) พัฒนาผ๎ูเรียนมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง           
ท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหมํทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยภิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคํูไปกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาท่ีมีอยูํในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
      ๓) พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให๎แกํผ๎ูเรียน ท่ีอยูํใน
เขตพื้นท่ีเฉพาะ กลํุมชาติพันธ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นท่ีสูง 
ชายแดน ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 
นโยบายที่ ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่  ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
       พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสํูความเป็นเลิศด๎านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     ๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให๎เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะ
ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎านท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
ส่ือสารภาษาไทย 
      ๒. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผ๎ูเรียน 
         ๒.๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผ๎ูเรียนระดับปฐมวัย ให๎ได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุกด๎าน ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมท่ีจะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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         ๒.๒ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผ๎ูเรียนระดับประถมศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
         ๒.๓ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มี ทักษะด๎านภาษาไทยเพื่อใช๎ในการเรียนรู๎  มี ทักษะส่ือสารภาษาอั งกฤษและภาษาท่ี ๓                         
มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงสํูอาชีพและมีมีงานท า ยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข 
  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ และเด็กด๎อยโอกาส ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต๎องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
       ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู๎ของตนเอง ตามความต๎องการ และความถนัดของผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสังคมฐานความรู๎ 
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  
       ๔. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา รํวมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให๎เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผ๎ูมีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ  มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ  การสนับสนุน
ส่ือการสอน และสร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการแลกเปล่ียนเรี ยนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ี
เช่ียวชาญด๎านการสอนมาเป็นผ๎ูสร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผ๎ูเรียนโดยตรง 
  ๔.๑ ผลิตครู ท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรการการสร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู           
ให๎ผลิตครู ทีมี จิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู๎ความสามารถอยํางแท๎จริง  และเป็นต๎นแบบ              
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให๎เป็นครูยุคใหมํ  ปรับบทบาทจาก 
“ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach) หรือ “ผ๎ูอ านวยการการเรียนรู๎” ปรับวิธีการสอนให๎เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ และท ากิจกรรมในช้ันเรียน ท าหน๎าท่ีกระต๎ุนสร๎างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรูแ๎ละวิธีจัด
ระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียน 
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพือ่ผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน 
 
 
 



๓๗ 

 

 

นโยบายที่ ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
               เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๔ สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
               เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
      ๑. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 
      ๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
      ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผ๎ูเรียนทุกกลํุม และสถานศึกษาอยํางเหมาะสมและเพียงพอ 
      ๔. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ 
นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
กลยุทธ์ที่  ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

     ๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินการให๎องค์ความรู๎และ 
สร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
      ๒. จัดท าคํูมือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ  
      ๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให๎
ความรู๎เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สํูสังคมคาร์บอนต่ า 
      ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏าซท่ีมีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชํน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลํอยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสํูชุมชน 
      ๕. จัดจ๎างผ๎ูเช่ียวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตามแผน   
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสํูชุมชนคาร์บอน  
      ๖. พัฒนาตํอยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อมใน ๖ ศูนย์ ๓ ภูมิภาค 
      ๗. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมเรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมใน ๖ ภูมิภาค 
      ๘. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการตํอยอดขยายความรู๎
และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตํอหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
      ๙. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎าง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม
และยกระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต๎นแบบ และสถานศึกษาด๎านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (Green office)  
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     ๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน ารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการพัฒนา ด๎านการ
ผลิต และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท้ังระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕  และผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา 
     ๑๑. สํงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
     ๑๒. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม
ตํอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสํูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อม   ท่ีดีและการ
เลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและฉลาดท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตร    กับส่ิงแวดล๎อม  
     ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะ   มา
ใช๎ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช๎เผา และลดใช๎
สารเคมี สํูโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
     ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสํูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมดี 
Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
     ๑๕. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล๎อมเพื่อน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดท าโครงงานด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
     ๑๖. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา จัดคําย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต๎นแบบท่ีน าความรู๎จากโรงเรียนตํอยอดสํูชุมชนนิเวศ ปลอด
ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
     ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน 
นโยบายที่ ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
      ๑. ให๎สถานศึกษา หรือกลํุมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป 
โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลํุมสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎ 
      ๒. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหนํวยงานท่ีมีความทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ พร๎อม
ท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



๓๙ 

 

 

      ๓. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสํูผ๎ูเรียน และสถานศึกษา  เป็นมาตรการท่ีเน๎นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) มาใช๎ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผ๎ูเรียนทุกคน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีต๎องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผ๎ูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ดังกลําว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผ๎ูเรียนท่ีรับ
จัดสรรงบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง ลดความซ้ าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผ๎ูเรียน สามารถก าหนด
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให๎แกํผ๎ูเรียนกลํุมตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถเช่ือมโยงข๎อมูลกับระบบ
ธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
               ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล
เข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางค๎ุมคําและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ น าไปสํูการน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data Technology) เพื่อเช่ือมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ต้ังแตํข๎อมูลผ๎ูเรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูล
สถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูล ในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให๎บริการแกํหนํวยงานทุกระดับท้ัง
ระดับ LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Technology) ระบบบริหารงานส านักงาน เชํน 
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต๎น เพื่อเจ๎าหน๎าท่ีสามารถใช๎ใน
การปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกันท้ังองค์กร  
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑ 

     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได๎ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมุํงสํูประเทศไทย ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
นโยบายท่ี ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน                     

และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
นโยบายท่ี ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  



๔๐ 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

ย.๑ ด๎านความมั่นคง 
ย.๒ การสร๎างความสามารถ  

ในการแขํงขัน 
ย.๓ การพัฒนาและเสริมสร๎าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ย.๔ การสร๎างโอกาสและ   
ความเสมอภาคทางสังคม 

ย.๕ ด๎านการสร๎างเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

ย.๖ ด๎านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(ฉบับท่ี ๑๒) 
(๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ย.๕ การเสริมสร๎างความ
มั่นคงแหํงชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

ย.๓ การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
ย.๗ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 
ย.๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ย.๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ย.๑๐ ความรํวมมือระหวํางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ย.๑ เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

 

ย.๒ การสร๎างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า         ในสังคม 

 
 

ย.๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยําง

ยั่งยืน 
 
 
 

ย.๖ การบริหารจัดการ     ใน
ภาครัฐ การปูองกัน    การทุจริต
และประพฤติ      มิชอบและธรร

มาภิบาล    ในสังคมไทย 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

ย.๑ การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 

ย.๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

ย.๓ การพัฒนาศักยภาพ     ทุกชํวง
วัย และการสร๎างสังคมแหํงการ

เรียนร๎ู 

ย.๔ การสร๎างโอกาส        ความเสมอ
ภาคและความ    เทําเทยีมทาง

การศึกษา 

ย.๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริม
คุณภาพชีวิต     ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

ย.๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ย.๑ ด๎านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของมนุษย์

และของชาติ 

ย.๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขํงขันของ

ประเทศ 

ย.๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ย.๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึง
บริการการศึกษา    ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและ  ลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 

ย.๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

ย. ๖ ด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษา 

นโยบายส านักงาน    เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี  
เขต ๑ ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ย.๑ ด๎านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของมนุษย์

และของชาติ 

ย.๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขํงขันของ

ประเทศ 

ย.๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพ        ทรัพยากรมนุษย์ 

ย.๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึง
บริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 

ย.๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

ย. ๖ ด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร    จัด

การศึกษา 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ กับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1  



๔๑ 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได๎ด าเนินการก าหนดนโยบายการบริหาร

จัดการศึกษา กลยุทธ์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และคําเปูาหมาย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ดังนี ้

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

กลยุทธ์ที่  ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ผ๎ูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    ๑) ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒) จ านวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
ผ๎ูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด
ท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒) ผ๎ูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตํอ
บ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ             
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

    ๒) ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ   มีจิต
อาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผ๎ูอื่น ชุมชน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๔๒ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

 ๒) จ านวนสถานศึกษาท่ีน๎อมน าพระบรมรา
โชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓) ผ๎ูเรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบ
ตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ  เป็นต๎น 

๑) ร๎อยละของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตํอความ
มั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ตําง ๆ เป็นต๎น 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔) ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ 
กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกล
ทุรกันดาร เชํน พื้นท่ีสูง ชายแดน 
ได๎รับการบริการด๎านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และ
เหมาะสม    ตรงตามความ
ต๎องการ  

๑) ร๎อยละของผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลํุม
ชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํใน
พื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นท่ีสูง 
ชายแดน ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 

   

    มาตรการการด าเนินงาน 

    ๑) พัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎

มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์               

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี  มี

คุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอ

ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติส่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา

ศีลธรรม 



๔๓ 

 

 

     ๒) พัฒนาผ๎ูเรียนมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ท่ีมี

ผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการ

รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหมํทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง 

การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคํูไปกับ

การปูองกันและแก๎ไขปัญหาท่ีมีอยูํในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

     ๓) พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให๎แกํผ๎ูเรียน ท่ีอยูํใน

เขตพื้นท่ีเฉพาะ กลํุมชาติพันธ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นท่ีสูง 

ชายแดน ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่  ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ผ๎ูเรียนทุกระดับมีความเป็น
เลิศ  มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  
๒) ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัด และความสนใจ 
น าไปสํูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นนักคิด เป็นผ๎ูสร๎าง
นวัตกรรม 
 

๑) จ านวนผ๎ูเรียนมีความสามารถเป็น
เลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ท่ี
สอดคล๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒) ผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ผํานการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading 
Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด๎าน
การรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

     ๓) ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสเข๎าสํู
เวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

๑) ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีศักยภาพ
ได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับ
นานาชาติ 

๕๐ ๕๕ ๖๐ 

     มาตรการการด าเนินงาน 

     พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสํูความเป็นเลิศด๎านวิชาการตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 



๔๔ 

 

 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑ .  ห ลั ก สู ต ร ป ฐ ม วั ย แ ล ะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐาน  มี ก า รพัฒนา ท่ี
สอดคล๎องกับแนวโน๎มการ
พัฒนาของประเทศ 

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ผ๎ู เรียนได๎รับการพัฒนาตาม
จุดมุํงหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มี
ความยืดหยุํนทางด๎านความคิด 
สามารถท างานรํ วมกับผ๎ูอื่นได๎ 
ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อ
การวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมใน        
แตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัติได๎ 
     ๓. ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนา
ให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสํูการ
พัฒนานวัตกรรม 

๑. ผ๎ูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)    

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํ ใน
สังคมไ ด๎อยํ า งมี ความสุข  มีความ
ยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถ
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. ร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษา
ปี ท่ี  ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔ . ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 
๕๐ ในแตํละวิชาเพิ่มข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผํานมา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 



๔๕ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๔. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เช่ือมโยงสํูอาชีพ
และการมีงานท า มีทักษะอาชีพ        
ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของประเทศ 

๑. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบการศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันและ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีทักษะการเรียนรู๎ที่
เช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานท า ตาม
ความถนัด และความต๎องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพ  ท่ีสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให๎มี สุขภาวะ ท่ี ดี 
ส าม าร ถด า ร ง ชี วิ ต อยํ า ง มี
ความสุขท้ังด๎านรํางกายและ
จิตใจ 

๑. ผ๎ูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖.  ครู  เป ล่ียนบทบาทจาก 
“ครู ผ๎ู สอน”  เป็น  “Coach) 
ผ๎ูให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการ
เรียนรู๎หรือผ๎ูอ านวยการการ
เรียนรู๎ 

  ๑. ครู  มีการ เปล่ียนบทบาทจาก 
“ครู ผ๎ู สอน ”  เป็ น  “Coach)  ผ๎ู ใ ห๎
ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะ การเรียนรู๎หรือ
ผ๎ูอ านวยการการเรียนรู๎ 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

     ๗. ครู มีความรู๎
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑. ครู มีความรู๎ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  

             

       



๔๖ 

 

 

      มาตรการการด าเนินงาน 

      ๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง

ให๎เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะ

ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎านท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ

ส่ือสารภาษาไทย 

      ๒. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผ๎ูเรียน 

         ๒.๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผ๎ูเรียนระดับปฐมวัย ให๎ได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย

ในทุกด๎าน ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และ              

มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมท่ีจะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษา            

ท่ีสูงขึ้น 

         ๒.๒ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผ๎ูเรียนระดับประถมศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาทางด๎าน

รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

         ๒.๓ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ มีทักษะด๎านภาษาไทยเพื่อใช๎ในการเรียนรู๎ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ มี

ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ท่ีเช่ือมโยงสํูอาชีพและมีมีงานท า ยืดหยุํน

ทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ

ด ารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข 

  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา

สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ และเด็กด๎อยโอกาส ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ

ต๎องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

       ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนทุกระดับ

การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนพัฒนา

วิธีการการเรียนรู๎ของตนเอง ตามความต๎องการ และความถนัดของผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสังคมฐานความรู๎ 

(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

 

  



๔๗ 

 

 

       ๔. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา รํวมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ

พัฒนาครูให๎เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผ๎ูมีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ

การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยํ าง ตํอเนื่องครอบคลุม ท้ัง เงิน เ ดือน เ ส๎นทางสายอาชีพ                          

การสนับสนุนส่ือการสอน และสร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการแลกเปล่ียน เรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึง         

การพัฒนาครูท่ีเช่ียวชาญด๎านการสอนมาเป็นผ๎ูสร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการ            

วัดผลงานการพัฒนาผ๎ูเรียนโดยตรง 

  ๔.๑ ผลิตครู ท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรการการสร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู           

ให๎ผลิตครู ทีมี จิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู๎ความสามารถอยํางแท๎จริง  และเป็นต๎นแบบ              

ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให๎เป็นครูยุคใหมํ  ปรับบทบาทจาก 

“ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach) หรือ “ผ๎ูอ านวยการการเรียนรู๎” ปรับวิธีการสอนให๎เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนเรียนรู๎ และท ากิจกรรมในช้ันเรียน ท าหน๎าท่ีกระต๎ุนสร๎างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัด

ระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียน 

มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔๘ 

 

 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

               เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

               เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1. สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย
โลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยนื  
(Global Goals for 
Sustainable Development) 
๒.  สถาน ศึกษากั บอ ง ค์ก ร
ปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน 
และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องใน
ระดับพื้นท่ี รํวมมือในการจัด
การศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และ
มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 

๑ . ผ๎ู เรียนทุกคนสามารถเข๎าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 
 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๒. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มี
มาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท 
ด๎านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

     ๔. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามี เพี ยงพอ และ
เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น
ตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิ จ และท่ี ต้ั งของ
สถานศึกษา 
๕. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย 
และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยําง
เหมาะสม เพื่ อให๎ สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑. ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ 
เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น
ตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับ
ผ๎ูพิการ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน 



๔๙ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

     ๖ .  น า เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล 
(Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงบริการด๎านการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม  

ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๒ . ครู ไ ด๎รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด           
กิจรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๓. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

     ๗. พัฒนาระบบการติดตาม  
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อ
สร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับ
การ ศึกษา ท่ีมี คุณภาพของ
ประชาชน 

 ๑. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎
ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
ผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

๒. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

  

      มาตรการการด าเนินงาน 
      ๑. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 
      ๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
      ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผ๎ูเรียนทุกกลํุม และสถานศึกษาอยํางเหมาะสมและเพียงพอ 
      ๔. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน    
 
 
 



๕๐ 

 

 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

     ๑. สถานศึกษา นักเรียน 
ได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ 
การสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิต
และบริ โ ภค ท่ี เป็ นมิ ต รกั บ
ส่ิงแวดล๎อม 
๒. สถานศึกษาสามารถน า
เทคโนโลยี  มา จัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข๎อมูลด๎าน
ความรู๎ เรื่องฉลากสีเขียวเพื่อ
ส่ิงแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๓. สถานศึกษามีการจัดท า
นโยบายจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล๎อม 
 ๔. สถานศึกษามีการบูรณา
การหลักสูตร กิจกรรมเรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การ
ผลิตและบริโภค สํูการลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสํูชุมชนคาร์บอนต่ า 

     ๑. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบาย
และจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและ
สร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ท่ี
บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพ 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม การลดใช๎
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

     ๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะและมีการสํงเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

     ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการ
น าขยะมาใช๎ประโยชน์  รวมท้ัง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

     ๔. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ 
มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎  นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และ
ตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ 
 
 
 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน 



๕๑ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๕. สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายสํงเสริมความรู๎และ
สร๎างจิตส านึกและจัดการ
เรียนรู๎การผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
๖. สถานศึกษาต๎นแบบน าขยะ
มาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ  
๗. มีสถานศึกษานวัตกรรม
ต๎นแบบในการน า ๓RS มา
ประยุกต์ใช๎ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม  
 

๑. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ี
บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ  QR CODE และ 
Paper less 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๒. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการ
จัดท างานวิจัยด๎านการสร๎างส านึกด๎าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อมได๎ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๓. สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครู และ
นักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผําน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ใน
โรงเรียน การจัดการเรียนรู๎ และ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชน
ได๎ตามแนวทาง Thailand  ๔.๐ 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

 ๘. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและทุกโรงเรียน ใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา
เป็นหนํวยงานต๎นแบบ
ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) เพื่อให๎มีบริบทท่ีเป็น
แบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุน
การเรียนรู๎ของนกัเรียนและ
ชุมชน 
๙. ส านักงานเขตพื้นท่ีมีการน า
นโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

๑.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานท่ี ให๎เป็นส านักงานสี
เขียวต๎นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 



๕๒ 

 

 

      มาตรการการด าเนินงาน 

     ๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินการให๎องค์ความรู๎และสร๎าง

จิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

      ๒. จัดท าคํูมือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ  

      ๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให๎

ความรู๎เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สํูสังคมคาร์บอนต่ า 

      ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ

พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏าซท่ีมีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกร ะจก เชํน 

คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลํอยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสํูชุมชน 

      ๕. จัดหา/จัดจ๎างผ๎ูเช่ียวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตามแผน   

ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสํูชุมชนคาร์บอน  

      ๖. พัฒนาตํอยอดและขยายผลการเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 

      ๗. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมเรื่องการ

ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

      ๘. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการตํอยอดขยายความรู๎

และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตํอหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

      ๙. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎าง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม

และยกระดับสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการบริหารจัดการ  สถานศึกษาสีเขียวหรือสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล๎อม (Green office)  

     ๑๐. พัฒนาสถานศึกษาน ารํองให๎มีการขยายผลและพัฒนาให๎เป็นสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการ

พัฒนา ด๎านการผลิต และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท้ังระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕  และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงาน

และสถานศึกษา 

      ๑๑. สํงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎

เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

      ๑๒. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม

ตํอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสํูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมท่ีดีและการเลือก

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและฉลาดท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  



๕๓ 

 

 

      ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช๎

ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช๎เผา และลดใช๎

สารเคมี สํูโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

      ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสํูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมดี 

Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

      ๑๕. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ โรงงาน

อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล๎อมเพื่อน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดท าโครงงานด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 

      ๑๖. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา จัดคําย

เรียนรู๎การลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต๎นแบบท่ีน าความรู๎จากโรงเรียนตํอยอดสํูชุมชนนิเวศ             

ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  

      ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู๎การน าเสนอผลงาน การประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

  ๑ .  สถานศึกษา หรือก ลํุม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุม ด๎านการบริหาร
วิ ช า ก าร  ด๎ าน ก า รบ ริ ห า ร
งบประมาณ  ด๎ านการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการ
บริหารงานท่ัวไป 

๑. สถานศึกษาได๎รับการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยําง
เป็นอิสระ 
 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

๒. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีการปรับเปล่ียนให๎
เป็นหนํวยงานให๎มีความ
ทันสมัย พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎
ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลก
อยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ี
มีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

     ๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
มีการพัฒนาการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานให๎เป็นหนํวยงานท่ีมีความ
ทันสมัย ยึดหยุํน คลํองตัวสูง ปรับตัว
ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา  สามารถปฏิบั ติหน๎าท่ี
สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เ พื่ อ ใ ห๎ ส ถ าน ศึ ก ษ าส า ม า ร ถ จั ด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ทุกกลํุม/
หนํวย 

ทุกกลํุม/
หนํวย 

ทุกกลํุม/
หนํวย 

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจท้ังระบบ 
 
 
 
 
 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 



๕๕ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๓. หนํวยงานทุกระดับ มีความ
โปรํงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ        
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. หนํวยงานมีกระบวนการ และวิธี
งบประมาณด๎านการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสํูผ๎ูเรียน    

๑. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีความโปรํงใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) 

ระดับAA 
๙๕.๓๐ 

ระดับAA 
๙๕.๙๕ 

ระดับAA 
๙๖.๑๕ 

๕. หนํวยงานพฒันานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนยําง
เป็นระบบ 

๑. สถานศึกษาทุกแหํง และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผ๎ูเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หนํวยงานในสังกัด 
๒. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผ๎ูเรียน
รายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข๎อมูล
ตําง ๆ น าไปสํูการวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎สํูผ๎ูเรียนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital  Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 
๔. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง 

      

 



๕๖ 

 

 

 มาตรการการด าเนินงาน 

      ๑. พัฒนาสถานศึกษาให๎มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหาร

วิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป ตามอ านาจ

หน๎าท่ี 

      ๒. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหนํวยงานท่ีมีความทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ พร๎อม

ท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลง  มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถ 

จัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

      ๓. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสํูผ๎ูเรียน และ

สถานศึกษา สํงเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช๎ในการจัดการศึกษา จัดสรร

งบประมาณอุดหนุนผ๎ูเรียนด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา

การศึกษาของผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

               ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล

เข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางค๎ุมคําและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ น าไปสํูการน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์

ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data Technology) เพื่อเช่ือมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ต้ังแตํข๎อมูลผ๎ูเรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูล

สถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา

ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูล ในการวางแผนการพัฒนา

การศึกษาได๎มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกันท้ังองค์กร  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

การน าแผนสู่การปฏิบัติและการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

             แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความส าคัญตํอการบริหารงานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพต๎องมีความสอดคล๎องสัมพันธ์กับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พระบรมราโชบาย ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
เพื่อใหก๎ารจัดการศึกษาบรรลุผลการพัฒนาและเกิดผลส าเร็จตามเปูาหมายและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จึงได๎ก าหนดแนวทางการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สํูการปฏิบัติและ
การนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนงาน ดังนี้ 
                 ๑. แตํงต้ังคณะท างาน ประกอบด๎วยผ๎ูบริหารส านักงานเขตพื้นท่ี ผ๎ูอ านวยการกลํุม/หนํวย 
ศึกษานิเทศก์ ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา ครูผ๎ูสอน ผ๎ูทรงคุณวุฒิและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียท่ีเกี่ยวข๎อง 
                 ๒. วิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษา เชํน แผนการศึกษาแหํงชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
(พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑  
                ๓. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผํานมาและสภาวะแวดล๎อมและศักยภาพของส านักงานเขตพื้นท่ี 
(SWOT Analysis) จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
                ๔. จัดท าและน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ -๒๕๖๕)             
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ตํอคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
                ๕. จัดประชุมผ๎ูเกี่ยวข๎องเพื่อช้ีแจงการน าแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี           
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) สํูการปฏิบัติและการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
                ๖. แตํงต้ังคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
นโยบายและเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ในแผน ฯ 
                ๗. จัดท ากรอบการประเมิน เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                    ๗.๑ แผนงาน/โครงการมีความเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบายการจัดการศึกษา 
                    ๗.๒ การบริหารจัดการน าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการไปสํูการปฏิบัติ  
                    ๗.๓ ผลการน าแผนไปใช๎ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
                ๘. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                ๙. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 



๕๘ 

 

 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
 นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ๑ 
 นางรังษิยา อมาตยคง รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ๑ 
 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ๑ 
 ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํมและผู๎อ านวยการหนํวย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
 
ผู้จัดท า 
 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นางกัลยา แตงข า ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
 นางอรวรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 นางสาวพัชรี ศุภษร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 นางสาวศุภากร ทองน๎อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 นายค ารณ สะอาด ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 นางจันทร์ดา สร๎อยสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 นางสาวประกายมาศ บุญสมปอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 นางสาวบุญฑริกา นิเทศศิลป ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 นางสาวจริยา   สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ 
 นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุค า เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
ออกแบบปก 
 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
    
 

 

  

 



๕๙ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต ๑ 


