กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี
( พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ )

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได๎จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อให๎บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
และสถานศึกษาในสังกัดนาไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให๎ บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึก ษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่ง ได๎ก าหนดเปูาหมายไว๎ ๒ ด๎าน คื อ เปูาหมายด๎า นผู๎เ รีย น
(Learner Aspirations) ที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs
๘Cs) และเปูาหมายของของการจัด การศึ กษา (Aspirations) ๕ ประการ รวมทั้ง การจัดการศึกษาเพื่อให๎
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และนโยบายของต๎นสังกัด
กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต ๑ เป็ นหนํว ยงานหลัก ในการขับ เคลื่ อนการบริ หารจั ดการศึ กษาของสถานศึ ก ษาในสัง กั ด
ให๎บรรลุผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาราชบุรี เขต ๑ จึ ง ได๎ นาข๎ อ มู ล ของแผนพั ฒนาการศึก ษาดั ง กลํ า วมาวิ เคราะห์ สภาพปั ญ หา
ความสาเร็จ วัตถุประสงค์และเปูาหมายของหนํวยงาน และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจั ดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณของกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑ ขอขอบพระคุณทํานผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ คณะทางานและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย
ที่ให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะ การสนับสนุ นข๎อมูลและรํวมด าเนิ นการจัด ท าแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับนี้ จนสาเร็จลุลํวงด๎วยดี และหวังเป็นอยํางยิ่ง วําเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ตํอการดาเนินงานของศึกษานิเทศก์และผู๎เกี่ยวข๎องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป

กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สํวนที่ ๑ ความสาคัญและความเป็นมา

๑

สภาพทั่วไป

๒

สภาพการจัดการศึกษา

๓

โครงสร๎างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่

๕

ข๎อมูลสารสนเทศสานักงานเขตพื้นที่

๙

สํวนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข๎องด๎านการพัฒนาการศึกษา

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

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๔

นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

๓๙

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตําง ๆ กับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

๔๐

สํวนที่ ๓ แนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย

๔๑

นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

๔๑

นโยบายที่ ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ

๔๓

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
นโยบายที่ ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔๔

นโยบายที่ ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

๔๘

นโยบายที่ ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

๕๔

สํวนที่ ๔ การนาแผนสูํการปฏิบัติและการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
คณะผู๎จัดทา

๕๐

๕๗

๑

ส่วนที่ ๑
ความสาคัญและความเป็นมา
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผํานการถํายทอด
การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร๎างความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และการสร๎างองค์ความรู๎ที่เกิดจาก
การจัดสภาพแวดล๎อม สังคม การเรียนรู๎ และปัจจัยตําง ๆ ที่สนับสนุนให๎บุคคลได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะนาไปสูํการบรรลุเปูาหมายในการพัฒนา
ประเทศ ทั้ง ทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐบาลภายใต๎การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎กาหนดนโยบายด๎านการศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อสร๎างสังคมให๎มีความเข๎มแข็ง อยํางมีคุ ณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให๎คนไทย
สามารถเรียนรู๎ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของพื้นที่ (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,๒๕๕๗)
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ให๎ความสาคัญกับการศึกษาวําการศึกษาเป็น
เครื่องมือสาคัญในการสร๎างคน สร๎างสังคม และสร๎างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนากาลังคนให๎มีคุณภาพ
สามารถดารงชีวิตอยูํรํวมกับบุคคลอื่นในสังคมได๎อยํางเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร๎างความได๎เปรียบของประเทศเพื่อการแขํงขันและ
ยืนยันในเวทีโลกภายใต๎ระบบเศรษฐกิจและสัง คมที่เป็นพลวัต ดังนั้น ความสาคัญ ของการจัดการศึกษาจึง
มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให๎มีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะที่
สอดคล๎ องกั บความต๎อ งการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศเพื่ อ ให๎ บ รรลุเ ปู าหมายของการพัฒ นา
การศึกษาในระยะ ๒๐ ปี (แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
สภาพปัจจุบัน จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑ พบวํา มีจุดอํอนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
มัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ต่ากวําร๎อยละ ๕๐ ซึ่ง สอดคล๎องกับรายงานผลการทดสอบระดับชาติในการประเมิน
ความสามารถของผู๎เรียน ประกอบด๎วย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของผู๎เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาพรวมทุกกลุํมสาระและทุกระดับชั้นมี
คะแนนเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ ๕๐ ยกเว๎นกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวําร๎อยละ ๕๐ (กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อย
ละ ๕๒.๐๑) นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยัง
พบวํามีคะแนนเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ ๕๐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ทั้งด๎านคณิตศาสตร์และด๎านภาษาไทย และ
รายงานผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานออกของผู๎เรียน (RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ พบวํา ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๗๑.๖๘ (สมรรถนะด๎านการอํานออกเสียงมีคะแนน

๒

เฉลี่ยร๎อยละ ๗๐.๑๒ สมรรถนะด๎านการอํานรู๎เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ ยร๎อยละ ๗๓.๒๔ ) จากผลการประเมิน
ดังกลําว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จาเป็นต๎องมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้นและให๎เกิดคุณภาพที่แท๎จริง คือ การจัดการศึกษาที่
สามารถพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ ทักษะ ความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู๎เรียนให๎มีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะที่
สอดคล๎ องกั บความต๎อ งการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศเพื่ อ ให๎ บ รรลุ เ ปู าหมายของการพัฒ นา
การศึกษาในระยะ ๒๐ ปี ตามแผนการศึกษาแหํงชาติ

สภาพทั่วไป
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต ๑เป็ น หนํ ว ยงานทางการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ประกาสกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ปัจจุบันตั้งอยูํตั้งอยูํเลขที่ ๗ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตาบล
หน๎าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ๖ อาเภอ รวม ๑๗๔ โรงเรียน ๑ สาขา ในพื้นที่
อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอปากทํอ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ๎านคา มีอาณาเขต
ติดตํอกับอาเภอและจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อาเภอดํานมะขามเตี้ย และ
อาเภอทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต๎
ติดตํอกับอาเภอเขาย๎อย อาเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดตํอกับอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดตํอกับตาบลบางคายู อาเภอเมตตา จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์

๓

สภาพพื้ น ที่ ทั่ ว ไปของจั ง หวั ด ราชบุ รี เ ป็ น พื้ น ที่ สู ง ทางด๎ า นตะวั น ตกบริ เ วณชายแดนของจั ง หวั ด
ประกอบด๎วยเทือกเขาน๎อยใหญํของเทือกเขาตะนาวศรี ตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุํมแมํน้าแมํกลอง ซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแกํการทานา การเพาะปลูกพืชสวน และพืชไรํ ทางด๎านตะวันออกเฉียงใต๎เป็นที่ราบ
ลุํมซึ่งเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชผัก และผลไม๎
ภูมิอากาศโดยทั่วไปไมํร๎อนจัดหรือหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยอยูํระหวําง ๒๐.๐-๒๙.๙ องศาเซลเซียส มี
ฝนตกหนักในชํวงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม
ประชากรในพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ ๘ ชาติพันธุ์ ได๎แกํ ไทยพื้นบ๎าน
ไทยยวน
ไทยเขมร ไทยมอญ ไทยทรงดา ไทยกะเหรี่ยง และไทยลาวเวียง ซึ่งแตํละกลุํม มีวัฒนธรรม
ที่นําสนใจ
ทั้งด๎านประเพณี พิธีกรรม หัตถกรรม เพลงพื้นบ๎าน ฯลฯ แสดงให๎เห็นถึงองค์ความรู๎ที่สาคัญ ของแตํละกลุํม
วัฒนธรรม

สภาพการจัดการศึกษา
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นหนํวยงานทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน๎าที่ดาเนินการให๎เป็นไปตามอานาจ
หน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ แก๎ไขเพิ่มเติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํง สํวนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ มีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
๑. จั ดท านโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึ กษาของเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาให๎ส อดคล๎ องกั บ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น
๒. วิ เคราะห์ ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเงิ น อุด หนุ นทั่ ว ไปของสถานศึก ษาและหนํว ยงานในเขตพื้ น ที่
การศึกษา และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว
๓. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล เพื่อสํง เสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

๔

๙. ดาเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประสาน สํงเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด๎านการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะสานักงานผู๎แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอืน่ ที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีโครงสร๎างตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ประกอบด๎วย ๑๐ กลุํม/หนํวย ดังนี้
๑. กลุํมอานวยการ
๒. กลุํมนโยบายและแผน
๓. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๕. กลุํมบริหารงาน
๖. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๘. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
๙. หนํวยตรวจสอบภายใน
๑๐. กลุํมกฎหมายและคดี
จานวนบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีบุคลากรปฏิบัติงานตามอานาจหน๎าที่ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ตารางที่ ๑ จานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
บุคลากร
จานวน (คน)
๑) ผู๎อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
๑
๒) รองผู๎อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
๓
๓) ผู๎อานวยการกลุํม/หนํวย
๑๐
๔) ศึกษานิเทศก์
๑๑
๕) บุคลากรอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
๔๗
๖) ลูกจ๎างประจา
๑๐
๗) ลูกจ๎างชั่วคราว
๕
๘) พนักงานราชการ
๒
รวม

๘๙

๕

โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นายยรรยงค์ เจริญศรี

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นางรังษิยา อมาตยคง

นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร

นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์

๖

ทาเนียบผู้อานวยการกลุ่ม

นางใจทิพย์ สังขวุฒิ

นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงิน

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

และสินทรัพย์

นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววันทนา จันทมณี
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปาริชาต อิ่มดวง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน

นางจันทนา โฉมศรี

นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต

นางสาวอารีย์ อินทร์วงศ์

นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง

ผู้อานวยการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

๗

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘

องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึ กษาราชบุรี เขต ๑ บริหารงาน โดยมี
องค์คณะบุคคลที่ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ที่เป็นสํวนสาคัญและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายไปสูํเปูาหมาย ดังนี้
ชื่อ – สกุล
๑. นายยรรยงค์ เจริญศรี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

๒. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
๓. พันเอกรณพงษ์ เรืองจุ๎ย
๔. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
๕. นายวิเชียร ทองน๎อย
๖. นายราตรี แออํวม
๗. บาทหลวงจาเนียร จิตเสรีวงศ์
๘. นางสมทรง ไชยวัต
๙. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหน๎าที่ ดังนี้
๑. สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ มี ก ารน ามาตรฐานการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานมาก าหนดเป็ น แนวทางติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เ ทศการศึ กษา และการดาเนิน งานของหนํว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการดาเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. พิจารณาแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของ
หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
๕. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดาเนินการตามแผน
และให๎ข๎อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๖. สํงเสริมให๎มีการประสานงานการดาเนินการกับคณะกรรมการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

๙

ข้อมูลสารสนเทศ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต ๑ เป็ น หนํ ว ยงานการศึ ก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่รับผิดชอบ ควบคุม กากับ
ดู แ ล สํ ง เสริ ม และสนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาของสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งราชบุ รี อ าเภอวั ด เพลง
อาเภอปากทํอ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ๎านคา จังหวัดราชบุรี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
คํานิยมองค์กร เปูาหมาย นโยบาย กลยุทธ์ เปูาประสงค์และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด๎วยความโปรํงใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุํงสูํการเป็นเมืองแหํงคนดีและมีคุณภาพ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
๔. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา อยํางทั่วถึงและเทําเทียม
๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs)
๖. ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษา
โดยใช๎ DIGITAL TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุํงสูํประเทศไทย ๔.๐
ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเดํน (มีผลงานดีเดํนที่ได๎จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทางานอยํางมีความสุข)
S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด๎วยใจ (ยิ้มแย๎มแจํมใส พูดจาไพเราะ บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทางานเป็นทีม (รํวมคิด รํวมทา รํวมรับผิดชอบ)
เป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๑. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูํความเป็นสากล
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนใน
การจัดการศึกษา

๑๐

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
สานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต ๑ มีโ รงเรีย นในสัง กั ด จานวน ๑๗๔
โรงเรี ย น ๑ สาขา มี เ ขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ จ านวน ๖ อ าเภอ ได๎ แ กํ อ าเภอเมื อ งราชบุ รี อ าเภอปากทํ อ
อาเภอวัดเพลง อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ๎านคา มีรายละเอียด ดังนี้

รวม

มัธยม

ประถม

ก่อนประถม

ตารางที่ ๒ จานวนนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกรายอาเภอและ
ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อาเภอ
ระดับ
เพศ
เมือง
จอมบึง
สวนผึ้ง
ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา
ชาย
๔๒
๑๔๕
๑๘
๕๗
๒๓
๓๘
อ.๑
หญิง
๕๕
๑๒๐
๒๕
๕๑
๑๓
๓๘
ชาย
๕๙๒
๓๑๓
๓๑๑
๓๑๕
๔๓
๑๓๘
อ.๒
หญิง
๕๒๗
๓๐๙
๒๘๐
๒๗๒
๓๖
๑๒๖
ชาย
๖๒๘
๓๓๗
๓๒๓
๓๐๙
๔๖
๑๕๓
อ.๓
หญิง
๕๓๓
๓๒๗
๒๙๓
๒๗๓
๓๘
๑๓๔
ชาย
๘๑๖
๔๔๙
๓๘๙
๓๒๖
๔๐
๑๘๓
ป.๑
หญิง
๗๕๑
๓๗๗
๓๑๔
๒๖๒
๓๒
๑๓๙
ชาย
๘๐๖
๔๐๑
๓๘๘
๓๔๘
๔๙
๑๕๙
ป.๒
หญิง
๖๗๙
๔๐๑
๓๘๓
๓๐๗
๕๑
๑๒๔
ชาย
๗๕๐
๔๐๗
๓๙๕
๒๖๗
๓๑
๑๕๐
ป.๓
หญิง
๖๙๓
๓๖๕
๓๐๕
๒๔๐
๔๒
๑๓๓
ชาย
๘๐๘
๓๙๒
๓๓๘
๓๑๘
๔๙
๑๓๘
ป.๔
หญิง
๖๘๔
๔๐๘
๓๖๔
๓๒๓
๓๖
๑๕๘
ชาย
๘๓๐
๓๕๓
๓๘๕
๓๒๕
๕๖
๑๔๙
ป.๕
หญิง
๗๑๘
๓๕๑
๒๘๗
๒๔๒
๓๒
๑๓๙
ชาย
๘๑๐
๓๗๘
๓๓๗
๓๒๙
๔๕
๑๔๔
ป.๖
หญิง
๗๒๑
๓๘๑
๓๖๓
๒๘๒
๕๒
๑๔๘
ชาย
๒๘๔
๑๓๑
๑๒๙
๕๖
๗
๕๗
ม.๑
หญิง
๒๑๖
๑๐๗
๑๑๘
๓๖
๑
๔๔
ชาย
๒๔๙
๑๒๔
๑๑๖
๔๔
๓
๔๗
ม.๒
หญิง
๒๑๔
๙๗
๑๑๙
๓๑
๒
๔๕
ชาย
๒๓๒
๑๐๗
๘๗
๕๐
๓
๔๘
ม.๓
หญิง
๑๙๔
๙๔
๑๐๓
๓๓
๑
๔๓
ชาย
๖,๘๔๗
๓,๕๓๗
๓,๒๑๖
๒,๗๔๔
๓๙๕
๑,๔๐๔
หญิง
๕,๙๘๕
๓,๓๓๗
๒,๙๕๔
๒,๓๕๒
๓๓๖
๑,๒๗๑
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒

รวม
ชัน้

รวม
ระดับ

๖๒๕
๓,๒๖๒

๗,๒๘๑

๓,๓๙๔
๔,๐๗๘
๔,๐๙๖
๓,๗๗๘
๒๓,๘๒๕
๔,๐๑๖
๓,๘๖๗
๓,๙๙๐
๑,๑๘๖
๑,๐๙๑

๓,๒๗๒

๙๙๕
๓๔,๓๗๘ ๓๔,๓๗๘

๑๑
ตารางที่ ๓ จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา
๓,๘๓๑
๓,๔๕๐

รวม
๗,๒๘๑

นักเรียนระดับประถมศึกษา

๑๒,๕๓๘

๑๑,๒๘๗

๒๓,๘๒๕

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

๑,๗๗๔

๑,๔๙๘

๓,๒๗๒

๑๘,๑๔๓

๑๖,๒๓๕

๓๔,๓๗๘

รวมทั้งสิ้น
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒

ตารางที่ ๔ จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาแนกรายอาเภอ สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ.
ที่
อาเภอ
โรงเรียน
ครู
๑ เมืองราชบุรี
๔๙
๖๗๔
๒ ปากทํอ
๔๖
๓๑๔
๓ จอมบึง
๓๗
๓๖๒
๔ วัดเพลง
๖
๔๐
๕ สวนผึ้ง
๑๘
๒๙๑
๖ บ๎านคา
๑๙
๑๔๕
รวม
๑๗๕
๑,๘๒๖
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒
ตารางที่ ๕ จานวนนักเรียนต่อครู จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่
อาเภอ
จานวนนักเรียน
๑ เมืองราชบุรี
๑๒,๘๓๒
๒ ปากทํอ
๕,๐๙๖
๓ จอมบึง
๖,๘๗๔
๔ วัดเพลง
๗๓๑
๕ สวนผึ้ง
๖,๑๗๐
๖ บ๎านคา
๒,๖๗๕
รวม
๓๔,๓๗๘
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒

จานวนครู
๖๗๔
๓๑๔
๓๖๒
๔๐
๒๙๑
๑๔๕
๑,๘๒๖

นักเรียน
๑๒,๘๓๒
๕,๐๙๖
๖,๘๗๔
๗๓๑
๖,๑๗๐
๒,๖๗๕
๓๔,๓๗๘

นร. : ครู
๑๙:๑
๑๖:๑
๑๙:๑
๑๘:๑
๒๑:๑
๑๘:๑
๑๙:๑

๑๒
ตารางที่ ๖ จานวนนักเรียนต่อห้อง จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่
อาเภอ
จานวนนักเรียน
๑
เมืองราชบุรี
๑๒,๘๓๒
๒
ปากทํอ
๕,๐๙๖
๓
จอมบึง
๖,๘๗๔
๔
วัดเพลง
๗๓๑
๕
สวนผึ้ง
๖,๑๗๐
๖
บ๎านคา
๒,๖๗๕
รวม
๓๔,๓๗๘
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒

จานวนห้อง
๖๐๑
๓๙๘
๓๙๓
๔๘
๒๖๔
๑๖๑
๑,๘๖๕

ตารางที่ ๗ จานวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สังกัด
ในสังกัด
นอกสังกัด
ระดับที่เปิดสอน
สพฐ.
สกอ.
สอศ. สานักพุทธ เทศบาล
กํอนประถมศึกษา
กํอนประถม - ประถม
กํอนประถม - ม.ต๎น
กํอนประถม - ม.ปลาย

นร. : ห้อง
๒๑:๑
๑๓:๑
๑๗:๑
๑๕:๑
๒๓:๑
๑๗:๑
๑๘:๑

ตชด.

รวม

๑๔๕
๓๐
-

๑
-

-

-

๓
๔
๑

๒
-

๑
๑๕๐
๓๔
๑

ประถม - ม.ปลาย

-

-

-

-

-

-

-

ม. ต๎นระดับเดียว
ม. ต๎น - ม.ปลาย

-

-

-

๑
-

-

-

๑
-

ระดับอาชีวศึกษา

-

-

๓

-

-

-

๓

ระดับปริญญาตรี

-

๑

-

-

-

๑

๑๗๕

๒

๑

๘

๒

๑๙๑

รวม
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒

๓

๑๓
ตารางที่ ๘ จานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกขนาดตาม
จานวนนักเรียน
จานวนสถานศึกษาจาแนกตามขนาด
อาเภอ
๑๒๐ คน ๑๒๑-๒๐๐ ๒๐๑-๓๐๐ ๓๐๑-๔๙๙ ๕๐๐-๑,๔๙๙ ๑,๕๐๐ลงมา
คน
คน
คน
คน
๒,๔๙๙ คน
เมืองราชบุรี
๒๘
๑๑
๒
๕
๑
จอมบึง
๒๓
๖
๒
๔
๑
๑
สวนผึ้ง
๗
๒
๓
๕
๓
ปากทํอ
๓๒
๘
๔
๒
วัดเพลง
๔
๑
๑
บ๎านคา
๘
๔
๔
๑
รวมทั้งสิ้น
๑๐๒
๓๒
๑๕
๑๘
๕
๑
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒

๒,๕๐๐ คน
ขึ้นไป
๒
๒

ผลการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
๑. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่า/
คะแนนเฉลี่ย S.D. คะแนนเฉลี่ย S.D.
ต่ากว่า
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
จากตารางที่ ๙ พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละเรียงลาดับจากมากไปน๎อย คือ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภ าษาไทย ๔๘.๐๒ กลุํม สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๓๓.๗๔ กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ ๓๑.๒๕ และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๓๐.๒๗ ตามลาดับ
และพบวํา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ และกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ต่ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด คือ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากวําระดับประเทศ -๔.๑๕

รวม
๔๙
๓๗
๒๐
๔๖
๖
๑๗
๑๗๕

๑๔

ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่า/
คะแนนเฉลี่ย S.D. คะแนนเฉลี่ย S.D.
ต่ากว่า
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
จากตารางทื่ ๑๐ พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละเรียงลาดับจากมากไปน๎อย คือ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภ าษาไทย ๔๘.๐๒ กลุํม สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๓๓.๗๔ กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ ๓๑.๒๕ และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๓๐.๒๗ ตามลาดับ
และพบวํา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับสัง กัด ๑ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับสังกัด + ๐.๐๗
ตารางที่ ๑๑ เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
และปีการศึกษา ๒๕๖๒
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละปี ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี กศ. ๒๕๕๙
กศ. ๒๕๖๐
ปี กศ. ๒๕๖๑ 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 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคําเฉลี่ยร๎อยละรวม
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ แตํละปีการศึกษาเรียงลาดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๔๑.๘๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๔๑.๐๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๓๘.๖๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๓๕.๘๒ ตามลาดับ
และพบวํา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาของกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ - ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง

๑๕

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางที่ ๑๒ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศและเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่า/
คะแนนเฉลี่ย S.D
คะแนนเฉลี่ย S.D.
ต่ากว่า
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
จากตารางที่ ๑๒ พบวํ า ผลสัมฤทธิ์ ของนัก เรีย น มี คะแนนเฉลี่ยร๎ อยละเรียงตามลาดับ จากมาก
ไปหาน๎อย คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ๕๒.๐๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๒๘.๔๖ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๙ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ๒๒.๓๓
และพบวํา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ ากวําระดับประเทศทุกกลุํ มสาระการเรียนรู๎
กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษ -๕.๑๖
ตารางที่ ๑๓ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่า/
คะแนนเฉลี่ย
S.D
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ต่ากว่า
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
จากตารางที่ ๑๓ พบวํ า ผลสัมฤทธิ์ ของนัก เรีย น มี คะแนนเฉลี่ยร๎ อยละเรียงตามลาดับ จากมาก
ไปหาน๎อย คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ๕๒.๐๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๒๘.๔๖ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๙ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ๒๒.๓๓

๑๖

และพบวํ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ต่ ากวํ า ระดั บ สั ง กั ด ทุ ก กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากวําระดับสัง กัดมากที่สุด คือ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ -๔.๘๙
ตารางที่ ๑๔ เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี กศ. ๒๕๕๙ ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๖๑ 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
จากตารางที่ ๑๔ พบวํา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
๓. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับประเทศ
ตารางที่ ๑๕ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/
ความสามารถของผู้เรียน
ต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์
๔๔.๙๔
๔๔..๑๖
-๐.๗๘
ความสามารถด๎านภาษาไทย
๔๖.๔๖
๔๕.๕๙
-๐.๘๗
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด๎าน
๔๕.๗๐
๔๔.๘๗
-๐.๘๓
จากตารางที่ ๑๕ พบวํา ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ต่ ากวํ า ระดั บ ประเทศ ทั้ ง ความสามารถด๎ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละความสามารถด๎ า น
ภาษาไทย

๑๗

ตารางที่ ๑๖ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
ระดับเขตพื้นที่
ความสามารถของผู้เรียน
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ ต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์
๔๕.๖๔
๔๔..๑๖
-๑.๔๘
ความสามารถด๎านภาษาไทย
๔๖.๐๐
๔๕.๕๙
-๐.๔๑
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด๎าน
๔๕.๘๒
๔๔.๘๗
-๐.๙๕
จากตารางที่ ๑๔ พบวํา ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ต่ากวําระดับสังกัด ทั้งความสามารถด๎านคณิตศาสตร์และความสามารถด๎านภาษาไทย
๔. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางที่ ๑๗ การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค
ระดับสังกัดและระดับประเทศ
สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม ๒ สมรรถนะ
ปีการศึกษา
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
จากตารางที่ ๑๗ การเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ความสามารถด๎ า นการอํ า นของผู๎ เ รี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับ
สัง กั ด และระดับ ประเทศ พบวํา ในภาพรวม การประเมินความสามารถด๎า นการอํา นรวม ๒ สมรรถนะ
ระดับศึกษาธิการภาค มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดร๎อยละ ๗๔.๖๒ รองลงมา คือ ระดับจังหวัด มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๓.๕๒
ระดั บ เขตพื้ น ที่ มี คํ า เฉลี่ ย ร๎ อ ยละ ๗๑.๖๘ ระดั บ ประเทศ มี คํ า เฉลี่ ย ร๎ อ ยละ ๗๐.๖๖ และระดั บ สั ง กั ด
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๐.๐๐ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบวํา
การอํานออกเสียงระดับศึกษาธิการภาค มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ร๎อยละ ๗๓.๗๔ รองลงมา คือ ระดับ
จังหวัด มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๒.๗๑ ระดับเขตพื้นที่ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๐.๑๒ ระดับประเทศ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๖๘.๕๐
และระดับสังกัด มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๖๗.๔๙ ตามลาดับ การอํานรู๎เรื่อง ระดับศึกษาธิการภาคมีคําเฉลี่ยร๎อยละ
๗๕.๔๘ ระดับจังหวัด มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๔.๒๙ ระดับเขตพื้นที่ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๓.๒๔ ระดับประเทศ มี
คําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๒.๘๑ และระดับสังกัด มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๒.๕๑ ตามลาดับ

๑๘

ตารางที่ ๑๘ การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ
สมรรถนะ
ปีการศึกษา
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
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
จากตารางที่ ๑๘ การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศพบวํา ในภาพรวม การประเมิน
ความสามารถด๎านการอํานรวม ๒ สมรรถนะ ระดับเขตพื้นที่มีคําเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศ คิ ดเป็นร๎อยละ
๑.๐๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบวํา การอํานออกเสียงระดับเขตพื้นที่ มีคําเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศคิดเป็น
ร๎อยละ ๑.๖๒ และการอํานรู๎ เรื่อ ง ระดับเขตพื้น ที่ มี คําเฉลี่ยสู ง กวํา ระดั บประเทศคิดเป็ นร๎อ ยละ ๐.๔๓
ตามลาดับ ดังแผนภูมิ
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ

๑๙

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการศึกษา
ศาสตร์พระราชา
“ศาสตร์พระราชา” ตาราแห่งชีวิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลําวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนา อยําง
ยั่งยืน ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ “ด๎วยสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระราชทานพระบรมราโชวาท ให๎รัฐมนตรีซึ่ง
ได๎รับพระมหากรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งใหมํเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณกํอนเข๎ารับหน๎าที่
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ที่ผํานมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญกระแสพระราชดารัสของ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์ พระวชิร เกล๎า เจ๎ า อยูํ หัว มหาวชิร าลงกรณบดิน ทรเทพวรางกู ร อั นมี ใ จความส าคั ญ เป็น สิริ มงคล
แกํ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละปวงพสกนิ ก รทุ ก หมูํ เ หลํ า ผมเห็ น วํ า พวกเราทุ ก คนควรได๎ ร ะลึ ก และรั บ ใสํ เ กล๎ า
ใสํกระหมํอม น๎อมนาไปสูํการปฏิบัติ สรุปใจความได๎วํา...
“...ขอให๎น๎ อมนาศาสตร์พระราชา” แหํง องค์ พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช
รัชการที่ ๙ โดยให๎ศึกษาวิเคราะห์พระราชดาริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอยํางที่ดี
ในกิจวัตรประจาวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ๎มครอง และเป็น “แสงสวํางนาทาง” ให๎แกํปวงชนชาวไทย
ทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อยํางไรก็ตาม
การปฏิบัติงานใด ๆ ยํอมมีปัญหา ยํอมมีอุปสรรค ก็ขอให๎ปรึกษากัน หาข๎อมูลที่ถูกต๎อง และปฏิบัติด๎วยความ
รอบคอบ ทันกาลเหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคเหลํานั้น นอกจากจะเป็น
เสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล๎ว ยังเป็นสิ่งที่ชํวย “เพิ่ม” ความสามารถให๎กับเราทุกคนด๎วย ดังนั้น ต๎องมี
ความตั้ ง ใจ มี ขั น ติ มี ค วามอดทน ตลอดจนมี ค วามกระตื อ รื อร๎ น ที่ จ ะศึ กษาปั ญ หาและแก๎ ไ ขให๎ ร อบคอบ
ก็จะได๎ผลตํอประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด๎วย...” นะครับ
“ศาสตร์พระราชา” ถือวําเป็น “ตาราแหํงชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงานที่ทา
ให๎ประเทศไทยสามารถผํานวิกฤตการณ์ตําง ๆ มาได๎ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได๎นาเสนอในรูปแบบตําง ๆ
สูํสายตาประชาชน และเยาวชนรุํนใหมํให๎รับรู๎เข๎าใจได๎ลึกซึ้งและถํองแท๎มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถน๎อมนาไปสูํการ
ปฏิบัติได๎เป็นอยํางดี

๒๐

๒๓ หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด๎วยทศพิธราชธรรมแล๎ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอยํางในการดาเนินชีวิต และการทางานแกํพสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด๎วย
ผู๎คนตํางประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น ล๎นพ๎นอันหา
ที่สุดไมํได๎ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีความนําสนใจที่สมควรนามาประยุกต์ใช๎
กับชี วิตการทางานเป็น อยํ างยิ่ ง หากทํานใดต๎องการปฏิ บัติต ามรอยเบื้ องพระยุคลบาท ทํานสามารถน า
หลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ ดังนี้
๑. จะทาอะไรต๎องศึกษาข๎อมูลให๎เป็นระบบ
ทรงศึกษาข๎อมูลรายละเอียดอยํางเป็นระบบจากข๎อมูลเบื้องต๎น ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ๎าหน๎าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให๎ได๎รายละเอียดที่ถูกต๎อง เพื่อนาข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎ประโยชน์ได๎
จริงอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย
๒. ระเบิดจากภายใน
จะกระทาการใด ๆ ต๎องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข๎องเสียกํอน ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งจากภายในให๎เกิด
ความเข๎าใจและอยากทา ไมํใชํการสั่งให๎ทา คนไมํเข๎าใจก็อาจจะไมํทาก็เป็นได๎ ในการทางานนั้นอาจจะต๎องคุย
หรือประชุมกับลูกน๎อง เพื่อนรํวมงาน หรือคนในทีมเสียกํอน เพื่อให๎ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการตํอไป
๓. แก๎ปัญหาจากจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมกํอนเสมอ แตํเมื่อจะลงมือแก๎ปัญหานั้น ควรมองขยับขยายแก๎ไปเรื่อย ๆ
ที ล ะจุ ด เราสามารถเอามาประยุ ก ต์ ใ ช๎ กั บ การท างานได๎ โดยมองไปที่ เ ปู าหมายใหญํ ข องงานแตํ ล ะชิ้ น
แล๎ว เริ่ มลงมื อ ท าจากจุ ดเล็ก ๆ กํ อน คํอ ย ๆ ทา คํ อย ๆ แก๎ ไ ปทีล ะจุด งานแตํ ละชิ้น ก็จะลุลํ วงไปได๎ ตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ “ถ๎าปวดหัวคิดอะไรไมํออก ก็ต๎องแก๎ไขการปวดหัวนี้กํอน มันไมํได๎แก๎อาการจริง แตํต๎อง
แก๎ปัญหาที่ทาให๎เราปวดหัวให๎ได๎เสียกํอน เพื่อจะให๎อยูํในสภาพที่ดีได๎...”
๔. ทาตามลาดับขั้น
เริ่ ม ต๎ น จากการลงมื อ ในสิ่ ง ที่ จ าเป็ น กํ อ น เมื่ อ ส าเร็ จ แล๎ ว ก็ เ ริ่ ม ลงมื อ สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ล าดั บ ตํ อ ไป
ด๎วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ๎าทาตามหลักนี้ได๎ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได๎โดยงําย...ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ทรงเริ่ ม ต๎ น จากสิ่ ง ที่ จ าเป็ น ที่ สุ ด ของประชาชนเสี ย กํ อ น ได๎ แ กํ สุ ข ภาพสาธารณสุ ข จากนั้ น จึ ง เป็ น เรื่ อ ง
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน และสิ่ ง จ าเป็ น ในการประกอบอาชี พ อาทิ ถนนแหลํ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร
การอุปโภคบริโภคเน๎นการปรับใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติได๎ และเกิดประโยชน์ สูงสุด
“การพัฒนาประเทศจาเป็นต๎องทาตามลาดับขั้น ต๎องสร๎างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช๎ของประชาชน
สํวนใหญํเป็นเบื้องต๎นกํอนใช๎วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แตํถูกต๎องตามหลักวิชา เพื่อได๎พื้นฐานที่มั่นคง
พร๎อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได๎แล๎วจึงคํอยสร๎างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับ
ตํอไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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๕. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒ นาใด ๆ ต๎ องคานึ งถึงสภาพภู มิประเทศของบริเ วณนั้นวํ าเป็น อยํางไร และสัง คมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตํละท๎องถิ่น ที่มีความแตกตํางกัน “การพัฒนา
จะต๎องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอ
ของคนเรา จะไปบังคับให๎คนอื่นคิดอยํางอื่นไมํได๎ เราต๎องแนะนา เข๎าไปดูวําเขาต๎องการอะไรจริง ๆ แล๎วก็
อธิบายให๎เขาเข๎าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อยํางยิ่ง”
๖. ทางานแบบองค์รวม
ใช๎วิธีคิดเพื่อการทางาน โดยวิธีคิดอยํางองค์รวม คือการมองสิ่งตําง ๆ ที่เกิดอยํางเป็นระบบครบวงจร
ทุกสิ่งทุกอยํางมีมิติเชื่อมตํอกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก๎ไขอยํางเชื่อมโยง
๗. ไมํติดตารา
เมื่อเราจะทาการใดนั้น ควรทางานอยํางยืดหยุํนกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไมํใชํการยึดติด
อยูํกับแคํในตาราวิชาการ เพราะบางทีความรู๎ทํวมหัว เอาตัวไมํรอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจน
ทาอะไรไมํได๎เลย สิ่งที่เราทาบางครั้งต๎องโอบอ๎อมตํอสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม และจิตวิทยาด๎วย
๘. รู๎จักประหยัด เรียบงําย ได๎ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและชํวยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช๎หลักในการแก๎ปัญ หาด๎วยความ
เรียบงํายและประหยัด ราษฎรสามารถทาได๎เอง หาได๎ในท๎องถิ่นและประยุกต์ใช๎สิ่งที่มีอยูํในภูมิภาคนั้นมาแก๎ไข
ปรับปรุงโดยไมํต๎องลงทุนสูงหรือใช๎เทคโนโลยีที่ยุํงยากมากนัก ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งวํา “....ให๎ ปลูกปุาโดย
ไมํต๎องปลูกโดยปลํอยให๎ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได๎ประหยัดงบประมาณ....”
๙. ทาให๎งําย
ทรงคิดค๎น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก๎ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดาริไปได๎โดยงําย
ไมํยุํง ยากซับซ๎อนและที่สาคัญอยํางยิ่งคือ สอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํของประชาชนแ ละระบบนิเวศ
โดยรวม “ทาให๎งําย”
๑๐. การมีสํวนรํวม
ทรงเป็ น นั ก ประชาธิ ป ไตย ทรงเปิ ด โอกาสให๎ ส าธารณชน ประชาชนหรื อ เจ๎ า หน๎ า ที่ ทุ ก ระดั บ
ได๎มารํวมแสดงความคิดเห็น “สาคัญที่สุดจะต๎องหัดทาใจให๎กว๎างขวาง หนักแนํน รู๎จักรับฟังความคิดเห็น
แม๎กระทั่ง ความวิพากษ์วิจ ารณ์จากผู๎อื่น อยํางฉลาดนั้น แท๎จริง คื อ การระดมสติปัญ ญาและประสบการณ์
อันหลากหลายมาอานวยการปฏิบัติบริหารงานให๎แระสบผลสาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
๑๑. ต๎องยึดประโยชน์สํวนรวม
ในหลวงรัชการที่ ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ของสํวนรวมเป็นสาคัญ ดั งพระราชดารัชตอนหนึ่งวํา
“...ใครตํอใครบอกวํา ขอให๎เสียสละสํวนตัวเพื่อสํวนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจราคาญด๎วยซ้าวํา ใครตํอใครมา
ก็บอกวําขอให๎คิดถึงประโยชน์สํวนรวม อาจมานึกในใจวํา ให๎ ๆ อยูํเรื่อยแล๎วสํวนตัวจะได๎อะไร ขอให๎คิดวํา
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คนที่ ให๎เ ป็น เพื่อ สํว นรวมนั้น มิ ได๎ใ ห๎สํว นรวมแตํอ ยํางเดีย ว เป็น การให๎ เพื่อ ตัว เองสามารถที่จ ะมี สํวนรวม
ที่จะอาศัยได๎...”
๑๒. บริการที่จุดเดียว
ทรงมี พ ระราชด าริ ม ากวํ า ๒๐ ปี แล๎ ว ให๎ บริ ห ารศู นย์ ศึ กษาการพัฒ นาหลายแหํง ทั่ วประเทศ
โดยใช๎หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน๎นเรื่องรู๎รักสามัคคีและการ
รํวมมือ รํวมแรง รํวมใจกันด๎วยการปรับลดชํองวํางระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๑๓. ใช๎ธรรมชาติชํวยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเข๎าใจถึงธรรมชาติและต๎องการให๎ประชาชนใกล๎ชิด
กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอยํางละเอียด โดยหากเราต๎องการแก๎ไขธรรมชาติจะต๎องให๎
ธรรมชาติเข๎าชํวยเหลือเราด๎วย
๑๔. ใช๎อธรรมปราบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ
ในการแก๎ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไมํปกติเข๎าสูํระบบที่ปกติ เชํน การบาบัดน้าเนําเสียโดยใช๎ผักตบชวา
ซึ่งมีตามธรรมชาติให๎ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า
๑๕. ปลูกปุาในใจคน
การจะทาการใดสาเร็จต๎องปลูกจิตสานึกของคนเสียกํอน ต๎องให๎เห็นคุณคําเห็นประโยชน์กับสิ่งที่
จะทา... “เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ควรจะปลูกต๎นไม๎ลงในใจคนเสียกํอนแล๎วคนเหลํานั้นก็จะพากันปลูกต๎นไม๎ลงบน
แผํนดินและจะรักษาต๎นไม๎ด๎วยตนเอง
๑๖. ขาดทุนคือกาไร
หลั ก การในพระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว รั ชกาลที่ ๙ ที่ มี ตํ อพสกนิ กรไทย “การให๎ ” และ
“การเสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยูํดีมีสุขของราษฎร
๑๗. การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก๎ไขปัญหาในเบื้องต๎นด๎วยการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า
เพื่อให๎มีความแข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได๎ตํอไป แล๎วขั้นตํอไปก็คือ การพัฒนาให๎ประชาชนสามารถอยูํในสังคม
ได๎ตามสภาพแวดล๎อมและสามารถพึ่งตนเองได๎ในที่สุด
๑๘. พออยูํพอกิน
ให๎ ป ระชาชนสามารถอยูํ อ ยํ า ง “พออยูํ พ อกิ น ” ให๎ ไ ด๎ เ สี ย กํ อ น แล๎ ว จึ ง คํ อ ยขยั บ ขยายให๎ มี
ขีดสมรรถนะที่ก๎าวหน๎าตํอไป
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดารัชชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตให๎
ดาเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให๎รอดพ๎นและสามารถดารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่ง ยืนภายใต๎ทั้ง ระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน
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๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจตํอกัน
ผู๎ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม๎จะมีความรู๎น๎อย ก็ยํอมทาประโยชน์ให๎แกํสํวนรวมได๎มากกวํา
ผู๎ที่มีความรู๎มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความบริสุทธิ์ใจ
๒๑. ทางานอยํางมีความสุข
ทางานต๎องมีความสุขด๎วย ถ๎าเราทาอยํางไมํมีความสุขเราจะแพ๎ แคํถ๎าเรามีความสุขเราจะชนะ
สนุ ก กั บ การท างานเพี ย งเทํ า นั้ น ถื อ วํ า เราชนะแล๎ ว หรื อ จะท างานโดยค านึ ง ถึ ง ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากการ
ได๎ทาประโยชน์ให๎กับผู๎อื่นก็สามารถทาได๎ “...ทางานกับฉัน ฉันไมํมีอะไรให๎ นอกจากการมีความสุขรํวมกัน
ในการ ทาประโยชน์ให๎กับผู๎อื่น...”
๒๒. ความเพียร
การเริ่ ม ต๎ น ท างานหรื อ ท าสิ่ ง ใดนั้ น อาจจะไมํ ไ ด๎ มี ค วามพร๎ อ ม ต๎ อ งอาศั ย ความอดทนและ
ความมุํงมั่น ดังเชํนพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู๎เพียรพยายามแม๎จะไมํเห็นฝั่งก็จะวํายน้าตํอไป
เพราะถ๎าไมํเพียรวํายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไมํได๎พบกับเทวดาที่ชํวยเหลือมิให๎จมน้า
๒๓. รู๎ รัก สามัคคี
- รู๎ คือ รู๎ปัญหาและรู๎วิธีแก๎ปัญหานั้น
- รัก คือ เมื่อเรารู๎ถึงปัญหาและวิธีแก๎แล๎ว เราต๎องมีความรัก ที่จะลงมือทา ลงมือแก๎ไขปัญหานั้น
- สามัคคี คือ การแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ไมํสามารถลงมือทาคนเดียวได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจ
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

๒๕

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคง
๑.๑ การมี ความมั่น คงปลอดภัย จากภั ยและการเปลี่ ยนแปลงทั้ง ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง
๑.๒ ประเทศมีความมั่น คงในเอกราชและอธิป ไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริ ย์
ที่เข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสูํ
การบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน
๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยูํอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มึความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
๒. ประเทศมีความมั่งคั่ง
๒.๑ ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง ยกระดั บ เป็ น ประเทศ
ในกลุํมรายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเทําเทียมกันมากขึ้น
๒.๒ เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแขํ ง ขั น สู ง สามารถสร๎ า งรายได๎ ทั้ ง ภายในภู มิ ภ าค
ทั้ ง การคมนาคมขนสํ ง การผลิ ต การค้ าการลงทุ น และการท าธุ ร กิ จ มี บ ทบาทส าคั ญ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง
๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
๓. ประเทศมีความยั่งยืน
๓.๑ การพั ฒนาที่สามารถสร๎า งความเจริญ รายได๎ และคุ ณภาพชี วิต ของประชาชนให๎เ พิ่ม ขึ้ น
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไ มํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะ
ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์
๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บรํ ว มกั น ความอุด มสมบู รณ์ ข องทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มมี คุ ณภาพดี ขึ้ น
คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวรวม
๓.๓ ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคั ญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติสังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี
และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได๎ ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ด๎านความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ๎าน และมิตรประเทศทั่วโลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ตํอการดาเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด๎านอื่น ๆ ให๎สามารถขับเคลื่อนไปได๎ตาม
ทิศทางและเปูาหมายที่กาหนด
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเปู าหมายการพัฒ นา ที่มุํ งเน๎นการยกระดั บศั กยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติบนพื้น ฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความได๎เปรียบเชิงเ ปรียบเทียบ
ของประเทศ ในด๎านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร๎าง
คุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพิ่มศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตํอยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎
และการจ๎างงานใหมํขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูํ ไปกับการยกระดับรายได๎ และการ
กินดีอยูํดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีเกํง และมีคุณภาพ
โดยคนไทย มี ความพร๎ อมทั้ งกาย ใจ สติ ปัญ ญา มี พั ฒนาการที่ดี รอบด๎ านและมีสุ ขภาวะที่ ดี ใ นทุ กชํ วงวั ย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็ น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรี ยนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มี เ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ ใ ห๎ ค วามส าคั ญ กั บ การดึ ง เอาพลั ง ของภาคสํ ว นตํ า ง ๆ ทั้ ง ภาคเอกชน
ประชาสัง คม ชุมชน ท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิด
รํวมทา เพื่อสํวนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น
การเสริมสร๎าง ความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทา
ประโยชน์ แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพ อยํางเป็นธรรมและทั่วถึง
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนในทุกมิติ ทั้ง ด๎าน
สัง คม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกัน ทั้ง ภายใน และ
ภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่ จะเป็นไปได๎โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความสาคัญ กับการสร๎าง
สมดุลทั้ง ๓ ด๎าน อันจะนาไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท หนํวยงาน
ของรั ฐ ที่ ท าหน๎ า ที่ ใ นการก ากั บ หรื อ ในการให๎ บริ การในระบบเศรษฐกิ จที่ มี การแขํ งขั น มี สมรรถนะสู ง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และ
พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ ย นแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิ ดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามี สํวนรํวม
เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎อง
รํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตสานึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จาเป็น มีความทันสมัย
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสูํ การลดความเหลื่อมล้า และเอื้อตํอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีกํรบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข สอดคล๎อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

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

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องได๎ตระหนักถึง ความสาคัญและพร๎อมเข๎ารํวม
ผลักดันแผนการศึกษาแหํงชาติไปสูํการปฏิบัติ
๒. สร๎ างความเชื่ อ มโยงระหวํ างแผนการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของหนํวยงาน องค์กร
๓. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ให๎เอื้อตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ในระยะ
ตําง ๆ
๔. สร๎า งชํ อ งทางให๎ป ระชาสั ง คมมี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ นและมี สํว นรํ วมในการจั ด การศึ ก ษา
อยํางกว๎างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่
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นโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนสูํศตวรรษที่ ๒๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหํง พระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
หลักการ
๑. ให๎ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู๎เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผู๎บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต
๒. บูรณาการทางานรํวมกันระหวํางสํวนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ให๎ มี ค วามคลํ องตั ว รวมทั้ง หนํ วยงานสั ง กั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ในพื้ น ที่ภู มิ ภ าค
ให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน๎นประสานงานกับสํวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนในด๎านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทัก ษะที่
สาคัญด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุํงคานึงถึงพหุปัญญาของผู๎เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
๑. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๒. เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น
๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการสื่อสาร
๔. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎ จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จาลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผู๎เรียนและครูด๎วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น
๕. สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
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๖. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๗. พัฒนาครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
๘. จัดให๎มีโครงการ ๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
๑. จัด การเรี ยนรู๎ ด๎ว ยวิ ธีก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศวกรรม คณิ ต ศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่สาม)
๒. จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพ และการมีงานทา
เชํน ทักษะด๎านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูํนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศึกษา
มุํงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร๎างนวัตกรรมตามความต๎องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู๎ประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
๑. จัดการศึกษาในระบบบททวิภาคี ให๎ผู๎เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ
๓. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร๎างอาชีพ
๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผู๎เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
๑. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ
๒. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู๎ที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๑. ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ต๎องปรับปรุ งแผนปฏิบัติราชการให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง
๒. จัดทาฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย
๓. ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน๎นการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ
๔. ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย
ให๎ผู๎บริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน
๕. ให๎หนํวยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรั พยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตามความ
ต๎องการจาเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
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๖. ให๎กล
ไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานรํวมกับ
หนํวย จัดการศึกษา
๗. เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํง ชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุง สาระสาคัญ ให๎ เอื้อ
ตํอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
๘. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข๎อติดขัดการปฏิบัติง าน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล/ ข๎อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เชํน จานวนเด็กในพื้นที่น๎อยลง ซึ่ง จาเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ทาความเข๎าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
๙. วางแผนการใช๎ อั ต ราก าลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให๎ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด ท าแผนการประเมิ น ครู อ ยํ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง จั ด ท าหลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู ใ ห๎ มี
องค์ความรู๎และทักษะในด๎านพหุปัญญาของผู๎เรียน
๑๐. ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแตํละจัง หวัด นาเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
๑๑. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จ ของสํ ว นราชการหลั ก และหนํ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามปกติ ( Function)
งานในเชิง ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิง พื้นที่ (Area) ซึ่งได๎ดาเนินการอยูํกํอนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายส าคั ญ เพิ่ ม เติ ม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนื อ จากที่ ก าหนด
หากมีความสอดคล๎องกับหลักการในข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
จะต๎องเรํงรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรม
ด๎วยเชํนกัน
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์
เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

เป้าประสงค์โดยรวม
๑. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแขํงขันเพิ่มขึ้น
๒. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
๓. ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น มี ต๎ นแบบการพั ฒนาให๎ เป็ น
เมืองนําอยูํ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ ๑ การพั ฒนาการเกษตรสีเ ขีย วแบบครบวงจร และเมือ งอาหารคุ ณภาพ
ที่เติบโตอยํางมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
๑) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข๎มแข็งในการเป็นแหลํงอาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ
๒) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอยํางตํอเนื่อง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
๓) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข๎มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พึ่งตนเองได๎
๔) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อตํอการทาการเกษตร และมีหํวงโซํคุณคําทางการเกษตร
ที่เข๎มแข็ง สร๎างงาน อาชีพแกํประชาชน ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร๎างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิ จการค๎า การบริการการทํองเที่ยว
ด๎วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคําสูง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
๑) จังหวัดราชบุรีมีรายได๎จากการทํองเที่ยวที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเข๎มแข็งมี
คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการทํองเที่ยว และการบริการมั่นคง
๒) ผู๎ประกอบการค๎าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมเข๎มแข็ง
จังหวัดราชบุรีมีความพร๎อมในการพัฒนาสูํจังหวัดแหํงการค๎าขาย (Trading City)
๓) เศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได๎
๔) จังหวั ดราชบุรีมี นวัตกรรมทางการค๎ า การลงทุน การบริการ รองรับการขั บเคลื่อนยุ ทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสูํสังคมดิจิทัล

๓๓

๕) ระบบการคมนาคม การขนสํง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอยํางเป็นระบบ รองรับการ
เติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ
๖) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค๎าชายแดนเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด๎วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
๑) ชุมชนหมูํบ๎านเข๎มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญ ญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนหมูํบ๎านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
๒) ประชาชนมี ศัก ยภาพทางความรู๎ มี คุณ ธรรม ครอบครั วอบอุํน วั ฒนธรรมเข๎ม แข็ ง มี สุข ภาพดี
อยูํอาศัยในพื้นที่ที่เอื้อตํอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในที่เข๎มแข็ง มีความสงบเรียบร๎อย ตลอดแนวชายแดน และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน
๔) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบ าลรองรับการพัฒนาจังหวัด
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่สมดุล และใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืน
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ปุาเพิ่มมากขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง
๒) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได๎มากขึ้น
๓) ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ขยะ น้าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ ๒๑
๔. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึง
และเทําเทียม
๕. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสูํ Thailand ๔.๐

นโยบาย
นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ ๔ สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

๓๕

มาตรการ
นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
๑) พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียน
ให๎ มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ นในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมือ งดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติสื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
๒) พัฒ นาผู๎เรียนมีความพร๎อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหมํทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด ภั ยจากความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยภิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคูํไปกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
๓) พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให๎แกํผู๎เรียน ที่อยูํใน
เขตพื้ น ที่เ ฉพาะ กลุํ ม ชาติพั น ธ์ กลุํ ม ผู๎ด๎ อยโอกาส และกลุํ มที่ อ ยูํใ นพื้ น ที่หํ างไกลทุร กั นดาร เชํ น พื้ นที่ สู ง
ชายแดน ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ
นโยบายที่ ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให๎เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะ
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย
๒. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู๎เรียน
๒.๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย ให๎ได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุกด๎าน ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
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๒.๒ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษาให๎ไ ด๎ รับการพัฒนาทางด๎า น
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ มี ทั ก ษะด๎ า นภาษาไทยเพื่ อ ใช๎ ใ นการเรี ย นรู๎ มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั งกฤษและภาษาที่ ๓
มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและมีมีงานทา ยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สัง คมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด๎อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
๓. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู๎ของตนเอง ตามความต๎องการ และความถนัดของผู๎เรียนสามารถสร๎างสัง คมฐานความรู๎
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
๔. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา รํวมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให๎เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู๎มีความสามารถสู งให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุน
สื่อ การสอน และสร๎ างเครื อ ขํ ายพั ฒนาครูใ ห๎ มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ร ะหวํ า งกั น รวมถึง การพั ฒ นาครู ที่
เชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู๎เรียนโดยตรง
๔.๑ ผลิ ต ครู ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรการการสร๎ า งความรํ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ต ครู
ให๎ ผ ลิ ต ครู ที มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู๎ ค วามสามารถอยํ า งแท๎ จ ริ ง และเป็ น ต๎ น แบบ
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให๎เป็นครูยุคใหมํ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู๎สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู๎อานวยการการเรียนรู๎” ปรับวิธีการสอนให๎เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน๎าที่กระตุ๎นสร๎างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรูแ๎ ละวิธีจัด
ระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพือ่ ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน
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นโยบายที่ ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
๑. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียนทุกกลุํม และสถานศึกษาอยํางเหมาะสมและเพียงพอ
๔. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินการให๎องค์ความรู๎และ
สร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๒. จัดทาคูํมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
๓. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให๎
ความรู๎เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูํสังคมคาร์บอนต่า
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตํ ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒ นาระบบข๎ อ มู ลสารสนเทศการเก็ บ ข๎ อ มู ล การลดก๏ า ซที่ มี ผ ลตํ อ ปรากฏการณ์ ภ าวะเรื อ นกระจก เชํ น
คาร์บ อนไดออกไซด์ ในรู ปแบบการเปรี ยบเทียบและการลดการปลํอ ยคาร์ บอนไดออกไซด์ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน
๕. จั ดจ๎ างผู๎เ ชี่ย วชาญในการจั ดท า Road Map เป็ นที่ ปรึ กษาในการดาเนิ นการตามแผน
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอน
๖. พัฒ นาตํ อยอดและขยายผลศูน ย์ก ารเรีย นรู๎ล ดใช๎พลั ง งาน การจัด การขยะ และอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล๎อมใน ๖ ศูนย์ ๓ ภูมิภาค
๗. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมเรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมใน ๖ ภูมิภาค
๘. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการตํอยอดขยายความรู๎
และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตํอหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และยกระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต๎นแบบ และสถานศึกษาด๎านการบริหารจัดการสานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green office)
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๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการพัฒนา ด๎านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสั ญ ลั ก ษณ์ เ บอร์ ๕ เพื่ อ ลดการใช๎ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละลดปริ ม าณขยะในส านั ก งานและ
สถานศึกษา
๑๑. สํงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๒. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตํอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อม ที่ดีและการ
เลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อม
๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะ มา
ใช๎ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช๎เผา และลดใช๎
สารเคมี สูํโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อมดี
Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๕. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมเพื่อนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดทาโครงงานด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
๑๖. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชี พที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล๎อมในสถานศึกษา จัดคํา ย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต๎นแบบที่นาความรู๎จากโรงเรียนตํอยอดสูํชุมชนนิเวศ ปลอด
ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๗. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
๑. ให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป
โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎
๒. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ พร๎อม
ที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบ าล เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํง เสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

๓๙

๓. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เ รียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่ เน๎นการนาเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital
Technology) มาใช๎ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนทุกคน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต๎องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ดังกลําว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู๎เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง ลดความซ้าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียน สามารถกาหนด
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให๎แกํผู๎เรียนกลุํมตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถเชื่อมโยงข๎ อมูลกับระบบ
ธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
เข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ นาไปสูํการนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎เรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูล
สถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูล ในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา Cloud Technology มาให๎บริการแกํหนํวยงานทุกระดับทั้ง
ระดับ LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Technology) ระบบบริหารงานสานักงาน เชํน
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต๎น เพื่อเจ๎าหน๎าที่สามารถใช๎ใน
การปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได๎กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหํง ชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการศึกษาแหํง ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมุํงสูํประเทศไทย ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ ๔ ด๎ า นการสร๎ า งโอกาสในการเข๎ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

๔๐

ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ กับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๑๒)
(๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

ย.๑ ด๎านความมั่นคง

ย.๒ การสร๎างความสามารถ
ในการแขํงขัน

ย.๓ การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
ย.๗ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ
ย.๕ การเสริมสร๎างความ
ระบบโลจิสติกส์
มั่นคงแหํงชาติเพื่อการ
ย.๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
พัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
และยั่งยืน
ย.๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
ย.๑๐ ความรํวมมือระหวํางประเทศ
เพื่อการพัฒนา
ย.๑ การจัดการศึกษาเพื่อ
ย.๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน
ความมั่นคงของสังคมและ การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีด
ประเทศชาติ
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ

ย.๓ การพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ย.๑ เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ย.๓ การพัฒนาศักยภาพ ทุกชํวง
วัย และการสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ย.๑ ด๎านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ

ย.๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ

ย.๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ย.๑ ด๎านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ

ย.๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ

ย.๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์

ย.๔ การสร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ย.๒ การสร๎างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้า ในสังคม

ย.๕ ด๎านการสร๎างเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม

ย.๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน

ย.๔ การสร๎างโอกาส ความเสมอ ย.๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริม
ภาคและความ เทําเทียมทาง
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
การศึกษา
สิ่งแวดล๎อม
ย.๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึง
ย.๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
มาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล้า
สิ่งแวดล๎อม
ทางการศึกษา
ย.๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึง
ย.๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
สิ่งแวดล๎อม
ทางการศึกษา

ย.๖ ด๎านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ย.๖ การบริหารจัดการ ใน
ภาครัฐ การปูองกัน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบและธรร
มาภิบาล ในสังคมไทย

ย.๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา
ย. ๖ ด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
ย. ๖ ด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร จัด
การศึกษา

๔๑

ส่วนที่ ๓
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได๎ดาเนินการกาหนดนโยบายการบริหาร
จัดการศึกษา กลยุทธ์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และคําเปูาหมาย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑) ผู๎เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑) ร๎ อ ยละของผู๎ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒) จานวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
๒) ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอ
๒) ร๎ อ ยละของผู๎ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่
บ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่ คุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์
พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิต มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว
อาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น ชุมชน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสังคมโดยรวม ซื่อสัต ย์ สุจริต มัธยัส ถ์
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี
อดออม โอบอ๎ อ มอารี มี วิ นั ย และรั ก ษา
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ศีลธรรม

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๒

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๒) จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมรา
โชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓) ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ๑) ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความ
ตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด มั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎า
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรม มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ตําง ๆ เป็นต๎น
๔) ผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
๑) ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุํม
กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกล
พื้นที่หํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง
ทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายแดน ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้น
ได๎รับการบริการด๎านการศึกษา พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
ความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
เหมาะสม ตรงตามความ
ต๎องการ
มาตรการการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑) พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎
มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติสื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม

๔๓

๒) พัฒนาผู๎เรียนมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหมํทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย พิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคูํไปกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
๓) พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให๎แกํผู๎เรียน ที่อยูํใน
เขตพื้ น ที่เ ฉพาะ กลุํ ม ชาติพั น ธ์ กลุํ ม ผู๎ด๎ อยโอกาส และกลุํ มที่ อ ยูํใ นพื้ น ที่หํ างไกลทุร กั นดาร เชํ น พื้ นที่ สู ง
ชายแดน ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
๑) ผู๎เรียนทุกระดับมีความเป็น
เลิศ มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒) ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัด และความสนใจ
นาไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎าง
นวัตกรรม

ตัวชี้วัด

๑) จานวนผู๎เรียนมีความสามารถเป็น
เลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่
สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒) ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
ผํานการประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading
Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด๎าน
การรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓) ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํ ๑) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพ
เวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ ได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับ
นานาชาติ
มาตรการการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๘๐

๘๕

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕๐

๕๕

๖๐

พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ

๔๔

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
๑ . ห ลั ก สู ต ร ป ฐ ม วั ย แ ล ะ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน มี ก าร พั ฒ น าที่
สอดคล๎ อ งกั บ แนวโน๎ ม การ
พัฒนาของประเทศ
๒. ผู๎ เรี ยนได๎ รั บการพั ฒนาตาม
จุ ดมุํ งหมายของหลั กสู ตร และมี
ทักษะความสามารถที่สอดคล๎องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความยื ดหยุํ นทางด๎ านความคิ ด
สามารถท างานรํ วมกั บผู๎ อื่ นได๎
ภายใต๎ สั งคมที่ เป็ นพหุ วั ฒนธรรม
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อ
การวางแผนชี วิ ต ที่ เหมาะสมใน
แตํละชํวงวัยและนาไปปฏิบัติได๎
๓. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนา
ให๎มีความรู๎และทักษะนาไปสูํการ
พัฒนานวัตกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)
๒. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชี วิ ต สามารถด ารงชี วิ ต อยูํ ใ น
สั ง คมได๎ อ ยํ า งมี ค วามสุ ข มี ค วาม
ยื ด หยุํ น ทางด๎ า นความคิ ด สามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อื่น ได๎ ภายใต๎สัง คมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ ๓ ที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
๔ . ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ
๕๐ ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผํานมา

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๕

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๔. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพ
และการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ความต๎ อ งการ
ของประเทศ

๑. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นและ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทักษะการเรียนรู๎ที่
เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตาม
ความถนัด และความต๎องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
๑. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให๎ มี สุ ข ภาวะที่ ดี
สาม าร ถด า ร ง ชี วิ ต อยํ าง มี
ความสุ ข ทั้ ง ด๎ า นรํ า งกายและ
จิตใจ
๖. ครู เปลี่ ย นบทบาทจาก ๑. ครู มี ก ารเปลี่ ย นบทบาทจาก
“ครู ผู๎ ส อน” เป็ น “Coach) “ครู ผู๎ ส อน ” เป็ น “ Coach) ผู๎ ใ ห๎
ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการ คาปรึกษาข๎อเสนอแนะ การเรียนรู๎หรือ
เรี ย นรู๎ ห รื อ ผู๎ อ านวยการการ ผู๎อานวยการการเรียนรู๎
เรียนรู๎

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗. ครู มีความรู๎
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑. ครู มีความรู๎ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม

๔๖

มาตรการการดาเนินงาน
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให๎เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะ
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย
๒. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู๎เรียน
๒.๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย ให๎ได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย
ในทุ ก ด๎ า น ทั้ ง ทางด๎ า นรํ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ และสติ ปั ญ ญา มี วิ นั ย มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
๒.๒ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษาให๎ไ ด๎ รับการพัฒนาทางด๎า น
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ มี ทั ก ษะด๎ า นภาษาไทยเพื่ อ ใช๎ ใ นการเรี ย นรู๎ มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ๓ มี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและมีมีงานทา ยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่ นได๎ ภายใต๎สัง คมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด๎อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะ สมกับบริบท และความ
ต๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
๓. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนพัฒนา
วิธีการการเรียนรู๎ ของตนเอง ตามความต๎องการ และความถนัดของผู๎เรียนสามารถสร๎างสัง คมฐานความรู๎
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต

๔๗

๔. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา รํวมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให๎เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพและสมรรถนะครู อ ยํ า งตํ อ เนื่ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง เงิ น เดื อ น เส๎ น ทางสายอาชี พ
การสนั บ สนุ น สื่ อ การสอน และสร๎ า งเครื อ ขํ า ยพั ฒ นาครู ใ ห๎ มี ก ารแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู๎ ร ะหวํ า งกั น รวมถึ ง
การพั ฒนาครู ที่เ ชี่ย วชาญด๎ านการสอนมาเป็ นผู๎ ส ร๎า งครูรุํ น ใหมํอ ยํา งเป็ นระบบ และประเมิ นครู จากการ
วัดผลงานการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรง
๔.๑ ผลิ ต ครู ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรการการสร๎ า งความรํ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ต ครู
ให๎ ผ ลิ ต ครู ที มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู๎ ค วามสามารถอยํ า งแท๎ จ ริ ง และเป็ น ต๎ น แบบ
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให๎เป็นครูยุคใหมํ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู๎สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู๎อานวยการการเรียนรู๎” ปรับวิธีการสอนให๎เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน๎าที่กระตุ๎นสร๎างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู๎และวิธีจัด
ระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน

๔๘

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย
โลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
(Global Goals for
Sustainable Development)
๒. สถาน ศึ ก ษากั บ อง ค์ ก ร
ปกครองท๎ อ งถิ่ น ภาคเอกชน
และหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งใน
ระดั บ พื้ น ที่ รํ ว มมื อ ในการจั ด
การศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และ
มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึ กษามี เพี ยงพอ และ
เหมาะสม สอดคล๎ องกั บสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น
ตามสภาพพื้ นที่ ภู มิ ศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ งของ
สถานศึกษา
๕. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย
และงบลงทุ นแกํ สถานศึ กษาอยํ าง
เหมาะสม เพื่ อให๎ สถานศึ กษา
บริ หารงานจั ดการศึ กษาอยํ างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑. ผู๎ เ รี ย นทุ ก คนสามารถเข๎ า ถึ ง
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรฐาน
เสมอกัน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

๒. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มี
มาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท
ด๎านประเภท ขนาด และพื้นที่

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

๑. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ
เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต๎องการจาเป็นพิเศษสาหรับ
ผู๎พิการ

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

๔๙

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๖. น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Technology) มาเป็น
เครื่อ งมือ ให๎ผู๎เ รียนได๎มีโ อกาส
เข๎าถึง บริการด๎านการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

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

๗. พัฒนาระบบการติดตาม
สนั บสนุน และประเมิ นผลเพื่ อ
สร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับ
การ ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ของ
ประชาชน

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

๒. ครู ไ ด๎ รั บ การสนั บ สนุ น วั ส ดุ ทุกคน
อุ ป กรณ์ และอุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital
Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
๓. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล
ทุกแหํง
(Digital Technology) มาใช๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๑. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูล
ทุกแหํง
ประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช๎
ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๒. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ทุกแหํง
ชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

ทุกคน

ทุกคน

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

มาตรการการดาเนินงาน
๑. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียนทุกกลุํม และสถานศึกษาอยํางเหมาะสมและเพียงพอ
๔. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน

๕๐

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา นักเรีย น
ได๎ รั บ การสํ ง เสริ ม ด๎ า นความรู๎
การสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิต
และ บริ โ ภค ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล๎อม
๒. สถานศึ ก ษาสามารถน า
เทคโนโลยี มาจั ด ท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข๎อ มูลด๎า น
ความรู๎ เรื่อ งฉลากสีเ ขี ย วเพื่ อ
สิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถ
นามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท า
นโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม
๔. สถานศึกษามีการบูรณา
การหลักสูตร กิจกรรมเรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การ
ผลิตและบริโภค สูํการลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบาย ทุกแหํง
และจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและ
สร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่
บ๎านและชุมชน เชํน การสํง เสริมอาชีพ
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม การลดใช๎
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึ ก ษามี ก ารน าขยะมาใช๎ ทุกแหํง
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลัง งาน
เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะและมี ก ารสํ ง เสริ ม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง ทุกแหํง
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการ
นาขยะมาใช๎ประโยชน์ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๔. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํง เรียนรู๎ ทุกคน
มี ก ารขยายผลแหลํ ง เรี ย นรู๎ นั ก เรี ย น
โรงเรี ย น ชุ ม ชน เรี ย นรู๎ ด๎ า นการลดใช๎
พลั ง งาน การจั ด การขยะและอนุ รั ก ษ์
สิ่ง แวดล๎ อมเพื่ อ เป็ นแหลํ ง เรีย นรู๎ และ
ตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกคน

ทุกคน

๕๑

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๕. สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายสํงเสริมความรู๎และ
สร๎างจิตสานึกและจัดการ
เรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๖. สถานศึกษาต๎นแบบนาขยะ
มาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ
๗. มีสถานศึกษานวัตกรรม
ต๎นแบบในการนา ๓RS มา
ประยุกต์ใช๎ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม

๑. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนิน
กิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่
บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
๒. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการ
จัดทางานวิจัยด๎านการสร๎างสานึกด๎าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมได๎
๓. สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครู และ
นักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผําน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ใน
โรงเรียน การจัดการเรียนรู๎ และ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและชุมชน
ได๎ตามแนวทาง Thailand ๔.๐

๘. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและทุกโรงเรียน ใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา
เป็นหนํวยงานต๎นแบบ
สานักงานสีเขียว (Green
Office) เพื่อให๎มีบริบทที่เป็น
แบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุน
การเรียนรู๎ของนักเรียนและ
ชุมชน
๙. สานักงานเขตพื้นที่มีการนา
นโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ทุกแหํง

๑.ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ ทุกแหํง
สถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
บุคลากร และสถานที่ ให๎เป็นสานักงานสี
เขียวต๎นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง
ที่เ ป็ น มิต รกั บสิ่ ง แวดล๎ อ มที่ เ อื้ อตํ อ การ
เรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน

ทุกแหํง

ทุกแหํง

๕๒

มาตรการการดาเนินงาน
๑. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินการให๎องค์ความรู๎และสร๎าง
จิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๒. จัดทาคูํมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
๓. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให๎
ความรู๎เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูํสังคมคาร์บอนต่า
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒ นาระบบข๎ อ มู ลสารสนเทศการเก็ บ ข๎ อ มู ล การลดก๏ า ซที่ มี ผ ลตํ อ ปรากฏการณ์ ภ าวะเรื อ นกร ะจก เชํ น
คาร์บ อนไดออกไซด์ ในรู ปแบบการเปรี ยบเทียบและการลดการปลํอ ยคาร์ บอนไดออกไซด์ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน
๕. จัดหา/จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอน
๖. พัฒนาตํอยอดและขยายผลการเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
๗. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมเรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๘. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการตํอยอดขยายความรู๎
และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตํอหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และยกระดับสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการบริหารจัดการ สถานศึกษาสีเขียวหรือ สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (Green office)
๑๐. พัฒนาสถานศึกษานารํองให๎มีการขยายผลและพัฒนาให๎เป็น สถานศึกษาต๎นแบบด๎านการ
พัฒนา ด๎านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงาน
และสถานศึกษา
๑๑. สํงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๒. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตํอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

๕๓

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช๎
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสี ย ลดการใช๎เผา และลดใช๎
สารเคมี สูํโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อมดี
Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๕. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมเพื่อนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดทาโครงงานด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
๑๖. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล๎อมในสถานศึกษา จัดคําย
เรี ย นรู๎ ก ารลดคาร์ บ อนเพื่ อ โลก ประกวดชุ ม ชนต๎ น แบบที่ น าความรู๎ จ ากโรงเรี ย นตํ อ ยอดสูํ ชุ ม ชนนิ เ วศ
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๗. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การนาเสนอผลงาน การประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํ

๕๔

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. สถานศึ ก ษา หรื อ กลุํ ม
สถานศึกษา มี ความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุ ม ด๎ า นการบริ ห าร
วิ ช า ก าร ด๎ าน ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ
ด๎ า นการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการ
บริหารงานทั่วไป
๒. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีการปรับเปลี่ยนให๎
เป็นหนํวยงานให๎มีความ
ทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่
มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑. สถานศึ ก ษาได๎ รั บ การกระจาย ทุกแหํง
อานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํา ง
เป็นอิสระ

ทุกแหํง

ทุกแหํง

๒. ส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา ทุกกลุํม/ ทุกกลุํม/ ทุกกลุํม/
มีก ารพั ฒ นาการบริห ารงานและการ หนํวย
หนํวย
หนํวย
ปฏิบัติ งานให๎เป็ นหนํ วยงานที่มี ความ
ทันสมัย ยึดหยุํน คลํองตัวสูง ปรับตัว
ทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา สามารถปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่
สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เ พื่ อ ใ ห๎ ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ จั ด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
ทุกแหํง ทุกแหํง ทุกแหํง
การศึกษา นานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช๎ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจทั้งระบบ

๕๕

เป้าประสงค์
๓. หนํวยงานทุกระดับ มีความ
โปรํงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. หนํวยงานมีกระบวนการ และวิธี
งบประมาณด๎านการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูํผู๎เรียน
๕. หนํวยงานพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช๎ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนยําง
เป็นระบบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขต ทุกแหํง
พื้นที่การศึกษา มีความโปรํงใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
ระดับAA
การศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรม
๙๕.๓๐
และความโปรํงใสในการดาเนินงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA)
๑. สถานศึกษาทุกแหํง และสานักงาน ทุกแหํง
เขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
หนํวยงานในสังกัด
๒. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูล
ตําง ๆ นาไปสูํการวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ (Big Data
Technology)
๓. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
๔. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ทุกแหํง

ทุกแหํง

ระดับAA ระดับAA
๙๕.๙๕ ๙๖.๑๕

ทุกแหํง

ทุกแหํง

๕๖

มาตรการการดาเนินงาน
๑. พัฒนาสถานศึกษาให๎มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหาร
วิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป ตามอานาจ
หน๎าที่
๒. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ พร๎อม
ที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน และ
สถานศึกษา สํงเสริม การนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการจัดการศึกษา จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
การศึกษาของผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
เข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ นาไปสูํการนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎เรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูล
สถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
การศึกษาได๎มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร

๕๗

ส่วนที่ ๔
การนาแผนสู่การปฏิบัติและการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีค วามสาคัญ ตํอการบริหารงานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพต๎องมีความสอดคล๎องสัมพันธ์กับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหํง ชาติ พระบรมราโชบาย ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อให๎การจัดการศึกษาบรรลุผลการพัฒนาและเกิดผลสาเร็จตามเปูาหมายและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จึง ได๎กาหนดแนวทางการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สูํการปฏิบัติและ
การนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนงาน ดังนี้
๑. แตํ งตั้ งคณะท างาน ประกอบด๎ว ยผู๎ บริ หารสานัก งานเขตพื้ นที่ ผู๎ อานวยการกลุํม /หนํว ย
ศึกษานิเทศก์ ผู๎อานวยการสถานศึกษา ครูผู๎สอน ผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง
๒. วิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา เชํน แผนการศึกษาแหํงชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ของจังหวั ดราชบุรี แผนปฏิบัติก ารประจาปีง บประมาณและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
(พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑
๓. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผํานมาและสภาวะแวดล๎อมและศักยภาพของสานักงานเขตพื้นที่
(SWOT Analysis) จัดทาโครงการ/กิจกรรม
๔. จั ด ท าและน าเสนอแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ตํอคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๕. จั ด ประชุ ม ผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ งเพื่ อ ชี้ แ จงการน าแผนแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) สูํการปฏิบัติและการนิเทศ กากับ ติดตาม
๖. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
นโยบายและเปูาหมายที่กาหนดไว๎ในแผน ฯ
๗. จัดทากรอบการประเมิน เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๗.๑ แผนงาน/โครงการมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบายการจัดการศึกษา
๗.๒ การบริหารจัดการนาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการไปสูํการปฏิบัติ
๗.๓ ผลการนาแผนไปใช๎ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความยั่งยืน
๘. กาหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๙. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

๕๘
คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
นายยรรยงค์
เจริญศรี
นายวุฒิพงษ์
ปฏิเวชวัฒนางกูร
นางรังษิยา
อมาตยคง
นางสาวจงรักษ์
ศรีทิพย์
ผู๎อานวยการกลุํมทุกกลุํมและผู๎อานวยการหนํวย

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ผู้จัดทา
นายบุญประคอง

โคตรพัฒน์

นางกัลยา
นางอรวรรณ
นางสาวพัชรี
นางสาวสุพิชญ์นันท์
นางสาวศุภากร
นายคารณ
นางจันทร์ดา
นางสาวประกายมาศ
นางสาวบุญฑริกา
นางสาวจริยา
นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์

แตงขา
แสงทอง
ศุภษร
ทิมพิทักษ์
ทองน๎อย
สะอาด
สร๎อยสังวาลย์
บุญสมปอง
นิเทศศิลป์
สุธาพจน์
เกตุคา

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน

ทิมพิทักษ์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

ออกแบบปก
นางสาวสุพิชญ์นันท์

๕๙

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

