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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1   
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บทสรุปผู้บริหำร 

 การบริหารงานขององค์กรให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นต้องบริหารทรัพยากร
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ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการให้
ข้อมูล รวมท้ังการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) จุดเน้น
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
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ครอบคลุมทุกสายงาน  และตรงต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน และสอดคล้อง
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โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้ 
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 กิจกรรมท่ี 7 โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและช่ัวคราว  
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 ท้ังนี้ การด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท้ัง 10 กิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   เป็น
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้ังอยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย ต้ังอยู่ละติจูดท่ี 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา 
10 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร       
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอ าเภอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย และ 

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อย อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางคายู อ าเภอเมตตา จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 

(พม่า) 
สภาพปัจจุบัน   

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ต้ังอยู่หมู่ ท่ี 10 ต าบลดอนตะโก        
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบ 6 อ าเภอ รวม 174 โรงเรียน  1 สาขา ได้แก่ อ าเภอ
เมืองราชบุรี จ านวน 49 โรงเรียน อ าเภอปากท่อ จ านวน 46 โรงเรียน 1 สาขา อ าเภอจอมบึง จ านวน 37 
โรงเรียน อ าเภอวัดเพลง จ านวน 5 โรงเรียน อ าเภอสวนผ้ึง จ านวน 20 โรงเรียน และอ าเภอบ้านคา จ านวน 
16 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ค. 2563)  
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สภาพการจัดการศึกษา 

          อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

          2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา          
        11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

        การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

        การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยค านึงถึงระดับของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย     เว้นแต่การจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการบริหารและ    การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา             ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต 
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และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ดังนี้ 

 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ท้ังนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น (เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน       
มีฐานะเป็นนิติบุคคล) 
 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ  ท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด ซึ่งใน
ปัจจุบันได้โอนให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
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ส่วนที่ 2  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ได้กล่าวถึงหลักสาระส าคัญ และจุดเน้นของ
การด าเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,  หน้า ค-ฒ) 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน   การศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์  และบริบท
แวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศภูมิภาค และท่ัวโลก การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ท่ีท่ัวโลก   ต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย 
และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมยุค 4.0 และน าผลการติดตามประเมินแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวกับบริบท การจัดการศึกษา โอกาสทางการ
ศึกษาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน   การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้
จ่ายงบประมาณ รวมท้ังการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้
ศึกษาปัญหา และความท้าทายของระบบการศึกษา ท้ังท่ีเกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจาก
สภาวการณ์ของโลกท่ีประเทศต้องเผชิญ เพื่อน ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิ สัยทัศน์  
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และ
แนวทางการพัฒนา รวมท้ังโครงการเร่งด่วนท่ีส าคัญ และการขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

 1)  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2)  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ  ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3)  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี    และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 4)  เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า

ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 

Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ คือ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) 
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และทักษะ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์   (Crosscultural 
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Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and 
ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้   (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวช้ีวัด ท่ี
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น เป็นต้น  
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  อย่าง       
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น  

 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : 
PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น  

 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์    การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา 
เป็นต้น  
 5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต และบริบท ท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น 5 
ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน และ
ระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวคิดการ จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
ดังน ี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 
 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา แห่งชาติ
ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  
 ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  
 ✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
ส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเป้าหมาย 

 อีกท้ังมีแนวทางการขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน คือ  
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถงึความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
 2.  สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน และองค์กร 
 3.  ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา  ใน
ระยะต่าง ๆ 
 4.  สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ท้ังระดับนโยบายและพื้นท่ี 
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นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจความความในมาตรา 8 และมาตรา 12  แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียน ทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้  ยังสนับสนุนการขับเคล่ือน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 
2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย  จะได้รับการพัฒนาในทุก
มิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ  ท่ีสามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ัง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดท าค าของบงประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
        - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลชักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทาง  การ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
        - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
        - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

        - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมิในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)   
        - ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY    โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

        - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะ
แก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน ต่างด้าว)  

        - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ  มีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

        - พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมี่ความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands–on Experience) 
เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ป ี

        - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการส่ือสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย

เครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตัวหัวในการัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   - เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ี                  

พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ

สร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
   - สนับสนุนให้สนถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางบการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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   - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 
ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี
ความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

 อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ  (Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น เมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีก าหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและ มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ 

 เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีความสุข  

เป้าประสงค์โดยรวม 

 1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
 2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง และลดความเหล่ือมล้ าการพัฒนาท่ัวถึงท้ังจังหวัด 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมือง               
น่าอยู่ และเมืองท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ ท่ี
เติบโตอย่างมั่นคง 
 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ 
         2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
         3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงท่ีเป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพึ่งตนเอง
ได้ 
         4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการท าการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรท่ี
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียว   
ด้วยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเท่ียวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเข้มแข็งมี
คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเท่ียว และการบริการมั่นคง 
         2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง  
จังหวัดราชบุรี มีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City) 
         3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้ 

         4) จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์  
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
         5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการ
เติบโตของเมือง และการเช่ือมโยงนานาชาติ 
         6) จังหวัดราชบุรี มีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 



แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  12 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง   
         2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี  
อยู่อาศัยในพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
         3) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในท่ีเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
         4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด 
และการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์   
อย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีป่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
         2) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น 
         3) ปัญหาส่ิงแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การท าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
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นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565     

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด
หลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่
Thailand 4.0 ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้             
วิสัยทัศน์ 
             “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
             1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21  
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

   6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0                 

นโยบาย  
    1. ด้านความปลอดภัย 

       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ี
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

   2. ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ   ใน
การดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจาเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี

สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และสถานศึกษา

ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์         

    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ 

พันธกิจ          
    1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 

21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการ ศึกษา

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
    5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และ จัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0     

ค่านิยมองค์กร 
     B : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นท่ีได้จากการปฏิบัติงาน) 
     E : ENJOY      หมายถึง  มีความสุข (ท างานอย่างมีความสุข) 
     S : SURVICE MIND    หมายถึง  บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ  
                                                         บริการรวดเร็ว) 
     T : TEAM WORK    หมายถึง  การท างานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ) 
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เป้าประสงค์ 
              1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
     3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมีทักษะท่ีจ าเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 
    5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ       
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบาย  
1. ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ี
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

   2. ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยา่งเท่าเทียมกัน 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ ใน
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจาเป็นของโลกใน

ศตวรรษที ่21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี

สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ ์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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           1.1 เป้าหมาย 
      1.1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม           
       1.1.2 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
       1.1.3 ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม  ความ
ต้องการ     

 1.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
                1.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง           
รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์              
ตามท่ีก าหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
                1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติท่ีดี           
ต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                1.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ี จัดกิจกรรมส่ง เสริม สนับสนุนให้ ผู้ เรียนมีความรัก                   
และมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
                 1.2.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน          
พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
                1.2.5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปล่ียนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
                1.26 ร้อยละของผู้เรียนในพื้นท่ีสูงและพื้นท่ีชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 
และเหมาะสม  ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
       1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

      1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม                 
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง   

      1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
                1.3.4 ส่งเสริม และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียง  ใน
การด าเนินชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 
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2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1 เป้าหมาย 
     ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน    

         2.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
              2.21 จ านวนสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน                
              2.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
              2.23 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
      2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ     

     2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ    

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          3.1 เป้าหมาย 

     3.1.1 หลักสูตรปฐมวัย กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการจัดการศึกษา    เรียน
รวม และหลักสูตรท้องถิ่น มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
      3.1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้      
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ท่ีเหมาะสม ในแต่ละ
ช่วงวัย พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

     3.1.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
      3.1.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ          
ท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen)  

     3.1.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     3.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย           

และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2.3 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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     3.2.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน           
(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน 

     3.2.5 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้น 

     3.2.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ร้อยละ 70    
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

     3.2.7 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ     
ด้านวิทยาศาสตร์        

     3.2.8 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ     
ด้านคณิตศาสตร์ 

     3.2.9 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ       
ด้านทัศนศิลป์ นาฎศิลป์และดนตรี   

     3.2.10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านกีฬา 

     3.2.11 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดี
ขึ้นไป 

     3.2.12 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป 
     3.2.13 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรระดับ

ดี ขึ้นไป 
     3.2.14 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามาตรฐาน

วิชาชีพครู 
     3.2.15 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการ

พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     3.2.16 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษา  เพื่อการส่ือสารมากกว่า 2 ภาษา 
     3.2.17 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
     3.2.18 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100 
     3.2.19 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม 

ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
     3.2.20 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
     3.2.21 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน ท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
     3.2.22 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 
     3.2.23 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
     3.2.24 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้าน    

ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
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      2.2.25 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือ
ใช้ส่ือ DLIT, DLTV 

      2.2.26 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ  การ
ประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

      2.2.27 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตามระบบ  การ
ประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

      2.2.28 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับดีขึ้นไป 

      2.29) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
      3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ONET PISA และพัฒนาวิทยาศาสตร์     

     3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา    

     3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)     

     3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง   
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา    

     3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน           
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา 
          4.1 เป้าหมาย 

     ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

          4.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     4.2.1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ต่อประชากรกลุ่มอายุ 

                   - ระดับปฐมวัย 
                  - ระดับประถมศึกษา 
                  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     4.2.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็นผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
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     4.2.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา        
ท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

     4.2.4 จ านวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมตามกรอบ     
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 

     4.2.5 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท         
ด้านประเภท ขนาดและพื้นท่ี 

     4.2.6 ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ      
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.2.7 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนยากจน 
     4.2.8 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
     4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค   

                4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน   
                4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ           
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3    

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          5.1 เป้าหมาย 
         สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

          5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     5.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก      

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     5.2.2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนักในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
     5.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
     5.2.4 จ านวนสถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศึกษา 

5.3 แนวทางการพัฒนา 
      5.3.1 สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
      5.3.2 การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง     
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6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
           6.1 เป้าหมาย 

      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  

          6.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

      6.2.1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
      6.2.2 จ านวนโครงการของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
               6.2.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) เพิ่มข้ึน 
               6.2.4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม            
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

      6.2.5 ร้อยละของนักเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
พฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 

      6.2.6 จ านวนนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

      6.2.7 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      6.2.8 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
              - การบริหารงานบุคคล 
              - การบริหารงานวิชาการ 
              - การบริหารงานงบประมาณ 
              - การบริหารงานท่ัวไป 
      6.2.9 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   

6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
  6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
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ส่วนที่ 3 

การด าเนินโครงการ 

แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ท่ี กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

สพท. สพฐ. อื่นๆ รวม  

1. กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

100,00
0 

- - 100,000 ต.ค.63-ก.ย.
64 

2. กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่
มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความ
โปร่งใส 

271,00
0 

200,000 - 471,000 ก.ค.-ก.ย.64 

3. กิจกรรมที่ 3 : อบรมปฐมนิเทศและ
พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 

76,400 - - 76,400 มี.ค.-ก.ย.64 

4. กิจกรรมที่ 4 :  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

34,350 - - 34,350 มี.ค.-ส.ค.64 

5. กิจกรรมที่ 5 :  เสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต  1 
พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
PLC สัญจร 
 

14,175 - - 14,175 ก.พ.-ก.ย.64 

6. กิจกรรมที่ 6 :  พัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะลูกจ้างประจ าและช่ัวคราว 

242,20
0 

- - 242,200 เม.ย.-พ.ค.64 

7. กิจกรรมที่ 7 :  การพัฒนาบุคลากรก่อน
แต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง   

135,90
0 

- - 135,900 ต.ค.63-ก.ย.
64 

8. กิจกรรมที่ 8 :  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital 

- - - - เม.ย.-ก.ย.64 
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โครงการ / กิจกรรม 
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โครงการ   พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเนน้ สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมินั้น  ต้องอาศัยการขับเคล่ือนทุกภาคส่วนในสังคม

อย่างมุ่งมั่นและจริงจัง  โดยเฉพาะจากพลังสมอง  พลังความคิด และพลังความรู้ของเด็กและเยาวชนในฐานะ
เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งพลังเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากกการศึกษาท่ีได้
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทันสมัย  ท้ังด้านการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ  และการพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไป    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความ
ตระหนักและให้ความส าคัญกับภารหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น                                                                         

2. วัตถุประสงค์ 

        เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ     
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   จ านวน  100  คน 
    เชิงคุณภาพ 

           บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
คัดเลือกและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
(ค่าเบ้ียเล้ียง  ท่ีพัก  และพาหนะ) 
 

 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  ณ สถานท่ีและหน่วยงานท่ีจัดการพัฒนาฯ  
 
6. งบประมาณ 
 จ านวน  100,000  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
คัดเลือกและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

- ค่าพาหนะ 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าเบ้ียเล้ียง 

 
 
 

40,000 
50,000 
10,000 

  
 
 

40,000 
50,000 
10,000 

 

รวม 100,000  100,000  
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเส่ียง  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับการพัฒนาท่ีตรงต่อความต้องการจ าเป็น ท่ีจะน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

2. แนวทางการบริหารความเส่ียง   

สนับสนุนและส่งเสริมด้านงบประมาณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาท่ี
ตรงต่อความต้องการจ าเป็น 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา

ครบถ้วน 

 
        100 

เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัด  มีความรู้                         
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
          95 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น        
ในสังกัดได้พัฒนาความรู้  ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล  
                                          อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกรกฎาคม 2564  – เดือนกันยายน   2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเนน้ สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อน าประเทศเข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 องค์กรภาครัฐจึงเป็นศูนย์รวมขององค์กรท่ีมีความส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความ
ยืดหยุ่นทันสมัยรวมท้ังมีกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ในการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและบริการ
ประชาชนในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและการท่ีองค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ และต้องด าเนินการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในทุดกด้าน  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ตลอดจนประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในการขับเคล่ือนการพัฒนา
องค์กรตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ในการท่ีจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืน โปร่งใส สุจริต  จึงก าหนดจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สู่
มาตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์ 
           2.1   เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน น าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เพื่อสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต 
           2.2   เพื่อสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานท่ีประสบความส าเร็จและการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาตรฐานสากล 
 
3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสพป.รบ. 1  จ านวน  50   คน  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  30  คน 

  
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสพป.ราชบุรี เขต 1  มีกระบวนทัศน์ ค่านิยมด้านคุณธรรมความโปร่งใส 

และมีวิธีปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมความโปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติงานท่ี

หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
 

 

 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กรกฎาคม 2564  

 2. ศึกษาดูงานต่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ และด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

กรกฎาคม 2564  

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม -กันยายน พ.ศ 2564 
 สถานท่ีด าเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์  ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี และศึกษาดูงานในสพป./สพม. 
อื่น  
6. งบประมาณ 
 จ านวน  471,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความ
โปร่งใส  

1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
อบรม 1 วัน 

- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน คนละ 140 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 คน มื้อละ 35 

บาท 2 มื้อ 
- ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ชม. ชม.ละ 600 

บาท 
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท  

2. ศึกษาดูงาน  
- ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน  4 วัน วันละ 18,000 บาท 
- ค่าอาหารเช้า มื้อละ 300 บาท  80 คน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 300 บาท 80 คน  3 

มื้อ 
- ค่าอาหารเย็น มื้อละ 300 บาท 80 คน 4 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม มื้อละ 35 บาท 80 

คน  2 มื้อ 
- ค่าท่ีพัก 2 คืน 80 คน  คนละ 600 
- ค่าของท่ีระลึก 2 ช้ิน ช้ินละ 1,500 บาท 
 

รวม 

 
 
 

 
 
 

11,200 
5,600 

 
3,600 

 
10,000 

 
144,000 

24,000 
72,000 

 
96,000 

5,600 
 

96,000 
3,000 

 
471,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

11,200 
5,600 

 
 
 
 
 

144,000 
24,000 

 
72,000 
96,000 

5,600 
 

96,000 
3,000 

 
457,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง  
1. บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน  ต้องเพิ่มมีค่านิยมในคุณธรรมความโปร่งใส มีวัฒนธรรมในการท างาน และมีแนว
ปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน 

2. ขาดการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ซึ่งก่อให้เกิดการท างานท่ีเต็มประสิทธิภาพ 
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แนวทางบริหารความเสี่ยง    
1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา  สู่มาตรฐานสากล 
อย่างมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ก้าวสู่

มาตรฐานสากลและปราศจากการทุจริต 

2. แลกเปล่ียนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวปฏิบัติงานแบบใหม่จากการศึกษาดูงาน 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับ
การอบรมตามครบเป้าหมาย 

 
        100 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ไม่
กระท าการทุจริต  มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 
          98 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            9.1.   บุคลากรทางการ สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา มีศักยภาพและทักษะการ
ปฏิบัติงาน น าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  9.2    บุคลากรทางการ สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต 
            9.3    มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานท่ีประสบความส าเร็จและการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาตรฐานสากล 
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โครงการ   อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู้มืออาชีพ  

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมีนาคม 2564  –  เดือนกันยายน   2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ.  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนา                  
อย่างเข้ม ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงแต่งครู ให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ต าแหน่งท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี  ศธ 0206.7/ ว 19  ลงวันท่ี  25 ตุลาคม 
2561  

จากหลักเกณฑ์วิธีการ และความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  1 จึงจัดท าโครงการอบรมปฐมนิเทศครูและพัฒนาครูผู้ช่วย ข้ึน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมท้ังเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีแก่ครูผู้ช่วยใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ตามมาตรฐานต าแหน่ง                         
ครูผู้ช่วย 
            2.2   เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อน
ด ารงต าแหน่งครู 
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3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ท่ีบรรจุต้ังแต่เดือนกันยาย 
2563 – กันยายน 2564 จ านวน  200   คน 
 เชิงคุณภาพ 

ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม 
และมีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จ านวน 2 ครั้ง   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการ 
1.2 ประชุมคณะท างาน 
1.3 จัดท าเอกสารประกอบ 
1.4 ด าเนินการอบรมปฐมนิเทศ  จ านวน 2  ครั้ง  
 
1.5 สรุปผลการอบรมปฐมนิเทศ 

 
 
มกราคม  2564 
มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2664
มีนาคม -กันยายน 
2564 
กันยายน 2564 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือนมีนาคม - กันยายน 2564   
 สถานท่ีด าเนินการ  หอประชุมปักษาสวรรค์  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง   จ.ราชบุรี 
6. งบประมาณ 
 จ านวน  76,400  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จ านวน 2 ครั้ง 

- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน คนละ 140 บาท 2 
ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 100 คน คนละ 35 
บาท ครั้งละ 2 มื้อ 2 ครั้ง 

- ค่าวิทยากร 6 คน คนละ 1,200 บาท 2 ครั้ง 
- ค่าวัสดุ  10,000 บาท 
- ค่าเอกสาร  10,000 บาท 

 

 
28,000 

 
14,000 

 
14,400 
10,000 
10,000 

 

 
 
 
 
 

14,400 
 
 
 

 
28,000 

 
14,000 

 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

 รวมทั้งสิ้น 76,400 14,400 52,000 10,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง  
ครูบรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  รวมท้ังต้องเสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง   

แนวทางบริหารความเสี่ยง    
จัดการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต เสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามาตรฐานต าแหน่ง    
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ครูผู้ช่วย เข้ารับการอบรมครบตามท่ีก าหนด 
 
        100 

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ มีความประพฤติ 

และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ 
ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2. ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนด ารงต าแหน่งครู 
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โครงการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์  – เดือนกันยายน   2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ั งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในยุคปฏิรูปการศึกษา และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ   มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการ
เปล่ียนแปลง  มีภาวะผู้น า  มีมนุษยสัมพันธ์เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องและมีความเป็นประชาธิปไตย  เพื่อ
น าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง  ในปัจจุบันทุกคนต้องมีการพัฒนาและปรับตนเองให้ทันกับความ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  เพราะท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์  ได้มีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เกิดขึ้นตลอดเวลา  การศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ท่ีจะช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาและปรับตัวเองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้  และสถานศึกษา     คือสถาบันท่ีมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  มีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสู่มืออาชีพเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงได้การคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูดีเด่น”  ประจ าปี  2562 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป   

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์            
 2.  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการท าความดี 
 3.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น               
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3.  เป้าหมาย  

 1. เชิงปริมาณ 

 คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 รางวัลมี  3  ประเภท  ดังนี้ 
        1.  รางวัล  ข้าราชการครูสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาขาเทคโนโลยี รวม 11 
รางวัล 
  2.  รางวัล  ผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน 9 
รางวัล 
  3.  รางวัล  บุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน 5 รางวัล 
  

2. เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานท่ีดียิ่งขึ้น 

1. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่  1 
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น 

-    ประชาสัมพันธ์โครงการและหลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือก 

-    ระดับเครือข่าย  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
-    ส่งผลการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 
-    ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการ

คัดเลือก 
- ด าเนินการคัดเลือก 
- ประกาศผลการคัดเลือก 
- มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   

 
 
 
กุมภาพันธ์ 64 
 
เมษายน-พฤษภาคม 64 
มิถุนายน 64 
 
มิถุนายน 64 
 
มิถุนายน-กรกฎาคม 64 
สิงหาคม 64 
กันยายน 64 

 

2 กิจกรรมที่ 2 
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 

- แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
- ด าเนินการคัดเลือก 
- ประกาศผลการคัดเลือก 
- มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 
 
มีนาคม 64 
เมษายน-กรกฎาคม 64 
สิงหาคม 64 
กันยายน 64 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ ์– กันยายน 2564 
 
6. งบประมาณ 
 จ านวน  34,350  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
1. การคัดเลือกครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

- ค่าจัดท าโล่ 20 รางวัล  โล่ละ 1,200 บาท 
- ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน  อันละ 150 บาท 
- ค่าจัดท าเกียรติบัตร 90 ฉบับ ฉบับละ 15 บาท 

2. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
   - ค่าจัดท าโล่ 5 รางวัล โล่ละ 1,200 บาท 
 
รวม 

 
 
 

24,000 
3,000 
1,350 

 
6,000 

 
34,350 

  
 
 

24,000 
3,000 
1,350 

 
6,000 

 
34,350 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเส่ียง  
  ข้าราชการครูขาดการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานท่ีมีผลงานดีเด่น 

  2. แนวทางบริหารความเส่ียง     
  จัดท าโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ ทุกเครือข่ายและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
        100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการท าความดี 
2. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น               

 
          98 
 
          98 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นท่ีมีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์            
 9.2   เป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในการท า
ความดี 
 9.3   สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น               
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โครงการ   เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1  
    พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา PLC สัญจร 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์  –  เดือนกันยายน  2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) หมายถึง การ
ร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปท่ีผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่าน
การวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากนั้น PLC ยังเป็นกระบวนการท่ีใช้ได้กับทุกองค์กร ซึ่งจะเป็นการมุ่ง
แก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามเป้าหมาย 

นอกจาก PLC จะเป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหาภายในองค์กรแล้ว การ PLC ระหว่างองค์กร ก็สามารถ
ท าได้  ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาท่ีมีคล้ายคลึงกัน ได้รับการแก้ปัญหาท่ีถูกทางจากประสบการณ์และค าแนะน า
ปรึกษาจากหลากหลายกลุ่มคน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ตระหนักถึง
ความส าคัญจ าเป็นนี้  จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนา
องค์กร  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ให้ได้ผลท่ีดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อร่วมกันปรึกษา ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาท่ีส าคัญภายในองค์กร 
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  2.2 เพื่อร่วมกันปรึกษา ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาท่ีส าคัญระหว่างองค์กร 
 2.3 เพื่อสร้างเครือข่าย PLC ระหว่างองค์กร 

 
3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 80 
คน 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ทุกเครือข่าย  จ านวน  185  คน 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้อ านวยการสถานศึกษา ทุกเครือข่าย  ได้ท า PLC ร่วมกันให้

ค าปรึกษา แนะน า และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ในกลุ่มงาน 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการ 
1.2 ประชุมวางแผนคณะท างาน 
1.3 ด าเนินการ  PLC ในกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 
1.4 สรุปผลการ PLC  

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
–กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 

2 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ในส านักงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการ 
1.2 ประชุมวางแผนคณะท างาน 
1.3 ด าเนินการ  PLC ในกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 
1.4 สรุปผลการ PLC 
 

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 –
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 

3. กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC สัญจร  จ านวน 9  ครั้ง (9 เครือข่ายฯ)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการ 
1.2 ประชุมวางแผนคณะท างาน 

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
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1.4 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC สัญจร  
จ านวน 9  ครั้ง 9 เครือข่าย 
1.5 สรุปผลการ PLC สัญจร 

กุมภาพันธ์ 2564 
 -กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 – กันยายน 2564   
 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ัง  9 เครือข่าย 
6. งบประมาณ 

 จ านวน 14,175 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC ในกลุ่มงาน 

-    

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC ในส านักงาน 

-    

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร  จ านวน 9  ครั้ง (9 
เครือข่ายฯ)   

 
 

   

ค่าใช้จ่าย      
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 45 คน มื้อละ 

35 บาท 9 ครั้ง  
14,175  14,175  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 14,175  14,175  
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง  
1. บุคลากรในส านักงาน  ยังขาดการน าปัญหาในการปฏิบัติงานมาร่วมกันคิดและหาแนวทางแก้ไข

ให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีโอกาสไม่มากนักในการร่วมกันปรึกษา ให้

ข้อแนะน า และร่วมกันแก้ปัญหาด้านการศึกษาต่างๆ 
แนวทางบริหารความเสี่ยง    

 ด าเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )  สู่การพัฒนาองค์กร  
โดยการด าเนินการให้ครอบคลุมท้ังภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
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1. บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมการ PLC 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ และ

บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1  ร่วมกัน PLC ครบทุกเครือข่าย 

        100 
         

 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ และบุคลากร 
สพป.ราชบุรี เขต 1  ร่วมกัน PLC  แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา
ได้ 

 
          

99 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต  1 ได้ร่วมกันปรึกษา ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาท่ีส าคัญภายใน
องค์กร 

9.2 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา ได้ร่วมกันปรึกษา ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา
ท่ีส าคัญระหว่างองค์กร 

9.3 มีเครือข่าย PLC ระหว่างองค์กร  
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โครงการ   พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและช่ัวคราว 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์  –  เดือนกันยายน  2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลาย
ต าแหน่ง ท้ังท่ีปฎิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา  ต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว เป็นอีกหนึ่งต าแหน่งท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา
เนื่องจากเป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกฝ่าย ให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในต าแหน่งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ให้มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีความรักในต าแหน่งหน้าท่ี 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมท้ังได้พัฒนาตนเองต่อไป  จึงได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจ าและช่ัวคราว ขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวมีการพัฒนาสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ 
น าไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน 60 คน 
2.  ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน 180 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว บมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป

พัฒนาในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ และมีโอกาส ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ น าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ

ลูกจ้างประจ า  
  

เมษายน-พฤษภาคม 
2564 
 
 

 

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าท่ี
ธุรการโรงเรียน 

 

พฤษภาคม –มิถุนายน
2564  
 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน  2564   
 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  
6. งบประมาณ 

 จ านวน 242,200บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
1. อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ า 
อบรม 1 วัน   

- ค่าอาหารกลางวัน  60 คน มื้อละ 140 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 

35 บาท 
- ค่าวิทยากร  2 คน  คนละ 3 ชม. ชม.ละ 600 

บาท 
 ศึกษาดูงาน 2 วัน 
- ค่าอาหารเช้า 60 คน  มื้อละ 200 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 300 

บาท   
- ค่าอาหารเย็น 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 300 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 60 คน มื้อละ 35 

บาท 
- ค่าของท่ีระลึก  
- ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน 2 วัน คันละ 14,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 60 คน 1 คืน คนละ 600 บาท 

 
2. อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีธุรการ
โรงเรียน 

- ค่าอาหารกลางวัน 180 คน มื้อละ 140 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 180 คน 2 มื้อ                

มื้อละ 35 บาท 
- ค่าวิทยากร  3 คน  คนละ 1,200 บาท 
- ค่าวัสดุ  5,000 บาท 
 

รวม 

 
 
 
 

8,400 
4,200 

 
3,600 

 
 

12,000 
36,000 

 
36,000 

2,100 
1,500 

56,000 
36,000 

 
 
 

25,200 
12,600 

 
3,600 
5,000 

 
242,200 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 

7,200 

 
 
 
 

8,400 
4,200 

 
 
 
 

12,000 
36,000 

 
36,000 

2,100 
1,500 

56,000 
36,000 

 
 
 

25,200 
12,600 

 
 
 
 

230,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง  
1. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าช่ัวคราว ยังขาดการได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2.  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าช่ัวคราว มีโอกาสไม่มากนักในการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์

การท างานในรูปแบบใหม่ 
แนวทางบริหารความเสี่ยง    

 ด าเนินโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
           ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวเข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

 

 
        95 
         

เชิงคุณภาพ 
           ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์การท างาน 
 

 
         95 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
พัฒนาในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ  

9.2 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ น าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการ   การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง   

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์  –  เดือนกันยายน  2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
 
 
10 หลักการและเหตุผล 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้ ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ัง และ
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้ว ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี  ตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 และเพื่อเป็นการให้ค าแนะน า 
ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ผู้บรรจุและแต่งต้ังใหม่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา (Coaching) เพื่อดูแลช่วยเหลือในระยะเวลา 1 ปี จนผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดท าโครงการการพัฒนาบุคลากรก่อน
แต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง  ขึ้น เพื่อรองรับการมี หรือเล่ือนวิทยฐานะ การเปล่ียนต าแหน่ง การบรรจุแต่งต้ังใน
ต าแหน่งใหม่ ให้เข้าสู่ต าแหน่งอย่างมีศักยภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
  2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการให้ค าปรึกษา  และการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ได้รับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ครบ
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  50 คน 
3. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 คน 
4. ข้าราชการครูสายผู้สอน  จ านวน  20 คน 

เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
  2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการให้ค าปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ได้รับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ครบกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง 

 
ตุลาคม 63 –กันยายน 
64 

 

2 กิจกรรมท่ี 2  การให้ค าปรึกษา และการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.
สพท./ รองผอ.สพท. และฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์  

ตุลาคม 63 –กันยายน 
64 

 

3. กิจกรรมท่ี 3 การอบรมปฐมนิเทศ การให้ค าปรึกษา และ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี ในระยะเวลา 1 
ปี ของผอ.โรงเรียน /รอง ผอ.โรงเรียน   

ตุลาคม 63 –กันยายน 
64 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 และโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
6. งบประมาณ 

 จ านวน 135,900 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7. การพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง 

1.  การพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง 

2.  การให้ค าปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.สพท./ รอง
ผอ.สพท. และฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ 

3.  การอบรมปฐมนิเทศ การให้ค าปรึกษา และการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี ในระยะเวลา 1 ปี 
ของผอ.โรงเรียน /รอง ผอ.โรงเรียน   

- ค่าอาหารกลางวัน  50 คน คนละ 140 บาท      

- ค่าเครื่องด่ืมอาหารว่าง 50 คน มื้อละ 35 บาท 2 
มื้อ 

- ค่าวิทยากร 6 ชม. ชม.ละ 600 

- ค่าเบ้ียเล้ียงกรรมการให้ค าปรึกษา 15 คน 

- ค่าพาหนะกรรมการให้ค าปรึกษา  15 คน 

 

รวม 

 

งบสพฐ. 

งบสพฐ. 

 

 

 

 

7,000 

3,500 

3,600 

72,000 

49,800 

 

135,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

3,500 

 

72,000 

49,800 

 

132,300 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง  
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ต้องการการสนับสนุน

ส่งเสริมในการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ  และการปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางบริหารความเสี่ยง    ด าเนินโครงการการพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง  เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนข้าราชการในสังกัด ในต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ข้าราชการครู ให้มีความก้าวหน้าและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู มี
ความก้าวหน้าและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

        80 
         

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
  2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการให้ค าปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ได้รับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ครบกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์  –  เดือนกันยายน  2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
การปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ  ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. มีมติก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่วนราชการด าเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล  การพัฒนา
ก าหนดเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Management (M) คือ ข้าราชการประเภทอ านวยการ สายบริหาร
การศึกษาและสายบริหารสถานศึกษา  2) กลุ่ม Academic (A) คือ ผู้อ านวยการกลุ่ม สายงานวิชาการศึกษา สายงาน
นิเทศการศึกษา 3) กลุ่ม Service (S)  คือ สายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) (ยกเว้น
สายวิชาการศึกษาและสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์)  และ 4) กลุ่ม Technologist (T) คือ สายงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ หรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งภายในปี 2565 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะต้องมีทักษะและศักยภาพท่ีเหมาะสม โดยได้รับการพัฒนาตนเอง ใน 2 มิติการเรียนรู้ คือ มิติท่ี 1  
รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ใน 9 ด้าน และมิติท่ี 2  เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร้อมใน
ระยะเริ่มต้นการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ Digital ขึ้น เพื่อขับเคล่ือนกรอบ
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  ได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วยรูปแบบ 
Digital   

1.2  เพื่อขับเคล่ือนกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สู่การปฏิบัติ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ     
1. ข้าราชการครู   จ านวน  1,800  คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน 177 คน 
3. บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 76  คน 
4. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 230 คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะตามสายงาน 
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถน าไปเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบ Digital 
literacy 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ท่ัวไป 
 

เมษายน – กันยายน 
2564 

- กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2 กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาเว็บไซต์ e-learning  เพื่อการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รูปแบบออนไลน์ 

เมษายน-กันยายน  
2564 

- กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 
- กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่างเดือนตุลาคม เมษายน – กันยายน 2564    พัฒนาทางระบบออนไลน ์

6. งบประมาณ 
จ านวน  -   บาท รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จาก
เว็บไซต์ท่ัวไป 
 

- - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาเว็บไซต์ e-learning  เพื่อการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารูปแบบออนไลน์ 
 2.1 พัฒนาเว็บไซต์ e-learning   
 2.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ-
ศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองจากเว็บไซต์ e-learning   

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

รวม - - - - 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

3. ปัจจัยความเส่ียง  

ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
ไม่ได้รับการพัฒนาท่ีตรงต่อสมรรถนะ และความต้องการจ าเป็น  ท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. แนวทางการบริหารความเส่ียง   

สนับสนุนและส่งเสริมด้านให้ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  ได้รับการพัฒนาท่ีตรงต่อสมรรถนะและความต้องการจ าเป็น โดยการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบ Digital literacy 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างช่ัวคราว  ได้รับการพัฒนาครบถ้วน 

 
        100 

เชิงคุณภาพ 
          ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างช่ัวคราว  มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการพัฒนารูปแบบ Digital literacy 

 
          95 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว ใน
สังกัดได้รับการพัฒนา เพิ่มทักษะ ความรู้  ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามสายงาน และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนารูปแบบ Digital literacy 
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โครงการ   สอบวัดทักษะและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ HCEC 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์  –  เดือนกันยายน  2564 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ขึ้นทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัด ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลาง
ในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ ( English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital 
Literacy) ซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  ท่ีทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคนี้ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จึง ด าเนินการจัดท าโครงการสอบวัดทักษะ
และพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ HCEC เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป ้าหมายท่ีต้องได้รับการทดสอบและ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ กับศูนย์ HCEC  และส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการทดสอบและ
พัฒนา ตามข้ันตอนและวิธีการของศูนย์ HCEC ประจ าจังหวัด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  ได้รับการ ทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของศูนย์ HCEC 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 

ตามแนวทางของศูนย์ HCEC  
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ     

1. ข้าราชการครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ   จ านวน  80  คน 
2. บุคลากรทางการศึกษา (รองผู้อ านวยการสพท. ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการกลุ่ม)  จ านวน  

10 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

 ข้าราชการครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการทดสอบวัดทักษะ
ภาษาอังกฤษ และทราบผลทักษะด้านภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับใด ตามแนวทางการวัดระดับของ CEFR และ
ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เข้ารับการทดสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

เมษายน – กันยายน 
2564 

- กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2 กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

พฤษภาคม-กันยายน  
2564 

- กลุ่มพัฒนาครูฯ 
- กลุ่มนิเทศฯ 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่างเดือนตุลาคม เมษายน – กันยายน 2564    ทดสอบและพัฒนา ณ ศูนย์ HCEC จังหวัดราชบุรี  
และพัฒนาทางระบบออนไลน์ 

6. งบประมาณ 
จ านวน  -   บาท รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการทดสอบวัดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

- - - - 
 
 

กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

รวม - - - - 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเส่ียง  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านภาษอังกฤษยังไม่มากพอ เมื่อเทียบกับระดับ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามแนวทางการวัดระดับ CEFR 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง   

สนับสนุนและส่งเสริมด้านให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ และได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ กับศูนย์ HCEC และระบบออนไลน์ ให้ได้มากท่ีสุด 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการทดสอบทักษะและพัฒนา
ทางด้านภาษาอังกฤษ กับศูนย์ HCEC 

 
          80 

เชิงคุณภาพ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีทักษะ และมี
ความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และสามารถน าไป
ถ่ายทอดและปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้มีประสิทธิภาพ 

 
          90 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และสามารถน าไปถ่ายทอดและปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้มีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 

1. นายยรรยงค์  เจริญศรี      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
2. นายวุฒิพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
3. นางรังษิยา  อมาตยคง      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
4. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
5. นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
6. นางปนิดา  สะอาดยวง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
7. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  
8. นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม 
     ส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
9. นางก าเนิด จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
10. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
11. นางดวงตา  เข็มทอง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ     
12. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม 
     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        

 

 

 




