คำนำ
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดทา
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกาหนดให้มีโครงการในการพัฒนา
ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ช าติ นโยบายกระทรวงศึ กษาธิก าร
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี และนโยบายสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
การดาเนิน งานตามโครงการ ในแผนพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาขึ้น 8 โครงการ ที่มุ่งการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก
ตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้ผลดีและ
มีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทาแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า การแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฉบับนี้ จะสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้คาปรึกษาในการจัดทาแผนฯ ทุกคนเป็นอย่างสูง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 3 การดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
โครงการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู้มืออาชีพ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1
พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา PLC สัญจร
โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและชั่วคราว
โครงการพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital
โครงการสอบวัดทักษะและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ HCEC
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทา
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บทสรุปผู้บริหำร
การบริหารงานขององค์ กรให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 –
2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 และแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการให้
ข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) จุดเน้น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขึ้นทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางที่ชัดเจนและเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้
ครอบคลุ ม ทุ ก สายงาน และตรงต่ อ สมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะสายงาน และสอดคล้ อ ง
ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้วย จากการวิเคราะห์
ดัง กล่า วข้ างต้น จึ งน ามาก าหนดประเด็น ยุท ธศาสตร์ ด้ านการพั ฒนา และการจัด ทาแผนพั ฒนาบุ คลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการดาเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในการพัฒนา 10 กิจกรรม ดังนี้
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิ จ กรรมที่ 2 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สู่
มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู้มืออาชีพ
กิจกรรมที่ 4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
กิจกรรมที่ 5 โครงการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1
กิจกรรมที่ 6 พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา PLC สัญจร
กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและชั่วคราว
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
กิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital
กิจกรรมที่ 10 โครงการสอบวัดทักษะและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ HCEC
ทั้งนี้ การดาเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ทั้ง 10 กิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ เป็น
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ทุกตาแหน่ง ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและเป็นระบบ
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ส่วนที่ 1 บทนา
ข้อมูลสภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้ง อยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ละติจูดที่ 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา
10 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอาเภอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อาเภอด่านมะขามเตี้ย และ
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอเขาย้อย อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลบางคายู อาเภอเมตตา จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์
(พม่า)

สภาพปัจจุบัน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 10 ต าบลดอนตะโก
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 6 อาเภอ รวม 174 โรงเรียน 1 สาขา ได้แก่ อาเภอ
เมืองราชบุรี จานวน 49 โรงเรียน อาเภอปากท่อ จานวน 46 โรงเรียน 1 สาขา อาเภอจอมบึง จานวน 37
โรงเรียน อาเภอวัดเพลง จานวน 5 โรงเรียน อาเภอสวนผึ้ง จานวน 20 โรงเรียน และอาเภอบ้านคา จานวน
16 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563)
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สภาพการจัดการศึกษา
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้ าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จั ดท านโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึ กษาของเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาให้ส อดคล้ องกั บ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิ เคราะห์ ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเงิ น อุด หนุ นทั่ ว ไปของสถานศึก ษาและหน่ว ยงานในเขตพื้ น ที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่ง เสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงระดับของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มี
อานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต
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และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทาเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอ านาจหน้ าที่ ของแต่ ละส่ วนราชการไว้ ในประกาศกระทรวง ทั้ง นี้ โดยคาแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากาหนด ซึ่ง ใน
ปัจจุบันได้โอนให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กล่าวถึงหลักสาระสาคัญ และจุดเน้นของ
การดาเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า ค-ฒ)
ในการดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน การศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบท
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศภูมิภาค และทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลก ต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย
และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมยุค 4.0 และนาผลการติดตามประเมินแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบท การจัดการศึกษา โอกาสทางการ
ศึกษาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้
จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้
ศึ ก ษาปั ญ หา และความท้ า ทายของระบบการศึ ก ษา ทั้ ง ที่ เ กิ ด จากปั ญ หาของระบบการศึ ก ษา และจาก
สภาวการณ์ ข องโลกที่ ป ระเทศต้ อ งเผชิ ญ เพื่ อ น ามาก าหนดแนวคิ ด ของการจั ด การศึ ก ษา วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่สาคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่ อ น าประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ว างเป้ า หมายไว้ 2 ด้ า น คื อ เป้ า หมายด้ า นผู้ เ รี ย น (Learner
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ คือ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing)
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และทักษะ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญ หา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Crosscultural
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Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork
and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and
ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด ที่
สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้ เรี ยนทุก คน ทุก กลุ่ มเป้ าหมายได้รั บบริ การการศึก ษาที่ มีคุ ณภาพตามมาตรฐาน อย่ า ง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment :
PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา
เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัต และบริบท ที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ ด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจานวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5
ช่วง ดัง นี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และ
ระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้
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วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 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 การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ
และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเป้าหมาย
อีกทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน คือ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
หน่วยงาน และองค์กร
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ใน
ระยะต่าง ๆ
4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่
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นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้อ ย บรรลุ เป้ าหมาย อาศัย อานาจความความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึง ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดาเนินงานในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียน ทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ (พ.ศ. 2562 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนาในทุก
มิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ดัง นั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิด ผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้ อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่ง ปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่ว มมื อ และบู ร ณาการ ที่ สามารถตอบโจทย์ ของสั ง คมและเป็ น การพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง
กระบวนการจัดทาคาของบงประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่ง ผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่ ง บริ ห ารจั ด การอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ รู ป องค์ ก าร รวมทั้ ง พั ฒ นาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่ง ให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลชักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง แนวทาง การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไ ขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมิในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส าหรั บ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย เน้ น ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมสาหรั บผู้ที่เข้าสู่สัง คมสูง วัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้ น การมี ส่ว นร่ว มในการพัฒ นาชุ ม ชน โรงเรี ยน และผู้ เ รีย น หลั ก สูต รการเรีย นรู้ ออนไลน์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีง านทา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้ นที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน ต่างด้าว)
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ มีเหตุผล
เป็นขั้นตอน
- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มี่ความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands–on Experience)
เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
- เฝ้า ระวั งภัยทุ กรูป แบบที่ เกิด ขึ้นกั บผู้เรี ยน ครู และสถานศึ กษา โดยเฉพาะภั ยจากยาเสพติ ด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
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- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตัวหัวในการัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริ ม สร้ า งการรั บ รู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด ในการด าเนิ น งาน โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ
- สนับสนุนให้สนถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางบการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
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- ส่ ง เสริ ม โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ โดยเน้ นปรั บสภาพแวดล้อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคานึงถึงมาตรการ 4
ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้าซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงาน
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามปกติ (Function)
งานในเชิง ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิง พื้นที่ (Area) ซึ่ง ได้ดาเนินการอยู่ก่อนนั้น เมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายส าคั ญ เพิ่ ม เติ ม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนื อ จากที่ ก าหนด
หากมีความสอดคล้องกั บหลักการนโยบายและจุดเน้ นข้างต้ น ให้ถื อเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จะต้ อ งเร่ ง รั ด ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบให้ ก ารด าเนิ น การเกิ ด ผลส าเร็ จ และ 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. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ ที่
เติบโตอย่างมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็ง ในการเป็นแหล่ง อาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ
2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเอง
ได้
4) จัง หวั ดราชบุ รีมี ปัจจั ยพื้ นฐานที่ เอื้ อต่ อการท าการเกษตร และมี ห่ว งโซ่คุณ ค่า ทางการเกษตรที่
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคั่ง ทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งมี
คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง
2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง
จังหวัดราชบุรี มีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City)
3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้
4) จังหวั ดราชบุรีมี นวัตกรรมทางการค้ า การลงทุน การบริการ รองรับการขั บเคลื่อนยุ ทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการ
เติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ
6) จังหวัดราชบุรี มีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญ ญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
2) ประชาชนมี ศัก ยภาพทางความรู้ มี คุณ ธรรม ครอบครั วอบอุ่น วั ฒนธรรมเข้ม แข็ ง มี สุข ภาพดี
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12

นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศในอนาคต และมุ่ง สู่
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

นโยบาย
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ ใน
การดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง ส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน แผนปฏิ บัติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้

วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่
21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการ ศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
6. ปรั บ สมดุ ลและพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และ จั ด การศึ ก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทางานอย่างมีความสุข)
S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทางานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ)
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. ผู้ เรี ย นทุ กคนมี คุ ณธรรม จริย ธรรม มี คุณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค์ และมี ทัก ษะที่ จาเป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21
5. ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา มี ระบบการบริ หารจั ดการที่ มีป ระสิท ธิภ าพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

นโยบาย
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ ใน
การดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง ส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุ ณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดความสาเร็จ/ แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
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1.1 เป้าหมาย
1.1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสัง คมและผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.1.2 ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
1.1.3 ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกั นดาร เช่น พื้ นที่สู ง ชายแดน ได้รั บ การศึก ษาขั้นพื้ นฐานที่ มีคุณ ภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความ
ต้องการ
1.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.2.1 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของในหลวง
รั ช กาลที่ 10 และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามที่กาหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่ง เสริม สนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2.3 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก
และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
1.2.5 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
1.26 ร้อยละของผู้เรียนในพื้นที่สูง และพื้นที่ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจั ดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
1.3.4 ส่งเสริม และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ใน
การดาเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
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2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.21 จานวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
2.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
2.23 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ศั ก ยภาพได้ รั บ โอกาสเข้ า สู่ เ วที ก ารแข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ
2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ
2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 เป้าหมาย
3.1.1 หลักสูตรปฐมวัย กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการจัดการศึกษา เรียน
รวม และหลักสูตรท้องถิ่น มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
3.1.2 ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ที่เหมาะสม ในแต่ละ
ช่วงวัย พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.1.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3.1.4 ผู้เ รี ยนได้รั บ การพัฒ นาให้ มี ศัก ยภาพในการจั ดการสุ ข ภาวะของตนเองให้มี สุ ขภาวะ
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
3.1.5 ผู้บ ริห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ กษาเป็น บุค คลแห่ ง การเรีย นรู้ ได้รั บการพัฒ นา
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.2.1 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย
และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
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3.2.4 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3.2.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
3.2.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ร้อยละ 70
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3.2.7 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
3.2.8 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์
3.2.9 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฎศิลป์และดนตรี
3.2.10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านกีฬา
3.2.11 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดี
ขึ้นไป
3.2.12 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป
3.2.13 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรระดับ
ดี ขึ้นไป
3.2.14 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่ง เสริมและพัฒนาตามาตรฐาน
วิชาชีพครู
3.2.15 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2.16 จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา
3.2.17 ร้ อ ยละของสถานศึ กษาที่ เข้ า รับ การประเมิน ผลโครงการบ้า นนั กวิ ท ยาศาสตร์น้ อ ย
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3.2.18 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
3.2.19 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
3.2.20 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
3.2.21 ร้ อยละของสถานศึก ษาที่จั ดการเรีย นการสอน ที่ สร้ างสมดุล ทุกด้ านและมี การจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
3.2.22 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
3.2.23 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
3.2.24 ร้อยละของผู้ เรียนที่ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทัก ษะอาชี พในด้า น
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
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2.2.25 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือ
ใช้สื่อ DLIT, DLTV
2.2.26 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ การ
ประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2.2.27 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ในแต่ ละมาตรฐานตามระบบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2.2.28 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับดีขึ้นไป
2.29) ร้อ ยละของสถานศึก ษาที่ จั ดการศึ ก ษาระดั บ การศึก ษาขั้ น พื้น ฐานมี ผลการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
3.3 แนวทางการพัฒนา
3.3.1 พั ฒนาและยกระดับ คุณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ONET PISA และพัฒนาวิทยาศาสตร์
3.3.2 พั ฒนาผู้เรีย นทุกช่วงวั ยให้มีความรู้ และทั กษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และพั ฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา
3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)
3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
3.3.5 พั ฒ นาระบบการด าเนิ น งานทะเบี ย น - วั ด ผล การจั ด ท าจั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐาน
การจบการศึกษา การออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่ม ชาติพั นธุ์ กลุ่ มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้น ที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.2.1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.2.2 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ผู้ ด้ อ ยโอกาส ได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก ารทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น
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4.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความจาเป็น
4.2.4 จานวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมตามกรอบ
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
4.2.5 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ม าตรฐานการจั ด การศึ ก ษาตามบริ บ ท
ด้านประเภท ขนาดและพื้นที่
4.2.6 ร้อยละของสถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สาหรับนักเรียนยากจน
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
ผู้สาเร็จการศึกษา ปพ. 3

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2.2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่ง เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
5.2.4 จานวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา
5.3 แนวทางการพัฒนา
5.3.1 สร้างจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.2 การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.2.1 จานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
6.2.2 จ านวนโครงการของ ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาราชบุรี เขต 1 ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
6.2.3 คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) เพิ่มขึ้น
6.2.4 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มี ค่ า คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
6.2.5 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
6.2.6 จานวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษาเพิ่มขึ้น
6.2.7 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6.2.8 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
- การบริหารงานบุคคล
- การบริหารงานวิชาการ
- การบริหารงานงบประมาณ
- การบริหารงานทั่วไป
6.2.9 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 แนวทางการพัฒนา
6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอานาจ
6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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ส่วนที่ 3
การดาเนินโครงการ
แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

สพท.

สพฐ.

อื่นๆ

รวม

-

-

100,000

ต.ค.63-ก.ย.
64

1.

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

100,00
0

2.

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่
มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความ
โปร่งใส
กิจกรรมที่ 3 : อบรมปฐมนิเทศและ
พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
กิจกรรมที่ 4 : ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
กิจกรรมที่ 5 : เสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1
พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
PLC สัญจร

271,00 200,000
0

- 471,000

ก.ค.-ก.ย.64

76,400

-

-

76,400

มี.ค.-ก.ย.64

34,350

-

-

34,350

มี.ค.-ส.ค.64

14,175

-

-

14,175

ก.พ.-ก.ย.64

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะลูกจ้างประจาและชั่วคราว
กิจกรรมที่ 7 : การพัฒนาบุคลากรก่อน
แต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital

242,20
0
135,90
0
-

-

- 242,200 เม.ย.-พ.ค.64

-

- 135,900

-

-

3.
4.
5.

6.
7.
8.
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โครงการ / กิจกรรม
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โครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมินั้น ต้องอาศัยการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในสังคม
อย่างมุ่งมั่นและจริงจัง โดยเฉพาะจากพลังสมอง พลังความคิด และพลังความรู้ของเด็กและเยาวชนในฐานะ
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพั ฒนาประเทศ ซึ่ง พลัง เหล่านี้ส่วนใหญ่ ไ ด้มาจากกการศึกษาที่ไ ด้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย ทั้งด้านการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
ๆ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ กันไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความ
ตระหนักและให้ความสาคัญกับภารหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1
คัดเลือกและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ ตุลาคม 63 – กันยายน 64
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ)

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ณ สถานที่และหน่วยงานที่จัดการพัฒนาฯ
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
คัดเลือกและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
- ค่าพาหนะ
40,000
40,000
- ค่าที่พัก
50,000
50,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
10,000
10,000
รวม
100,000
100,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการจาเป็น ที่จะนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สนับสนุนและส่งเสริมด้านงบประมาณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาที่
ตรงต่อความต้องการจาเป็น
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา
ครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
100

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
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อนาประเทศเข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 องค์กรภาครัฐจึงเป็นศูนย์รวมขององค์กรที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความ
ยืด หยุ่ น ทั น สมั ย รวมทั้ ง มี ก ลยุ ท ธ์ แ ละนวั ต กรรมใหม่ ใ นการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒนาและบริ ก าร
ประชาชนในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและการที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความสาเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ และต้องดาเนินการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในทุดกด้าน จาเป็นอย่างยิ่งที่องค์ก รจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ตลอดจนประสบการณ์ในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรและผู้บริหารสถานศึกษาในสัง กัด ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์กรตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ในการที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โปร่งใส สุจริต จึ งกาหนดจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สู่
มาตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน นาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต
2.2 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จและการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสพป.รบ. 1 จานวน 50 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสพป.ราชบุรี เขต 1 มีกระบวนทัศน์ ค่านิยมด้านคุณธรรมความโปร่งใส
และมีวิธีปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมความโปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติงานที่
หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนางานอย่างมี
กรกฎาคม 2564
ประสิทธิภาพ
2. ศึกษาดูงานต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ กรกฎาคม 2564
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนกรกฎาคม -กันยายน พ.ศ 2564
สถานที่ดาเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี และศึกษาดูงานในสพป./สพม.
อื่น
6. งบประมาณ
จานวน 471,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายละเอียดดังนี้ :
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ที่

กิจกรรมหลัก

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความ
โปร่งใส
1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
อบรม 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน คนละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท 80
คน 2 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน 80 คน คนละ 600
- ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น ชิ้นละ 1,500 บาท

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ทน

11,200
5,600
3,600

11,200
5,600
3,600

10,000
144,000
24,000
72,000

10,000
144,000
24,000

96,000
5,600

72,000
96,000
5,600

96,000
3,000

96,000
3,000
10,000

รวม
471,000 3,600 457,400
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน ต้องเพิ่มมีค่านิยมในคุณธรรมความโปร่งใส มีวัฒนธรรมในการทางาน และมีแนว
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน
2. ขาดการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ซึ่งก่อให้เกิดการทางานที่เต็มประสิทธิภาพ
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แนวทางบริหารความเสี่ยง
1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ก้าวสู่
มาตรฐานสากลและปราศจากการทุจริต
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวปฏิบัติงานแบบใหม่จากการศึกษาดูงาน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับ
การอบรมตามครบเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ไม่
กระทาการทุจริต มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
100
98

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. บุคลากรทางการ สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา มีศักยภาพและทักษะการ
ปฏิบัติงาน นาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
9.2 บุคลากรทางการ สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต
9.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จและการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาตรฐานสากล
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู้มืออาชีพ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมีนาคม 2564 – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้ง มีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู

1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งาน ก.ค.ศ. แจ้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา
อย่างเข้ม สาหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดารงแต่งครู ให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม
2561
จากหลักเกณฑ์วิธีการ และความจาเป็นดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาโครงการอบรมปฐมนิเทศครูและพัฒนาครูผู้ช่วย ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูผู้ช่วยใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ตามมาตรฐานตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ก่อน
ดารงตาแหน่งครู
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่บรรจุตั้งแต่เดือนกันยาย
2563 – กันยายน 2564 จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม
และมีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสมตามมาตรฐานตาแหน่ง
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จานวน 2 ครั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดทาโครงการ
1.2 ประชุมคณะทางาน
1.3 จัดทาเอกสารประกอบ
1.4 ดาเนินการอบรมปฐมนิเทศ จานวน 2 ครั้ง
1.5 สรุปผลการอบรมปฐมนิเทศ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

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

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนมีนาคม - กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
6. งบประมาณ
จานวน 76,400 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายละเอียดดังนี้ :
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่
กิจกรรมหลัก
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จานวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน คนละ 140 บาท 2
28,000
28,000
ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน คนละ 35
14,000
14,000
บาท ครั้งละ 2 มื้อ 2 ครั้ง
- ค่าวิทยากร 6 คน คนละ 1,200 บาท 2 ครั้ง
14,400 14,400
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
10,000
10,000
- ค่าเอกสาร 10,000 บาท
10,000
10,000
รวมทั้งสิ้น

76,400
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ครูบรรจุใหม่ ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ยัง ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องเสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมตามมาตรฐานตาแหน่ง
แนวทางบริหารความเสี่ยง
จัดการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต เสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมตามาตรฐานตาแหน่ง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูผู้ช่วย เข้ารับการอบรมครบตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ มีความประพฤติ
และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย

ค่าเป้าหมาย
100
99

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้
ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ตามมาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนดารงตาแหน่งครู
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ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู

1. หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในยุคปฏิรูปการศึกษา และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อ
นาไปสู่ การปฏิรู ปการเรีย นรู้ ให้ ผู้เ รีย นทุ กคนมีค วามรู้ ความสามารถ บุ คลิ กลั กษณะและคุณ สมบัติ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ในปัจ จุบันทุกคนต้องมีการพัฒนาและปรับตนเองให้ทันกับความ
เปลี่ ยนแปลงอยู่เ สมอ เพราะท่า มกลางกระแสโลกาภิวั ตน์ ได้มี ความรู้เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมใหม่ ๆ
เกิดขึ้นตลอดเวลา การศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาและปรับตัวเองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้ และสถานศึกษา คือสถาบันที่มีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างและพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสู่มืออาชีพเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้การคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูดีเด่น” ประจาปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
2. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการทาความดี
3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 รางวัลมี 3 ประเภท ดังนี้
1. รางวัล ข้าราชการครูสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาขาเทคโนโลยี รวม 11
รางวัล
2. รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 9
รางวัล
3. รางวัล บุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5 รางวัล
2. เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
1. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1
ดาเนินการคัดเลือกข้าราชครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น
- ประชาสัมพันธ์โครงการและหลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือก
- ระดับเครือข่าย แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
- ส่งผลการคัดเลือกไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก
- ดาเนินการคัดเลือก
- ประกาศผลการคัดเลือก
- มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
2

กิจกรรมที่ 2
ดาเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
- ดาเนินการคัดเลือก
- ประกาศผลการคัดเลือก
- มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

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

มีนาคม 64
เมษายน-กรกฎาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564
6. งบประมาณ
จานวน 34,350 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายละเอียดดังนี้ :
ที่

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลัก

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. การคัดเลือกครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
- ค่าจัดทาโล่ 20 รางวัล โล่ละ 1,200 บาท
- ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน อันละ 150 บาท
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร 90 ฉบับ ฉบับละ 15 บาท
2. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
- ค่าจัดทาโล่ 5 รางวัล โล่ละ 1,200 บาท
รวม

24,000
3,000
1,350

24,000
3,000
1,350

6,000

6,000

34,350

34,350

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้าราชการครูขาดการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น
2. แนวทางบริหารความเสี่ยง
จัดทาโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ทุกเครือข่ายและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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100
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการทาความดี
2. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมาย
98
98

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในการทา
ความดี
9.3 สร้างขวัญและกาลังใจแก่ ข้าราชการครู 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
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู

1. หลักการและเหตุผล
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) หมายถึง การ
ร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สาหรับโรงเรียนจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่าน
การวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากนั้น PLC ยังเป็นกระบวนการที่ใช้ได้กับทุกองค์กร ซึ่งจะเป็นการมุ่ง
แก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามเป้าหมาย
นอกจาก PLC จะเป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหาภายในองค์กรแล้ว การ PLC ระหว่างองค์กร ก็สามารถ
ทาได้ ซึ่ง จะช่ วยให้ปัญหาที่มี คล้ายคลึงกัน ได้รับการแก้ปั ญ หาที่ ถูกทางจากประสบการณ์และคาแนะน า
ปรึกษาจากหลากหลายกลุ่มคน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึง
ความสาคัญจาเป็นนี้ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนา
องค์กร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ให้ได้ผลที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อร่วมกันปรึกษา ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาที่สาคัญภายในองค์กร
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2.2 เพื่อร่วมกันปรึกษา ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาที่สาคัญระหว่างองค์กร
2.3 เพื่อสร้างเครือข่าย PLC ระหว่างองค์กร
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 80
คน
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา ทุกเครือข่าย จานวน 185 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้อานวยการสถานศึกษา ทุกเครือข่าย ได้ทา PLC ร่วมกันให้
คาปรึกษา แนะนา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ในกลุ่มงาน
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดทาโครงการ
1.2 ประชุมวางแผนคณะทางาน
1.3 ดาเนินการ PLC ในกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.4 สรุปผลการ PLC
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ในสานักงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดทาโครงการ
1.2 ประชุมวางแผนคณะทางาน
1.3 ดาเนินการ PLC ในกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.4 สรุปผลการ PLC
3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC สัญจร จานวน 9 ครั้ง (9 เครือข่ายฯ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดทาโครงการ
1.2 ประชุมวางแผนคณะทางาน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
–กันยายน 2564
กันยายน 2564

กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564 –
กันยายน 2564
กันยายน 2564

กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
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1.4 ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC สัญจร
จานวน 9 ครั้ง 9 เครือข่าย
1.5 สรุปผลการ PLC สัญจร

กุมภาพันธ์ 2564
-กันยายน 2564
กันยายน 2564

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย
6. งบประมาณ
จานวน 14,175 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
PLC ในกลุ่มงาน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
PLC ในสานักงาน
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร จานวน 9 ครั้ง (9
เครือข่ายฯ)
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน มื้อละ
14,175
14,175
35 บาท 9 ครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
14,175
14,175
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. บุคลากรในสานักงาน ยังขาดการนาปัญหาในการปฏิบัติงานมาร่วมกันคิดและหาแนวทางแก้ไข
ให้งานเกิดประสิทธิภาพ
2. สถานศึก ษาและสานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา มี โอกาสไม่ มากนั ก ในการร่ว มกั นปรึ กษา ให้
ข้อแนะนา และร่วมกันแก้ปัญหาด้านการศึกษาต่างๆ
แนวทางบริหารความเสี่ยง
ดาเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) สู่การพัฒนาองค์กร
โดยการดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
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1. บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมการ PLC
2. ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ และ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกัน PLC ครบทุกเครือข่าย
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ และบุคลากร
สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกัน PLC แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา
ได้

100

ค่าเป้าหมาย
99

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันปรึกษา ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาที่สาคัญภายใน
องค์กร
9.2 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา ได้ร่วมกันปรึกษา ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหา
ที่สาคัญระหว่างองค์กร
9.3 มีเครือข่าย PLC ระหว่างองค์กร
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โครงการ

พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและชั่วคราว

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู

1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลาย
ต าแหน่ ง ทั้ ง ที่ ป ฎิ บั ติ ง านในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสถานศึ ก ษา ต าแหน่ ง
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว เป็นอีกหนึ่ง ตาแหน่ง ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
เนื่องจากเป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกฝ่าย ให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ให้มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีความรักในตาแหน่งหน้าที่
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งได้พัฒนาตนเองต่อไป จึงได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจาและชั่วคราว ขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวมีการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่
นาไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ลูกจ้างประจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 60 คน
2. ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 180 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว บมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนาความรู้ที่ได้รั บไป
พัฒนาในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และมีโอกาส ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ นาไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจา

ระยะเวลา
เมษายน-พฤษภาคม
2564

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน

พฤษภาคม –มิถุนายน
2564

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 242,200บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายละเอียดดังนี้ :
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ที่

กิจกรรมหลัก

1. พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว
1. อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจา
อบรม 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน มื้อละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน มื้อละ 35
บาท
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน 2 วัน คันละ 14,000 บาท
- ค่าที่พัก 60 คน 1 คืน คนละ 600 บาท
2. อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน 180 คน มื้อละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 180 คน 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท
- ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 1,200 บาท
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท
รวม

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแ
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ทน

8,400
4,200
3,600

8,400
4,200
3,600

12,000
36,000

12,000
36,000

36,000
2,100
1,500
56,000
36,000

36,000
2,100
1,500
56,000
36,000

25,200
12,600

25,200
12,600

3,600
5,000

3,600

242,200

7,200

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ลูกจ้างประจาและลูกจ้าชั่วคราว ยังขาดการได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ลูกจ้างประจาและลูกจ้าชั่วคราว มีโอกาสไม่มากนักในการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์
การทางานในรูปแบบใหม่
แนวทางบริหารความเสี่ยง
ดาเนินโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว

95

เชิงคุณภาพ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์การทางาน

95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
9.2 ลูก จ้า งประจาและลูก จ้ างชั่ว คราว ได้ แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ มี ป ระสบการณ์ ใหม่ น าไปพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงการ

การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิ บัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู

10 หลักการและเหตุผล
ตามหลัก เกณฑ์ และวิธี การ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ ผู้ ผ่า นการคัด เลื อ กได้รั บการบรรจุแ ต่ง ตั้ง ให้ ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง และ
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา แล้ว ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 และเพื่อเป็นการให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษาช่วยเหลือ ผู้บรรจุและแต่งตั้งใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา (Coaching) เพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ในระยะเวลา 1 ปี จนผ่ า นการประเมิ น
สัมฤทธิผลฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาโครงการการพัฒนาบุคลากรก่อน
แต่ง ตั้ง เข้าสู่ตาแหน่ง ขึ้น เพื่อรองรับการมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ การเปลี่ยนตาแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง ใน
ตาแหน่งใหม่ ให้เข้าสู่ตาแหน่งอย่างมีศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2.2 เพื่ อ สนั บสนุนให้ผู้บ ริหารการศึ กษา ผู้บ ริห ารสถานศึกษา ได้รั บการให้ คาปรึก ษา และการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ บ รรจุ ใ หม่ ได้ รั บ การฝึ ก ประสบการณ์ นิ เ ทศการศึ ก ษา ครบ
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา จานวน 3 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 50 คน
3. ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คน
4. ข้าราชการครูสายผู้สอน จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการให้คาปรึกษา และการประเมินสั มฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึก ษานิเ ทศก์บรรจุ ใหม่ ได้ รับการฝึก ประสบการณ์ นิเ ทศการศึก ษา ครบกระบวนการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
2 กิจกรรมที่ 2 การให้คาปรึกษา และการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.
สพท./ รองผอ.สพท. และฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
3. กิจกรรมที่ 3 การอบรมปฐมนิเทศ การให้คาปรึกษา และ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1
ปี ของผอ.โรงเรียน /รอง ผอ.โรงเรียน

ระยะเวลา
ตุลาคม 63 –กันยายน
64
ตุลาคม 63 –กันยายน
64

หมายเหตุ

ตุลาคม 63 –กันยายน
64

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 135,900 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

รายละเอียดดังนี้ :

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแ
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ทน

7. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
1. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง

งบสพฐ.

2. การให้คาปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.สพท./ รอง
ผอ.สพท. และฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์

งบสพฐ.

3. การอบรมปฐมนิเทศ การให้คาปรึกษา และการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี
ของผอ.โรงเรียน /รอง ผอ.โรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน คนละ 140 บาท
- ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง 50 คน มื้อละ 35 บาท 2
มื้อ
- ค่าวิทยากร 6 ชม. ชม.ละ 600
- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการให้คาปรึกษา 15 คน
- ค่าพาหนะกรรมการให้คาปรึกษา 15 คน

รวม

7,000

7,000

3,500

3,500

3,600
72,000

3,600

49,800

135,900

72,000
49,800

3,600

132,300

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึ กษานิเทศก์ และข้าราชการครู ต้ องการการสนับสนุ น
ส่งเสริมในการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเข้าสู่ตาแหน่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางบริหารความเสี่ยง
ดาเนินโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนข้าราชการในสังกั ด ในตาแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ข้าราชการครู ให้มีความก้าวหน้าและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู มี
ความก้าวหน้าและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการให้คาปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ได้รับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ครบกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กาหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งสานักงาน ก.ค.ศ. มีมติกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่วนราชการดาเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล การพัฒนา
กาหนดเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Management (M) คือ ข้าราชการประเภทอานวยการ สายบริหาร
การศึกษาและสายบริหารสถานศึกษา 2) กลุ่ม Academic (A) คือ ผู้อานวยการกลุ่ม สายงานวิชาการศึกษา สายงาน
นิเทศการศึกษา 3) กลุ่ม Service (S) คือ สายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) (ยกเว้น
สายวิชาการศึกษาและสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์) และ 4) กลุ่ม Technologist (T) คือ สายงานวิชาการ
คอมพิ วเตอร์ หรื อผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ ศั กยภาพ และทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งภายในปี 2565 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะต้องมีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสม โดยได้รับการพัฒนาตนเอง ใน 2 มิติการเรียนรู้ คือ มิติที่ 1
รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ใน 9 ด้าน และมิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นความสาคัญในการเตรียมความพร้อมใน
ระยะเริ่มต้นการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงดาเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ Digital ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วยรูปแบบ
Digital
1.2 เพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สู่การปฏิบัติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครู จานวน 1,800 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 177 คน
3. บุคลากรทางการศึกษา จานวน 76 คน
4. ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว จานวน 230 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะตามสายงาน
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนาไปเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบ Digital
literacy
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ เมษายน – กันยายน - กลุ่มพัฒนาครูฯ
ศึกษา พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ทั่วไป 2564
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์ e-learning เพื่อการพัฒนา เมษายน-กันยายน
- กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
ตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2564
- กลุ่มพัฒนาครูฯ
รูปแบบออนไลน์
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม เมษายน – กันยายน 2564 พัฒนาทางระบบออนไลน์
6. งบประมาณ
จานวน - บาท รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จาก
เว็บไซต์ทั่วไป
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์ e-learning เพื่อการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารูปแบบออนไลน์
2.1 พัฒนาเว็บไซต์ e-learning
2.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองจากเว็บไซต์ e-learning
รวม
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
ไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะ และความต้องการจาเป็น ที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ด้ า นให้ ข้ า ราชการครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะและความต้องการจาเป็น โดยการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบ Digital literacy
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการพัฒนารูปแบบ Digital literacy

ค่าเป้าหมาย
100
95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ใน
สังกัดได้รับการพัฒนา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามสายงาน และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนารูปแบบ Digital literacy

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

54

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

สอบวัดทักษะและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ HCEC
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2564
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง รวมทั้ง มีจิต
วิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ขึ้นทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัด ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลาง
ในการทดสอบทัก ษะด้ านภาษาอั งกฤษ ( English Literacy) และทัก ษะด้า นเทคโนโลยีดิ จิตั ล (Digital
Literacy) ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็น สมรรถนะวิ ช าชี พ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ที่ ทุก คนต้ องได้รั บ การพัฒ นา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึง ดาเนินการจัดทาโครงการสอบวัดทักษะ
และพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ HCEC เพื่อคัดเลือกกลุ่ม เป้าหมายที่ต้องได้รับการทดสอบและ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ กับศูนย์ HCEC และส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการทดสอบและ
พัฒนา ตามขั้นตอนและวิธีการของศูนย์ HCEC ประจาจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด ได้ รั บ การ ทดสอบทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของศูนย์ HCEC
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางของศูนย์ HCEC
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูที่สอนภาษาอังกฤษ จานวน 80 คน
2. บุคลากรทางการศึกษา (รองผู้อานวยการสพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการกลุ่ม) จานวน
10 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูที่สอนภาษาอัง กฤษ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการทดสอบวัดทักษะ
ภาษาอังกฤษ และทราบผลทักษะด้านภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับใด ตามแนวทางการวัดระดับของ CEFR และ
ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ เมษายน – กันยายน
ศึกษา เข้ารับการทดสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2564

หมายเหตุ
- กลุ่มพัฒนาครูฯ

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ พฤษภาคม-กันยายน
ศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2564

- กลุ่มพัฒนาครูฯ
- กลุ่มนิเทศฯ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม เมษายน – กันยายน 2564 ทดสอบและพัฒนา ณ ศูนย์ HCEC จังหวัดราชบุรี
และพัฒนาทางระบบออนไลน์
6. งบประมาณ
จานวน - บาท รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการทดสอบวัดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

56

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านภาษอังกฤษยังไม่มากพอ เมื่อเทียบกับระดับ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการวัดระดับ CEFR
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สนั บสนุ น และส่ง เสริม ด้ านให้ ข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ได้รั บการทดสอบทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ และได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ กับศูนย์ HCEC และระบบออนไลน์ ให้ได้มากที่สุด
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการทดสอบทักษะและพัฒนา
ทางด้านภาษาอังกฤษ กับศูนย์ HCEC
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีทักษะ และมี
ความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และสามารถนาไป
ถ่ายทอดและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
80
90

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และสามารถนาไปถ่ายทอดและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
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คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายยรรยงค์ เจริญศรี
นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
นางรังษิยา อมาตยคง
นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
นางปนิดา สะอาดยวง
นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์

9.
10.
11.
12.

นางกาเนิด จันทราศรี
นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
นางดวงตา เข็มทอง
นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

59

