
 



 

         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2565)                                  ก 

คำนำ            

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่    
ในภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 มีหน้าที่        
ตามกฎหมาย  ในการจัดการและส่งเสริมการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   
จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอันดับแรก เพราะแผนเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา        
ในทศวรรษที่สอง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

            แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ .ศ.2565)             
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำข้ึนเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติ
ราชการในระยะ 3 ปี ให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2560 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 นโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนทิศทาง     
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และสภาพปัจจุบัน           
ของสังคมไทย บนพื้นฐานของภาระหน้าที่หลักของเขตพื้นที่การศึกษา คือ ดำเนินการบริหารจัดการ              
ให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ รับผิดชอบได้เข้าเรียน ได้รับบริการการศึ กษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง                   

และมีคุณภาพ และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ทบทวนทิศทางแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการผลักดันให้มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1  

                                                                        มกราคม  2565                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2565)                                  ข 

สารบญั 
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คำนำ    ก 
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สารบัญตาราง 
บทสรุปผู้บริหาร 

  ค 
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ส่วนท่ี 1  บทนำ  1 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
 1 
 5 

 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       11 
 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 20 
ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา  

ศาสตร์พระราชา 
หลักการทรงงาน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในรัชกาลที่ 10 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
สรปุสาระสำคัญแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
ภาพรวมแผนการปฏิรปูประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา) 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     (เพิ่มเติม)      
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2563 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564 – 2565 
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2565 
การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
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ส่วนท่ี 3   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี        97 
      แผนระดับที่ 1                      97 
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580            97 

     แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)             99 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580           99 
 แผนการปฏิรูปประเทศ             106 

  กิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ       109 
     (Big Rock)  
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)       111
นโยบาย และแผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)     114 

               แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)                        115 
   แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579                                            115 
   แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ                 115 
                           (พ.ศ. 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ    116 
แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงาน                  116 
      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงาน                    117 
      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน                        127 
      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

               นโยบายที่เกี่ยวข้อง                                                                                   128 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)                                             128
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                       129 
      พ.ศ. 2564 - 2565  
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ                           130 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ           131 
      พ.ศ. 2564 – 2565  
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ       132 
      พ.ศ. 2565   
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    กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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  หน้า 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวัดราชบุรี  
ป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

11 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีพ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕61 13 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตำแหนง่งาน ผูส้มัครงาน และการบรรจุงาน ป ีพ.ศ. ๒๕๕8– ๒๕61 14 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนสถานบรกิารของรัฐและเอกชนรายอำเภอ จังหวัดราชบุรี  

ป ีพ.ศ.๒๕60 
17 

ตารางที่ 5 จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 ลำดับแรกของ           
ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

18 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐  
อันดับแรก ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕60 

19 

ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปกีารศึกษา 2564 20 
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียน สงักัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำแนกราย

อำเภอและระดบัช้ัน ปีการศึกษา 2564 
21 

ตารางที่ 9 จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ สังกัด สพฐ. 22 
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนตอ่ครู จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 22 
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียนตอ่ห้อง จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 22 
ตารางที่ 12 
ตารางที่ 13 

จำนวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกเป็นรายอำเภอ ประจำปี 2564  
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23 

ตารางที่ 14 จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จำแนกตามขนาด 7 ขนาด 

24 

ตารางที่ 15 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จำแนกตามเครือข่าย 

25 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่  

28 

ตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 18 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่ 
เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6   
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2565)                                  ฉ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

 (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีกที่ 6  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

31 

ตารางที่ 20 การวิเคราะห์สาระการเรยีนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน                
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีกที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

32 

ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
 (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

33 
 
 

ตารางที่ 22 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีกที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 

34 

ตารางที่ 23 
 
 
 
ตารางที่ 24 

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - NET)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีกที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 

35 
 
 
 

36 

ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
 (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีกที่ 6 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

37 

ตารางที่ 26 
 
 
ตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 29 
  

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)                
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีกที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่   
เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3               
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 30 
 
 
 
ตารางที่ 31 
 
 
 
ตารางที่ 32 
 
 
 
ตารางที่ 33 
 
 
 
ตารางที่ 34 
 
ตารางที่ 35 
 
ตารางที่ 36 
 
ตารางที่ 37 
 
ตารางที่ 38  
 
 
ตารางที่ 39 
 
ตารางที่ 40 
 
ตารางที่ 41 

การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน          
(O-NET) กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1  
ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลงั 5 ปีการศึกษา 
การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลงั 5 ปีการศึกษา 
การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 
2563 ย้อนหลงั 5 ปีการศึกษา 
การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-
NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 
ย้อนหลงั 5 ปีการศึกษา 
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3                 
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ 
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2561 - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563                
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
ผลการประเมินคุภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563                
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่  3            
ปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ 
การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน               
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 
การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน                   
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด 
ระดับศึกษาธิการภาค  ระดับสังกัด และระดับประเทศ  

42 
 
 
 

42 
 
 
 

43 
 
 
 

43 
 
 
 

44 
 

45 
 

46 
 

47 
 

48 
 
 

49 
 

49 
 

50 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565)  ที่สอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์กร 
และนโยบายทุกระดับ  เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการ ข้ันตอน ในการดำเนินงาน ดังนี้       
             1. มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          
และความต้อ งการจำเป็ นของนโยบ ายในแต่ ละระดับ  ได้ แก่  ยุ ทธศาสตร์ชาติ  ยุท ธศาสตร์                     
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ภาค              
และยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน                  
และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผน               
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
             2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย 
โอกาส อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถวางแผน
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานของสำนักงาน มีทิศทางที่ถูกต้อง สามารถนำจุดแข็ง
ของสำนักงาน และโอกาสทางสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อน         
ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงานและอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมซึ่งจะเป็น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที  ผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนา         
ไปในทางที่เหมาะสม 
        3. มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน             
พ.ศ. 2565)  โดยมีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งนโยบาย 
จุดเน้นของหน่วยงานระดับสูง กำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน                   
และเป้าหมาย ระบุความต้องการทรัพยากรที่ มีผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์                    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ มีทิศทาง         
ในการบริหารแผน โดยใช้วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นตัวกำหนดเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนใช้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน           
พ.ศ. 2565) เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อจะได้ข้อมูล
ย้อนกลับมาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการต่อไป 

        จากการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว ทำให้เกิดผลดังนี้ 
        1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)  ในการบริหารจัดการการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
       2. แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ .ศ. 2563  – 2565 2565 (ฉบับทบทวน           
พ.ศ. 2565) ของสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาราชบ ุร ี เขต 1  เป ็นแผนที ่ ผ ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรและสถานศึกษาเสนอโครงการตามความต้องการพัฒนา            
ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  
  4. แผนงาน/ โครงการมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา 
  5. มีการกำหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างการบริหารแผนงาน/
โครงการ ชัดเจน  

6. แผนงาน/ โครงการมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน เป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง    
             7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

  8. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ และมีความผูกพัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ 

ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2565)    

   การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2565)  มีการปรับแผนงาน/ โครงการหลายครั้งเนื่องจากมีการปรับแผนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และข้อจำกัดด้านงบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

     ควรมีการแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เพื่อให้สามารถกำหนดแผนงานโครงการได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ       

อย่างเป็นระบบ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์  
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

   1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา การดำเนินงานพัฒนา เพื่อให้เห็นความสำคัญ และมีความตระหนักในการดำเนินงาน 

   2. กำหนดและมอบหมายผูร้ับผิดชอบการดำเนินงาน โดยมีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน 
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ                 

วางแผนการใช้งบประมาณ  
    4. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จัดทำแผนโดยใช้กระบวนการ        

การมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบท
ของสำนักงาน ตลอดจนสอดคล้องกับ ภารกิจ ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     5. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์        
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล 
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   มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที ่ส อดคล ้องก ับภารก ิจ  นโยบาย ป ัญหา ความต้องการในการบร ิห ารและการจ ัดการศ ึกษา                  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ทำให้เกิดผลสำเร็จ ดังนี้ 
       1. แผนพ ัฒ นาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พ .ศ . 2561 – 2564 2565 (ฉบับทบทวน           
พ.ศ. 2565) สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหาความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถนำแผนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
มีแผนการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบในทุกข้ันตอน  
      2. ผลดำเน ินการเบ ิกจ ่ายงบประมาณเป ็น ไปตาม แผนพัฒ นาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 
       3. การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้  
       4. การดำเนินการจัดซื ้อ จ ัดจ ้าง ควบคุม  จำหน่ายพัสดุ ถู กต้องตามพระราชบัญญัติ         
การจัดซื ้อจ ัดจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , กฎกระทรวง , คู ่ม ือการใช้งาน                  
ในระบบ e-GP   
       5. การจัดทำรายงานการเงิน/ รายงานผลการปฏิบ ัติงานฯ ในระบบ KRS  ได้ถูกต้อง           
ทันตามกำหนด 
       6. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย แก้ปัญหา 
และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ  
PDCA  มาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการ PMQA  ให้สอดคล้องกับบริบทดังนี้ ดังนี้ 

1. ประกาศนโยบาย  เป็นการสื่อสารใหผู้้เกี่ยวข้องและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี มีความรู้ ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของนโยบาย ตลอดจนแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยวิธีการ                    
ที่หลากหลาย ได้แก่ 

1) การประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ทุกวันพุธ            
ของสัปดาห์ 

2) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 10 ทุก ๆ 2 เดือน 

3) การประชุมครูในโครงการต่าง ๆ ทีเ่ป็นนโยบายสำคัญ 
4) สื่อสารผ่าน Social Network เช่น Line,  Facebook, Google Form  

2. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ตามขอบข่ายอำนาจ และบทบาทหน้าที ่
1) มอบอำนาจการตัดสินใจให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รับผิดชอบ                

แต่ละกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
2) มอบหมายให้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย เครือข่ายพัฒนา

ประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระ ประธานชมรมผู้บริหารการศึกษา กำหนดแนวทางการปฏิบัติและจัดโครงการ/ 
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบท  
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3. มอบความช่วยเหลือ สนับสนุน และบริการ 
                  1) ด้านการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือ มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้ มีการจัดอบรม
ให้ความรู้ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น การอบรมครู  กลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
คุณภาพการศึกษา  การสร้างเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาทั้งทางการบริหาร และวิชาการ 
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และทีมศึกษานิเทศก์ สนับสนุน
วิทยากร โดยการประสานงานหาผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และศึกษานิเทศก์ ฯลฯ 

               2) ด้านงบประมาณ  โดยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละเครือข่ายเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามสภาพความต้องการจำเป็น (Need Assessment)  

4. สอบทานเป็นระยะ โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ดำเนินการกำกับ ติดตาม นิ เทศและประเมินผลการดำเนินงาน                     
ของสถานศึกษา การดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ และโครงการที่รับผิดชอบ    
 5. แก้ไขปรับปรุง นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาวิธีการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม    
                 1) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
จะนำผลมาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการปรับปรุงอย่างไร  
                 2) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้            
จะมีการนำแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมาจัดทำเป็นคู่มือ และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนด
เป้าหมายให้สูงข้ึนในการวางแผน (Plan) ครั้งต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย 
แก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทำให้เกิดผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนั กงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า อ อ น ไ ล น์  ( Integrity and Transparency  Assessment Online : ITA Online)                
ประจำปี 2564  ได้คะแนน 98.18  ระดับ AA  อยู่ในลำดับที่  23  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีคะแนน             
เฉลี่ยรวม 94.38 อยู่ในระดับคุณภาพ               

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

    4. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 มีผลการประเมิน บรรลุ 8 ตัวช้ีวัด จาก 10 ตัวช้ีวัด 

    5. ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจำปี งบประมาณ พ .ศ. 2564 ได้คะแนน 4 .71889 ระดับ คุณภาพ  อยู่ ในลำดับที่  10                        
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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    6. ผลการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 
4.3075 อยู่ในระดับคุณภาพ ได้ลำดับที่ 17 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส่วนกลาง ดังนี ้

    1 . มี ก ารปรับแผน พัฒ นาการ ศึกษาข้ันพื้ นฐาน  ให้ เป็ นต ามนโยบ ายและจุ ด เน้ น                       
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับกับ
แผนทั้ง 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวนที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้แก่ 

        1.1 แผนระดับที่  1 ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน               
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน                      
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

        1.2 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ              
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่  3             
ซึ่งประกอบไปด้วย  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ              
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

        1.3 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย         
และประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่  1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ                      
แผนปฏิบัติราชการ.... แผนปฏิบัติการประจำปี  
              2. การปรับแผนตามกรอบวงเงินงบประมาณ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะดำเนินการโดยใช้กรอบวงเงิน
งบประมาณของปีที่ผ่านมามาใช้ในการวางแผน และเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะต้องมีการปรับแผนให้ เป็นไปตามกรอบวงเงิน ตลอดจน          
กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การใช้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์               
และตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 

2.1 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ กำกับ เร่งรัด ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดประชุมสะท้อนผลหลงัการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ 
2.3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดูแล ติดตาม  

การดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับเป็นระยะพร้อมให้กำลังใจและข้อเสนอแนะ         
ในการทำงาน เพื่อให้การนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กำหนด 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการนำแผนพัฒนาการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน ไปใช้ตามวัตถุประสงค์  เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดและใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ               
เพิ่ มประสิทธิภาพการจ่ายงบประมาณของรัฐบาล รวมทั้ งมีการจัดทำแผนงบประมาณล่วงหน้า                    
สอดคล้องกับภารกิจ  วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่ วยงานมีการปรับแผนตามนโยบาย                      
จึงทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมาย                     
ของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ     
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ส่วนที่  1 

บทนำ 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ละติจูดที่ ๑๓ องศา ๐๙ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๓ องศา ๕๗ ลิปดาเหนือ และลองติจูด       
๙๙ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๐ องศา ๐๓ ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรุี   

อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี

 ทิศใต ้  ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบรุ ี

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี   
อำเภอบางคนที  และอำเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางคายู อำเภอเมตตา  
จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 
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สภาพภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบ่งตามระดับ
ความสูงของพื้นที่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่ำกว่า 100 
เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอ
เมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาด   
เชิงเนินและที่ลาดเชิงเขา ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100 -750 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล          
ปานกลาง มีแม่น้ำภาชีและลำห้วยสาขาเป็นสายน้ำหลักพบในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอ  
จอมบึง และด้านตะวันตกของอำเภอปากท่อ และอำเภอเมืองราชบุรี สำหรับพื้นที่ภูเขาสูง ระดับความสูง
ตั้งแต่ 750 เมตรข้ึนไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้านตะวันตก เฉียงใต้บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรี
ที่สูงชันด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี     
มีสภาพเป็นเทือกเขาสงูอุดมด้วยป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ พบในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอ
บ้านคา และอำเภอปากท่อด้านตะวันตก ซึ่งเมื่อพิจารณาในมุมมองของยุทธศาสตร์พบว่าความสำคัญ    
ของภูมิประเทศสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการมีแม่น้ำหลักของจังหวัด    
ทำให้เป็นพื้นที่ราบ และราบลุ่ม ซึ่งเหมาะต่อการส่งเสริมการเกษตร และในตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นพื้นที่         
ป่าเขา ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการพัฒนาในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ              
เพื่อเป็นหลักประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

สภาพภูมิอากาศ 
   จังหวัดราชบุรี  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่เนื่องจาก    
มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ทำให้พื้นที่ที่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน 
และมักทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทำให้สภาพอากาศของราชบุรีมี 3 ฤดู คือ  

  ฤดูฝน มี 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงที่สอง เดือนกันยายนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะ       
แนวเทือกเขาตะนาวศรี ท้าให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอจอมบึง และ
อำเภอโพธาราม ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจำทุกปี จากข้อมูลปริมาณน้ำฝน
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีพบว่า ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได ้41.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2548 ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2539 และปริมาณ
ฝนน้อยที่สุดต่อปี วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2536  

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ำที่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542   

  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยา 
จังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  

ข้อมูลการปกครอง/ ประชากรและชาติพันธุ์ ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี ณ ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น           
6 อำเภอ 56 ตำบล 533 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 47 แห่ง (ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี) 
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   จำนวนประชากรของแต่ละอำเภอในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ มีทั้งสิ้น 426 ,043 คน ส่วนใหญ่       
เป็นเพศหญิง จำนวน 214,701 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 เพศชาย จำนวน 211 ,342 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 49.61 แยกเป็น 
   1. อำเภอเมืองราชบุรี ประชากรเพศชาย 100 ,285 คน เพศหญิง 103,464 คน จำนวน
ครัวเรือน 77,118 ครัวเรือน 
   2. อำเภอปากท่อ ประชากรเพศชาย 33 ,240 คน เพศหญิง 34,571 คน จำนวนครัวเรือน 
23,325 ครัวเรือน 
   3. อำเภอจอมบึง ประชากรเพศชาย 31 ,543 คน เพศหญิง 32,506 คน จำนวนครัวเรือน 
22,879 ครัวเรือน 
   4. อำเภอวัดเพลง ประชากรเพศชาย 5 ,841 คน เพศหญิง 6 ,350 คน จำนวนครัวเรือน 
4,064 ครัวเรือน 
   5. อำเภอสวนผึ้ง ประชากรเพศชาย 27 ,532 คน เพศหญิง 25,472 คน จำนวนครัวเรือน 
17,616 ครัวเรือน 
   6. อำเภอบ้านคา ประชากรเพศชาย 12 ,901 คน เพศหญิง 12,338 คน จำนวนครัวเรือน 
9,364 ครัวเรือน    
   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา 368 แห่ง โบสถ์ในคริสต์
ศาสนา 9 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 378 แห่ง 

   ประชากรมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและเผ่าพันธ์ุ มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นที่สบืทอดมาแต่โบราณกาล  เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมืองราชบุรีเป็น
ศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามาตั้งรกราก ทำให้มีชนหลายเช้ือชาติ
รวม 8 ชาติพันธ์ ดังนี้ 
   1. ชาวไทยพื้นถ่ินราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอวัดเพลง ได้แก่ ตำบลวัดเพลง และตำบล     
จอมประทัด 
   2. ชาวไทยเช้ือสายจีนราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การคมนาคมสะดวก
ในอดีต ได้ยึดทำเลที่อยู่ริมแม่น้ำอยู่คละปะปนกับชาวท้องถ่ินอื่น ๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น 
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” 
   3. ชาวไทยเช้ือสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ตำบลหน้าเมือง     
ห้วยไผ่ คุ้งกระถิน คุ้งน้ำวน และตำบลพงสวาย อำเภอปากท่อ ได้แก่ ตำบลปากท่อ ยางงาม ดอนทราย        
บ่อกระดาน และตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอวัดเพลง ได้แก่ ตำบลวัดเพลง และตำบลเกาะศาลพระ 
   4. ชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงราชบุรี อาศัยอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ตำบลสวนผึ้ง และตำบล
ตะนาวศรี อำเภอบ้านคา ได้แก่ ตำบลบ้านคา และตำบลบ้านบึง อำเภอปากท่อ ได้แก่ ตำบลยางหัก 
   5. ชาวไทยเช้ือสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม  
   6. ชาวไทยเช้ือสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี  ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจังหวัดเพชรบุรี และบางส่วน    
มาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปากท่อ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอจอมบึง ตำบลจอมบึง      
   7. ชาวไทยเช้ือสายไทยยวนราชบุรี  กระจายอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ อำเภอ   
จอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง 
   8. ชาวไทยเช้ือสายลาวเวียงราชบุรี  อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอจอมบึง  
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สภาพปัจจุบัน   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่  หมู่  10 ตำบลดอนตะโก         

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 6 อำเภอ รวม 174 โรงเรียน  1 สาขา ได้แก่ อำเภอ
เมืองราชบุรี จำนวน 49 โรงเรียน อำเภอ  ปากท่อ จำนวน 46 โรงเรียน 1 สาขา อำเภอจอมบึง จำนวน 
37 โรงเรียน อำเภอวัดเพลง จำนวน 5 โรงเรียน อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 20 โรงเรียน และอำเภอบ้านคา 
จำนวน 16 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

  
                          ตราประจำสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

  

 

 
                                 ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี คอื ดอกกัลปพฤกษ์  

 

 

 

                          ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี คือ ต้นโมกมัน 
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สภาพการจัดการศึกษา    

  อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าทีด่ำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
          3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
          9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนกุรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา          
          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงระดับของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย     
เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ            
ของสภาการศึกษา  มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ    
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา             
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
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 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น (เฉพาะที่ เป็น
โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล) 

 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ          
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนด ซึ่งในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง่ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบง่ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังต่อไปนี ้
 1. กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
    (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
    (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
    (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
    (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
    (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
    (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
    (ณ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่ของ    

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
    (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 
    (ข) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนทั่วไป

ของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
    (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 
    (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
    (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด

การศึกษา 
    (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
    (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสาร 
    (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
    (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี 
    (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ 
    (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
    (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงนิ งานบัญชี งานพัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย์ 
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
    (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก

บัตรประจำตัว และการขออนญุาตต่าง ๆ  
    (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ 
    (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
       (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
      (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
     (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
     (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสรมิสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับ
มอบหมาย 

 7. กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอีำนาจหน้าที่ดงัต่อไป 
     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
     (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
     (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
     (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

    (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
    (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
    (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
    (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษา 
    (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพเิศษ 
    (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น 

    (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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    (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
    (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวัฒนธรรม 
    (ฎ) ส่งเสริมแหลง่การเรียนรู้ สิง่แวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
    (ฎ) ประสานและสง่เสรมิสถานศึกษาใหม้ีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    (ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ไดร้บัมอบหมาย 

 9. หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
      (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 

    (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ไดร้บั
มอบหมาย 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัตงิานข้ึนตรงกบัผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และมีอำนาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี ้
            (ก) ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาการมีวินัยและรักษาวินัย 
            (ข) ดำเนินการสบืสวนเกี่ยวกับเรือ่งรอ้งเรียน 
            (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกบัวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
           (ง) ดำเนินการเกี่ยวกบัการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ 
           (จ) ดำเนินการเกี่ยวกบัการร้องทุกข์และการพิจารณารอ้งทุกข์ 
           (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 
           (ช) ดำเนินการเกี่ยวกบังานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
         (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
           (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมลูและติดตามประเมินผลเพื่อพฒันางานกฎหมาย และ   
งานคดีของรัฐ 
           (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั
มอบหมาย                                            
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แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารงาน 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล  
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครู    
และบุคลากร      
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสนิทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ภาวะด้านเศรษฐกิจ 
     (ข้อมูล : สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี) พิจารณาจากสถิตผิลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ดังนี้ 

               จังหวัดราชบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคา
ประจำปี ๒๕60 เท่ากับ ๑72,591 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงจากปี ๒๕59 จำนวน 2,051 ล้านบาท  
โดยมีสาขาการผลิตที่สำคัญอันดับที่ ๑ คือ  สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๔1,476 ล้านบาทโครงสร้าง       
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ข้ึนอยู่กับการผลิตนอกภาคเกษตรมีมูลค่า ๑47,114 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.24 และการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า ๒5,๔77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.77 การผลิต      
ทั้ง ๒ ภาคจำแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี้ 

๑. สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มลูค่า ๒5,477 ล้านบาท รอ้ยละ 14.77 
๒. สาขาอุตสาหกรรม มลูค่า 41,476 ล้านบาท ร้อยละ 24.04 
๓. สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มลูค่า 38,403 ลา้นบาท ร้อยละ 22.25 
๔. สาขาการขายสง่ การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ มูลค่า ๑5,982 ล้านบาท ร้อยละ 9.26 
๕.* สาขาอื่นๆ (๑๒ สาขา) มลูค่า 51,250 ล้านบาท ร้อยละ 29.70 

 
2. ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
        ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดราชบุรี มีโรงงานจำนวนทั้งสิ้น 1,762 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1,600 โรงงาน (เงินลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 90.80 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 111 โรงงาน (เงินลงทุนมากกว่า 50 – 200 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
6.30 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 51 คิดเป็นร้อยละ 2.89  

ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

อำเภอ 
จำนวนโรงงานจำแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ รวม 

ปี ๒๕๕๗   
เมืองราชบรุ ี ๓๑๑ ๙๖ ๑๙ ๔๒๖ ๒๔.๒๓ 
จอมบึง ๔๙ ๒๑ ๓ ๗๓ ๔.๑๕ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๒ ๑ ๒๐ ๑.๑๔ 
ปากท่อ ๑๐๙ ๕๔ ๗ ๑๗๐ ๙.๖๗ 
วัดเพลง ๑๑ - - ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๓ ๔ ๘ ๑๕ ๐.๘๕ 

รวม ๑,๒๖๖ ๔๐๔ ๘๘ ๑,๗๕๘ ๑๐๐ 
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อำเภอ 
จำนวนโรงงานจำแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ รวม 

ปี ๒๕๕๘  
เมืองราชบรุ ี ๓๐๘ ๙๔ ๑๗ ๔๑๙ ๒๔.๐๔ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๔ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๐.๙๘ 
ปากท่อ ๑๐๒ ๕๖ ๖ ๑๖๔ ๙.๔๑ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 

รวม ๑,๒๕๗ ๓๙๘ ๘๘ ๑,๗๔๓ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๙ 
เมืองราชบรุ ี ๓๐๗ ๙๒ ๑๗ ๔๑๖ ๒๔.๑๗ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๘ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๑.๑๐ 
ปากท่อ ๑๐๑ ๕๘ ๖ ๑๖๕ ๙.๕๙ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๔ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๑ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 

รวม ๑,๒๒๖ ๔๐๑ ๙๔ ๑,๗๒๑ ๑๐๐ 
ปี 2560 
เมืองราชบรุ ี 367 25 11 403 22.87 
จอมบึง 58 5 3 66 3.75 
สวนผึ้ง 19 1 - 20 1.14 
ปากท่อ 177 4 5 186 10.56 
วัดเพลง 11 - - 11 0.62 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 

รวม 1,600 111 51 1,762 100 
ปี 2561 
เมืองราชบรุ ี 372 24 10 406 22.42 
จอมบึง 58 6 3 67 3.70 
สวนผึ้ง 19 - 1 20 1.11 
ปากท่อ 180 14 6 200 11.04 
วัดเพลง 12 - - 12 0.66 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 

รวม 1,634 124 53 1,811 100 
(ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กันยายน ๒๕60) 
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3. ข้อมูลทั่วไปด้านแรงงาน 
  ๑) สถานประกอบกิจการและลูกจ้าง ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  
เดือนมิถุนายน ๒๕60 ราชบุรี มีสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคม จำนวน 4,347 แห่ง  
มีผู้ประกันตนทั้ งสิ้ น  145,136 คน แยกเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 99,545 คน                   
(ร้อยละ 68.58)  มาตรา 39 จำนวน 16,271 คน (ร้อยละ 11.22)  และมาตรา 40 จำนวน             
29,320 คน (ร้อยละ 20.20) และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 
จำนวน 4 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี  ๒๕๕๙ พบว่า               
สถานประกอบการลดลงร้อยละ ๐.๒๗ ส่วนผู้ประกันตนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๐.๕๕  
 2) ภาวะการมีงานทำ/ ภาวการณ์ว่างงาน ข้อมูลการทำงานของประชากรจังหวัด
ราชบุรี  โดยการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕60 พบว่าจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มีอายุ ๑๕ ปี 
ข้ึนไปรวมทั้งสิ้น  ๖57,723 ดังแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีพ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕61 

สถานภาพแรงงาน 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 

ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 
ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
๑. ผู้อยู่ในกำลงัแรงงาน 
    ๑.๑. ผู้มีงานทำ 
    ๑.๒. ผู้ว่างงาน 
    ๑.๓. กำลังแรงงานที่รอ 
           ฤดูกาล 
๒. ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 
    ๒.๑. ทำงานบ้าน 
    ๒.๒. เรียนหนงัสือ 
    ๒.๓. อื่นๆ 
* อัตราการว่างงาน 

 
657,723 
465,832 
458,051 

3,589 
4,193 

191,891 
54,143 
46,973 
90,775 

0 

 
๖๖๐,๓๖๖ 
๔๖๒,๘๐๗ 
๔๕๗,๙๙๙ 

๔,๖๐๓ 
๒๐๕ 

๑๙๗,๕๕๙ 
๔๖,๘๗๖ 
๕๓,๙๕๗ 
๙๖,๗๒๗ 

๐.๗ 

 
๖๖๑,๙๓๐ 
๔๗๖,๕๕๔ 
๔๖๘,๑๐๐ 

๕,๗๑๐ 
๒,๗๔๔ 

๑๘๕,๓๗๕ 
๔๘,๕๑๐ 
๔๔,๕๙๙ 
๙๒,๒๖๖ 

๐.๙ 

 
664,245 
465,893 
458,421 

5,296 
2,176 

198,352 
48,826 
45,685 

103,842 
1.1 

 
(ที่มา : สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

๓) ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ในปี ๒๕๕๙ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 
๒,๗๙๔ คน เป็นเพศชาย ๑,๒๔๐ คน (ร้อยละ ๔๔.๓๘) และเป็นเพศหญิง ๑,๕๕๔ คน (ร้อยละ ๕๕.๖๑) 
และการบรรจุงานมีผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งสิ้น ๓,๑๒๙ คน  

ด้านอาชีพพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อาชีพที่มีตำแหน่งว่างมากที่สุด ๕ อันดับ คือ 
๑) อาชีพพื้นฐาน ได้แก่ อาชีพด้านการขายและการให้บริการ เช่น ผู้จำหน่ายสินค้า 

อาหาร ผู้ส่งเอกสาร เป็นต้น ร้อยละ ๔๒.๒๐ (๒,๐๙๕ อัตรา) 
๒) เสมียน และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๗.๑๒ (๘๕๐ อัตรา) 
๓) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ ๑๑.๘๖ (๕๘๙ อัตรา) 
๔) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๑.๗๘ (๕๘๕ อัตรา) 
๕) ผู้ปฏิบัติโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ร้อยละ ๖.๘๗ (๓๔๑ อัตรา)  
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ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนตำแหน่งงาน ผู้สมคัรงาน และการบรรจุงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕61 

ปี พ.ศ. 
ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา) 

ผู้ลงทะเบยีนสมัครงาน 
(คน) 

บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญิง ไม่ระบ ุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปี ๒๕๕๗ ๖๒๓ ๔๓๔ ๓,๖๙๔ ๔,๗๕๑ ๒,๒๐๑ ๓,๐๗๘ ๕,๒๗๙ ๑,๖๔๗ ๒,๕๖๒ ๔,๒๐๙ 
ปี ๒๕๕๘ ๓๕๕ ๑๑๘ ๔,๗๐๘ ๕,๑๘๑ ๒,๓๕๖ ๓,๑๕๑ ๕,๕๐๗ ๑,๙๒๕ ๒,๗๓๘ ๔,๖๖๓ 
ปี ๒๕๕๙ ๕๙๙ ๓๒๖ ๔,๐๔๐ ๔,๙๖๕ ๑,๒๔๐ ๑,๕๕๔ ๒,๗๙๔ ๑,๒๔๓ ๑,๘๘๖ ๓,๑๒๙ 
ปี 2560 410 208 2,247 2,865 374 655 1,029 562 958 1,520 
ปี 2561 109 44 500 653 96 422 518 145 173 318 

 ที่มา :สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

 ๔) การจ้างงาน ข้อมูลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อุตสาหกรรมที่มีการ
จ้างงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ ๕๙.๙๕ อุตสาหกรรมการขายส่ง/การขายปลีก        
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๑๔.๒๘ และอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การล่าสัตว์              
การป่าไม้ ร้อยละ ๗.๕๗ และเกิดการจ้างงาน ๔๑ คน จากกิจการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช ซึ่งได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเงินลงทุน ๒๓๗ ล้านบาท 
 ๕) การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๓๑ คน เดินทางโดย
นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน จำนวน ๗ คน เดินทางด้วยตนเอง จำนวน ๓ คน บริษัทจัดหางานจัดส่ง 
จำนวน ๑ คน และ Re-entry visa จำนวน ๒๐ คน 
 ๖) แรงงานต่างด้าว ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๙ มีจำนวน
แรงงานต่างด้าวคงเหลือทั้งสิ้น ๓๐ ,๙๐๗ คน เพิ่มข้ึนประมาณ ๓.๘๕ พันคน หรือร้อยละ ๑๔.๒๓             
เป็นแรงงานต่างด้าว มาตรา ๙ จำนวน ๑๖ ,๒๘๒คน {ประเภทช่ัวคราว (ทั่วไป) มีจำนวน ๗๕๔ คน            
(ร้อยละ ๔.๖๓) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ มีจำนวน ๑๕ ,๕๒๘ คน (ร้อยละ ๙๕.๓๗)} มาตรา ๑๑ ประเภท
นำเข้า มีจำนวน ๑,๙๗๓ คน มาตรา ๑๒ ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีจำนวน ๙๙ คน และแรงงาน    
ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามมาตรา ๑๓ จำนวน ๑๒,๕๕๓ คน 

 ซึ่งความท้าทายด้านแรงงานนอกจากการบริหารจัดการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการบริการแล้ว จังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหา
จากแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองควบคู่กันไป 
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4. ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
 

 การเดินทางท่ อง เที่ ยวจั งห วัดราชบุ รี ในภาพรวมมี อัตราการ เติบ โตเพิ่ ม ข้ึน เรื่ อยๆ                
เมื่อเปรียบเทียบกับ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอัตราการเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ประมาณ            
ร้อยละ ๑๘ ข้ึนไป และอัตราการเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๕ ข้ึนไป 
(ข้อมูลสถิติจากกรมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ด้วยจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และเชิงนันทนาการ เป็นต้น อีกทั้งมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
กล่าวคือจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยประชาชน ๘ ชาติพันธ์ุ คือ ชาวไทยพื้นถ่ิน ราชบุรีชาวไทย จีนราชบุรี
ชาวไทย เขมร ราชบุรีชาวไทย กะเหรี่ยงราชบุรี ชาวไทยมอญราชบุรี ชาวไทยทรงดำราชบุรี ชาวไท-ยวน
ราชบุรี  และชาวไทยลาวเวียงราชบุรี  โดยแต่ละชาติพันธ์ุล้วนแล้วแต่มี เอกลักษณ์และอัตลักษณ์                   
ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า จังหวัดราชบุรีเป็นอีกจังหวัดที่ถูกเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๒ เมือง ภายใต้แนวคิด 
“๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” ในหัวข้อธีมการประชาสัมพันธ์ “ราชบุรีชุมชนคนอาร์ต ”ซึ่งจังหวัดราชบุรี             
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ดังนี้ 

1) แหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญจังหวัดราชบุร ี
 อำเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี  

เมืองโบราณคูบัว ค่ายภาณุรังสี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง เทือกเขางู ถ้ำระฆัง เขาแก่น
จันทน์สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน เขาวัง วัดหนองหอย วัดอรัญญิกาวาส ถ้ำเขาบิน สวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดีภาคกลาง วัดช่องลม ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าตีนจก จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว โรงงานเถ้าฮงไถ่ 
และโรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิก  

 อำเภอวัดเพลง ได้แก่ วัดเกาะศาลพระ โบราณสถานโคกวิหาร โบราณสถานโคกนายผาด 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โบสถ์คริสต์พระหฤทัย วัดเพลง วัดแจ้งเจริญ ฟาร์มชวนชม และไพสิฐฟาร์ม 

 อำเภอปากท่อ ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน วัดเขาถ้ำทะลุ ศูนย์การเรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเหล่ามะละกอ และมาลัยออสทริชฟาร์มราชบุรี  

 อำเภอบางแพ ได้แก่ อุทยานหุ่นข้ีผึ้งสยาม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดหัวโพ วัดท่าราบ 
ไร่ปลูกรักฟลาวเวอร์แลนด์ 

 อำเภอจอมบึง ได้แก่ ถ้ำจอมพล และสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง สวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดีวัดวาปีสุทธาราม(ตลาดควาย) และวัดทุ่งกระถิน 

 อำเภอสวนผึ้ง ได้แก่ เขากระโจมโป่งยุบ น้ำตกบ่อหวี ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์ิ(สวนป่าสิริกิติ์) สวนผึ้งออร์คิด น้ำตกผาชนแดง น้ำตกห้วยผาก ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี น้ำตกเก้าโจนหรือ           
น้ำตกเก้าช้ัน น้ำตกห้วยสวนพลูสวนธรรมรส วัดห้วยผากเทพประทานพร ไร่กุหลาบอุษาวดี ธนาคารควาย 
จุดชมวิวห้วยคอกหมู  แก่งส้มแมว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภโวทัย บ้านหอมเทียน และเดอะซีนเนอร์รี่            
วินเทจฟาร์ม  

 อำเภอบ้านคา ได้แก่ ศูนย์ทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านคา วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดป่าตะแบก           
ไร่องุ่นพลับพลา น้ำพุร้อนบ้านบึง(โป่งกระทิง) น้ำตกซับเตย และกลุ่มผลิตรากไม้ 
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สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอยังมีความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
ท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ) 
และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของการท่องเที่ยว
ชุมชนให้มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวนานาชาติมากข้ึน และยกระดับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพและอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีแห่ งการบริการของชุมชน และ
วัฒนธรรมท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง 
 

2) แหล่งท่องเท่ียวหลักท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว 

 
 
 

 
 

❖ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและฟาร์มแกะ 
อำเภอสวนผึง้ 

 
 
 

  
❖ วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม 

  
❖ โรงงานทำโอง่และเซรามิก อำเภอเมืองราชบรุ ี

  
❖ อุทยานหุ่นข้ีผึง้สยาม อำเภอบางแพ 

  
❖ ถ้ำเขาบิน อำเภอเมอืงราชบุร ี

  
❖ บ้านหอมเทียน อำเภอสวนผึง้ 

 



 

         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                              17 

5. สภาพสังคมและความม่ันคง 
 

➢ คุณภาพชีวิตของคนราชบรุี จำแนกตามตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ. 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลภาพรวม ปี พ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรี ตามตัวช้ีวัด ๕ หมวด ได้แก่ 
หมวดสุขภาพ หมวดมีบ้านอาศัย หมวดฝักใฝ่การศึกษา หมวดรายได้ก้าวหน้า และหมวดปลูกฝังค่านิยมไทย 
พบว่าคนจังหวัดราชบุรี มีสุขภาพดี มีบ้านอาศัย รักการศึกษา มีงานทำ มีรายได้ และมีความประพฤติดี            
มีคุณธรรม แต่ยังคงมีคนที่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่อยู่ร้อยละ ๔.๑๙ และ ๕.๑๕ ตามลำดับ 

ความท้าทายของยุทธศาสตร์จึงเน้นที่การสร้าวนิสัยแห่งชีวิตใหม่ โดยเฉพาะพฤติกรรม
สุขภาพ เน้นการดูแลรายบุคคล การควบคุมผู้บริโภคกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด และการดูแลสภาพแวดล้อม
ทางสุขภาวะในระดับหมู่บ้าน เน้นการเฝ้าระวังภัยที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิต พร้อมส่งเสริม สนับสนุน            
ให้ทุกหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

➢ การสาธารณสขุ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรีมีสถานบริการสุขภาพทั้งหมด 476 แห่ง แยกเป็น 
โรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๒ แห่ง จำนวนเตียง รวม ๒ ,๒00 เตียง 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงอื่น จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน ๑58 
แห่ง สาธารณสุขอำเภอ (สอ.) จำนวน 4 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม.) จำนวน 6 แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชน จำนวน ๖ แห่ง คลินิก จำนวน 231 แห่ง และคลินิกทันตกรรม จำนวน 58 แห่ง          
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนสถานบริการของรัฐและเอกชนรายอำเภอ จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕60 

อำเภอ 

โรงพยาบาล 
จำนวน

เตียง/ปชก. 
รพ.สต.
(แห่ง) 

สอ.   
(แห่ง) 

ศสม. 
(แห่ง) 

คลินิก 
(แห่ง) 

คลินิก 
ทันต  
กรรม 
(แห่ง) 

กระทรวง สธ. กระทรวงอื่นๆ เอกชน 

แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง 
เมืองราชบุรี ๒ ๘๕๕: 

๖๐ 
๑ ๓๐ ๓ 100: 

50: 
10 

๐.๐๐๖ ๒5 1 ๒ 95 ๒7 

บ้านโป่ง ๑ 350 - - ๒ ๑00: 
30 

๐.๐๐1 ๒8 ๐ ๑ 53 ๑9 

โพธาราม ๒ ๓๐: 
๓๔๐ 

- - - - ๐.๐๐๓ ๒3 2 ๑ 27 ๖ 

ดำเนินสะดวก ๑ 272 - - ๑ 10 ๐.๐๐3 ๑๙ ๐ ๑ 26 ๔ 
ปากท่อ ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๘ ๐ ๐ 9 ๐ 
จอมบึง ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๔ ๑ ๑ 10 ๑ 
สวนผึ้ง ๑ 65 - - - - ๐.๐๐2 ๙ ๐ ๐ 3 ๐ 
บางแพ ๑ 48 - - - - ๐.๐๐๑ ๙ ๐ ๐ 5 ๑ 
วัดเพลง ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐2 ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ 
บ้านคา ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐1 ๙ ๐ ๐ 1 ๐ 
รวม ๑๒ ๒,๒00 ๑ ๓๐ ๖ 300 0.003 ๑58 4 ๖ 231 ๕8 

(ที่มา : ข้อมูลการได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ณ มกราคม ๒๕๖๐) 
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    สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคท่ีต้องเฝา้ระวังทางระบาดวิทยา 
 การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประชาชนจังหวัดราชบุรี 10 ลำดับของ 
ปี  พ .ศ .2 5 6 2  ได้ แ ก่  Acute diarrhoea,  PUO,  Influenza,  Pneumonia, D.H.F.-total, Food 
poisoning,  Chickenpox,  Haemorrhagic conjunctivitis,  Sexual transmitted infection แ ล ะ 
Hand,foot and mouth disease ตามลำดับ จากการพิจารณา 10 ลำดับโรคทางระบาดวิทยาพบว่า           
โรคอุจจาระร่วง มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 5 จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 ลำดับแรก              
ของปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ลำดับ 
โรคเฝ้าระวังทางระบาด

วิทยา 

2561 

ลำดับ 
โรคเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยา 
จำนวนป่วย(ราย) 

2562 
จำนวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตราป่วย/
แสน 

จำนวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตรา 
ป่วย/แสน 

 
1 Diarrhoea 15,838 1,871.52 1 Acute diarrhoea 5,733 676.52 

2 D.H.F.Total  1,666 196.86 2 PUO 2,034 240.02 
3 Pneumonia  1,625 192.02 3 Influenza 1,776 209.58 
4 Influenza 1,327 156.81 4 Pneumonia 648 76.47 
5 Pyrexia  1,197 141.44 5 D.H.F.-total 563 66.44 
6 Food Poisoning 864 102.10 6 Food poisoning 398 46.97 

7 H.conjunctivitis 700 82.72 7 Chickenpox 337 39.77 

8 
Hand foot and 
mouth disease 

567 67.00 8 
Haemorrhagic 
conjunctivitis 

306 36.11 

9 Chickenpox 552 65.23 9 Sexual 
transmitted 
infection 

220 25.96 

10 S.T.D.total 330 38.99 10 Hand,foot and 
mouth disease 

163 19.23 

(ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562) 
 
 ทั้งนี้เมื่อพจิารณาในภาวะความเจ็บป่วยทางระบาดวิทยา  พบว่า ประชาชนส่วนใหญม่ีภาวะ
ความเจ็บป่วยในอุจจาระร่วง ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก          
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕60 

อันดับ โรค 
ปี ๒๕60 

จำนวนป่วย(ราย) อัตราป่วย/ แสน 
๑. อุจจาระร่วง ๑2,180 1,403.37 
๒. ปอดบวม ๑,666 ๑๙1.96 
๓ ไข้หวัดใหญ ่ ๑,605 ๑84.93 
๔ อาหารเป็นพิษ ๑,046 ๑20.52 
๕ ตาแดง ๑853 98.28 
๖ มือ เท้า ปาก 700 80.65 
๗ ไข้เลือดออก 648 74.66 
๘ ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 516 59.45 
๙ สุกไส 513 59.11 

๑๐ โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 459 52.89 
          (ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 172 
โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่  
อำเภอเมือง อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ ง และอำเภอบ้านคา               
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับ และเพศ สงักัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 3,586 3,378 6,964 

นักเรียนระดับประถมศึกษา 12,356 11,205 23,561 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,812 1,510 3,322 

รวมท้ังสิ้น   17,754    16,093    33,847  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564  
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ตารางท่ี 8 จำนวนนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกรายอำเภอและ    
ระดบัชัน้ ปีการศึกษา 2564  

ระดับ เพศ 
อำเภอ รวม 

ชั้น 
รวม 
ระดับ เมือง จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา 

ก่อ
นป

ระ
ถม

 อ.1 
ชาย 63 127 20 50 17 40 

655 

6,964 

หญิง 60 134 37 54 13 40 

อ.2 
ชาย 558 288 300 299 31 131 

3,121 
หญิง 519 298 260 267 33 137 

อ.3 
ชาย 589 334 287 283 44 125 

3,188 
หญิง 542 262 314 238 38 132 

ปร
ะถ

ม 

ป.1 
ชาย 745 375 401 321 41 136 

3,881 

23,561 

หญิง 687 383 353 271 39 129 

ป.2 
ชาย 763 400 358 313 49 157 

3,925 
หญิง 685 402 359 281 38 120 

ป.3 
ชาย 808 436 378 307 41 185 

3,962 
หญิง 714 377 301 238 37 140 

ป.4 
ชาย 798 411 385 338 46 151 

4,058 
หญิง 677 414 355 310 50 123 

ป.5 
ชาย 748 416 380 274 34 151 

3,790 
หญิง 688 353 314 255 48 129 

ป.6 
ชาย 795 388 327 315 50 135 

3,945 
หญิง 670 407 354 305 39 160 

มัธ
ยม

 

ม.1 
ชาย 287 114 129 46 9 44 

1,129 

3,322 

หญิง 228 91 114 32 - 36 

ม.2 
ชาย 226 129 151 51 - 40 

1,130 
หญิง 209 114 127 45 - 38 

ม.3 
ชาย 252 110 110 57 8 50 

1,063 
หญิง 205 94 108 35 1 33 

รว
ม ชาย 6,632 3,528 3,226 2,654 369 1,345 17,754 

33,847 
หญิง 5,884 3,329 3,996 2,331 336 1,217 16,093 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 
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ตารางท่ี 9 จำนวนโรงเรยีน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ สังกัด สพฐ. 

ท่ี อำเภอ 
สังกัด สพฐ. 

โรงเรียน คร ู นักเรียน 
1 เมืองราชบรุ ี 48 649 12,516 
2 ปากท่อ 46 294 4,985 
3 จอมบึง 37 357 6,857 
4 วัดเพลง 5 39 705 
5 สวนผึ้ง 20 264 6,222 
6 บ้านคา 17 150 2,562 

รวม 173 1,753 33,847 
 

ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนต่อครู จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 

ท่ี อำเภอ จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู นร. :  คร ู
1 เมืองราชบรุ ี 12,516 649 19:1 
2 ปากท่อ 4,985 294 17:1 
3 จอมบึง 6,857 357 19:1 
4 วัดเพลง 705 39 18:1 
5 สวนผึ้ง 6,222 264 24:1 
6 บ้านคา 2,562 150 17:1 

 รวม 33,847 1,753 19:1 

ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนต่อห้อง จำแนกรายอำเภอ ปกีารศึกษา 2564 

ท่ี อำเภอ จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง นร. : ห้อง 
1 เมืองราชบรุ ี 12,516 596 21:1 
2 ปากท่อ 4,985 384 13:1 
3 จอมบึง 6,857 397 17:1 
4 วัดเพลง 705 46 15:1 
5 สวนผึ้ง 6,222 269 23:1 
6 บ้านคา 2,562 156 16:1 
 รวม 33,847 1,848  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 
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ตารางท่ี 12 จำนวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับท่ีเปิดสอน 

ในสังกัด นอกสังกัด 
รวม สพฐ. สกอ. สอศ. สำนักพุทธ เทศบาล ตชด. 

ก่อนประถมศึกษา  1     1 
ก่อนประถม - ประถม 143    3 2 148 
ก่อนประถม - ม.ต้น 30    4  34 
ก่อนประถม - ม.ปลาย     1  1 
ประถม - ม.ปลาย        
ม. ต้นระดับเดียว    1   1 
ม. ต้น - ม.ปลาย        
ระดับอาชีวศึกษา   3    3 
ระดับปรญิญาตร ี  1     1 

รวม 173 2 3 1 8 2 189 

ตารางท่ี 13 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกเป็นรายอำเภอ ประจำปี 2564  

ท่ี จำนวนนักเรียน 
จำนวนโรงเรียนแยกตามรายอำเภอ 

รวม 
เมือง ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา 

1 0 – 20 5 3 - 1 - - 9 
2 21 – 40 3 4 - 3 - - 10 
3 41 – 60 6 5 - 2 2 2 17 
4 61 – 80 8 9 2 7 2 1 29 
5 81 – 100 4 5 - 6 2 4 21 
6 101 - 120 2 6 1 4 2 2 17 
 รวมท้ังสิ้น 28 32 3 23 8 9 103 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 
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ตารางท่ี 14 จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำแนกตาม          
ขนาด 7 ขนาด 

อำเภอ 

จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามขนาด 

รวม 120 
คน 

ลงมา 

121-
200 
คน 

201-
300 
คน 

301-
499 
คน 

500-
1,499 คน 

1,500-
2,499 

คน 

2,500 
คนขึ้นไป 

เมืองราชบรุ ี 28 10 1 7 - - 2 48 
จอมบึง 23 6 2 4 1 1 - 37 
สวนผึ้ง 8 1 2 6 3 - - 20 
ปากท่อ 32 6 7 1 - - - 46 
วัดเพลง 3 1 - 1 - - - 5 
บ้านคา 9 4 3 1 - - - 17 
รวมท้ังสิ้น 103 28 15 20 4 1 2 173 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารจัดการภายใต้ระเบียบ       
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กำหนดการบริหารและการจัดการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน เป็นอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสอดคล้องกบั
ท้องถ่ิน โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจดัการศึกษา รูปแบบศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จำนวน 9 เครือข่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

2. ดา้นการบริหารและการจัดการเครือขา่ยคณุภาพการศกึษา 
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ตารางท่ี 15 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามเครือข่าย 

โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือขา่ยพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือขา่ย 

เครือข่ายท่ี 1 
โรงเรียนวัดเขาวัง            
(แสง ช่วงสุวนิช) 

 

1. วัดแคทราย       2. ชุมชนวัดคูบัว     3. วัดบ้านโพธ์ิ           
4. วัดหนามพุงดอ  5. วัดห้วยหมู            6. วัดดอนแจง        
7. วัดใหม่นครบาล     8. วัดดอนตะโก           9. วัดทุ่งหญ้าคมบาง 
10. วัดนาหนอง      11. วัดน้ำพุ              12. วัดเขาถ้ำกุญชร     
13. วัดห้วยไผ่          14. วัดอรุณรัตนคีร ี 15. วัดหนองตาหลวง 
16. วัดโพธ์ิดก           17. วัดใหญ่อ่างทอง   18. อนุบาลเมืองราชบรุ ี

เครือข่ายท่ี 2 
โรงเรียนวัดโสดา-
ประดิษฐาราม 

 

1. วัดดอนตลุง              2. วัดเกาะลอย       3. วัดห้วยตะแคง       
4. วัดท่าโขลง                           5. วัดโสดาประดิษฐาราม 6. วัดเจติยามราม    
7. วัดเขางูสันติธรรม   8. วัดอรัญญิกาวาส 9. บ้านหนองนางแพรว    
10. บ้านชัฎเจรญิ     11. วัดบางกระ         12. วัดประเสรฐิราษฎรร์ังสรรค์            
13. บ้านเขากรวด     14. บ้านทุ่งน้อย       15. วัดหนองกระทุ่ม 

เครือข่ายท่ี 3 
โรงเรียนวัดโพธ์ิราษฎร์

ศรัทธาธรรม 
 

1. วัดศาลเจ้า               2. วัดเกตุน้อย          3. วัดคุ้งกระถิน            
4. วัดเหนือวน      5. จันทคามวิทยา          6. วัดบางลี่              
7. วัดบ้านกล้วย           8. วัดอัมพวัน             9. วัดพเนินพลู            
10. วัดไผ่ล้อม           11. วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 12. วัดท้ายเมือง 
13. อนุบาลวัดเพลง       14. วัดเวียงทุน 15. วัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาธรรม                    
16. วัดแจ้งเจริญ     17. วัดศรัทธาราษฏร์ 18. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล                      

เครือข่ายท่ี 4 
โรงเรียนวัดป่าไก ่
(ส่วนประชานุกูล)       

ในพระบรม-              
ราชานุเคราะห ์

 

1. วัดดอนทราย           2. บ้านเขาถ้ำ          3. บ้านเขาอีส้าน         
4. บ้านหนองบัวหิง่ 5. บ้านไพรสะเดา         6. บ้านเขาถ่าน        
7. วัดวิมลมรรคาราม    8. วัดหนองบัว        9. บ้านบ่อตะครอ้       
10. อนุบาลปากท่อ   11. วัดโคกพระเจรญิ     12. ไทยรัฐวิทยา 64 
13. วัดป่าไก่               14. วัดสว่างอารมณ์   15. วัดวังมะนาว          
16. วัดยางงาม     17. วัดหัวป่า 18. วัดวันดาว         
19. บ้านเขาช้าง           20. วัดราษฎร์สมานฉันท์                21. วัดโพธิศรี         
22. วัดพิบูลวนาราม   
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โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือขา่ยพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือขา่ย 

เครือข่ายท่ี 5  
โรงเรียนบ้านหนองไผ ่

1. ชุมชนวัดทุ่งหลวง     2. บ้านพุคาย           3. บ้านหนองน้ำใส       
4. บ้านเขาพระเอก              5. บ้านหนองไผ่          6. วัดสนามสุทธาวาส 

7. บ้านหนองวัวดำ       
8. บ้านหินสี (สาขาบ้านลาน
คา)       

9. บ้านห้วยศาลา     

10. บ้านแม่ประจัน      11. บ้านท่ายาง        12. บ้านหินสี           
13. บ้านยางคู่           14. สีวะรา 15. บ้านไทรงาม   
16.บ้านมณลีอย        17. บ้านหนองลงักา    18. บ้านหัวเขาจีน      
19. บ้านพุเกตุ      20. บ้านห้วยยางโทน 21. บ้านโป่ง 
22. บ้านอ่างหิน         23. บ้านนาคอก  

เครือข่ายท่ี 6 
โรงเรียนบ้านจอมบงึ 

1. บ้านหนองกระทุ่ม    2. บ้านจอมบึง           3. วันครู 2503        
4. อนุบาลจอมบึง 5. บ้านรางม่วง           6. บ้านตลาดควาย      
7. บ้านหนองขนาก   8. บ้านหนองศาลเจ้า 9. บ้านหนองตาเนิด    
10. บ้านหนองไผ่       11. บ้านพุแค          12. วัดเขาปิ่นทอง           
13. วัดปากช่อง         14. บ้านห้วยยาง        15. วัดชัฎใหญ่        
16. ชุมชนวัดรางบัว            17. บ้านหนองแร้ง     18. บ้านหนองบัวค่าย   
19. บ้านหนองนกกะเรียน   

เครือข่ายท่ี 7 
โรงเรียนมหาราช 7 

1. บ้านพุม่วงราษฎรบ์ำรงุ   2. บ้านหนองปากชัฎ 3. บ้านรางเฆ่        
4. บ้านพุตะเคียน   5. บ้านทุ่งแฝก                6. บ้านทุ่งแจง          
7. บ้านสันดอน      8. บ้านวังปลา          9. วัดด่านทับตะโก          
10. บ้านห้วยท่าช้าง   11. ไทยรัฐวิทยา 104 

     (บ้านทุ่งกระถิน) 
12. บ้านหนองสีนวล 

13. บ้านหุบพริก            14. บ้านโกรกสงิขร    15. บ้านหนองปรือ 
16. บ้านเบกิไพร   

เครือข่ายท่ี 8 
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

1. รุจิรพัฒน ์ 2. บ้านท่ามะขาม    3. กลุ่มนักข่าวหญิง 2 
(บ้านบ่อหวี)         

4. บ้านมะขามเอน   5. วัดรางเสนห่์นครจันทร ์ 6. วัดเขาไก่แจ้           
7. สมนึกวิทิศวรการ   8. บ้านชัฎหนองหมี    9. บ้านหนองขาม 
10. บ้านหนองหมอ้ข้าว 11. บ้านกล้วย        12. บ้านทุ่งศาลา         
13. อนุบาลสวนผึ้ง 14. ธรรมศาสตร์–จุฬา 2 15. บ้านห้วยผาก     
16. สินแรส่ยาม          17. บ้านตะโกล่าง   18. วัดนาขุนแสน 
19. บ้านสวนผึง้   
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โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือขา่ยพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือขา่ย 

เครือข่ายท่ี 9 
โรงเรียน             

ประชาพฒันาวิทย ์

1. บ้านลำพระ           2. อนุบาลบ้านคา     3. บ้านบึง               
4. บ้านโป่งเจ็ด 5. ประชาพัฒนาวิทย์   6. บ้านเก่าต้นมะค่า   
7. บ้านโป่งกระทิงบน 8. บ้านโป่งกระทิงล่าง 9. โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำรอ้น 
10. บ้านพุบอนบน 11. บ้านร่องเจริญ   12. น้ำตกห้วยสวนพล ู
13. บ้านหนองโก      14. วัดยอดสุวรรณคีร ี 15. บ้านหนองจอก     
16. วัดช่องลาภ   

รวมท้ังสิ้น  173  โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                              28 

  

1. ผลสัมฤทธิข์องนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563     

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6                 
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ำกว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D. คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 56.20 16.73 55.61 15.78 -0.59 
ภาษาอังกฤษ 43.55 22.02 40.95 20.93 -2.6 
คณิตศาสตร์ 29.99 15.21 29.82 15.60 -0.17 
วิทยาศาสตร ์ 38.78 13.79 38.11 13.74 -0.67 

เฉลี่ยร้อยละ 42.13 16.94 41.12 21.25 -1.01 
 

 
 

         จากตารางที่ 16 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลำดับจากมากไปน้อย 
คือ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 55.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ 

         และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        
และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ     
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -2.6 
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2. ด้านคณุภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนท่ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ระดับสังกัด ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ำกว่า 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

ภาษาไทย 54.96 16.36 55.61 15.78 0.65 
ภาษาอังกฤษ 38.87 18.70 40.95 20.93 2.08 
คณิตศาสตร์ 28.59 13.84 29.82 15.60 1.23 
วิทยาศาสตร ์ 37.64 13.07 38.11 13.74 0.47 

เฉลี่ยร้อยละ 40.02 15.49 41.12 13.62 1.11 
 

 
 
         จากตารางที่ 16 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลำดับจากมากไปน้อย 
คือ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 55.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ 

         และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดมากที่สุด +2.08 รองลงมา คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +1.23 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.65 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ +0.47 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระดับเขตพ้ืนท่ี                
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉลีย่ร้อยละปี 

กศ. 2561 
ค่าเฉลีย่ร้อยละ      
ปี กศ. 2562 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ      
ปี กศ. 2563 

+ เพ่ิม 
-  ลด 

1 ภาษาไทย 54.68 48.02 55.61 +7.59 
2 ภาษาอังกฤษ 35.34 30.27 40.95 +10.68 
3 คณิตศาสตร์ 35.79 31.25 29.82 -1.43 
4 วิทยาศาสตร ์ 38.53 33.74 38.11 +4.37 

เฉลี่ย 41.09 35.82 41.12 +5.30 
 

 

 
 

            จากตารางที่ 18 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก       
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 55.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 40.95 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 38.11 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 29.82 ตามลำดับ 

            และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มี 3 กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ยสูงว่าในปีการศึกษา 2562 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2562 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  +10.68 
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)               
กลุ่ มสาระการเรียน รู้ภ าษาไทย  ระดับชั้ นประถมศึ กษาปี ก ท่ี  6  ของสำนั กงาน เขต พ้ืน ท่ี                
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 51.99 52.98 
2560 46.30 46.58 
2561 54.68 55.90 
2562 48.02 49.07 
2563 55.61 56.20 

 

 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่ม ข้ึน ลดลง สลับกันอย่างต่อเนื่องทุกปี  และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุก ปี                       
และในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปี 2562 
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ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดบัชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

การอ่าน 66.01 66.02 -0.01 
การเขียน 57.99 58.27 -0.28 
การฟัง การดูแลและการพูด 59.09 59.59 -0.5 
หลักการใช้ภาษา 38.91 40.37 -1.46 
วรรณคดีและวรรณกรรม 59.97 60.68 -0.71 

 

 
 
 สรุป  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้     
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระหลักการใช้ภาษา -1.46      
คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระการอ่าน -0.01 
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                 
กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6  ของสำนักงานเขตพ้ืน ท่ี                 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 31.66 34.59 
2560 33.29 36.34 
2561 35.34 39.24 
2562 30.27 34.42 
2563 40.95 43.55 

 

 
 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 -2563 มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน ลดลง สลับกันอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี และในปี 
2563  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปี 2562 
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ตารางท่ี 22 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ท่ีต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดบัชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 42.17 44.93 -2.76 
ภาษาและวัฒนธรรม 40.25 42.22 -1.97 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 36.57 39.38 -2.81 

  

 
 

สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้    
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก -2.81 คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ ภาษาและวัฒนธรรม -1.97 
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ตารางท่ี 23 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์  ระดับชั้ นประถมศึ กษาปี ท่ี  6  ของสำนักงาน เขตพ้ืน ท่ี                
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 39.59 40.47 
2560 36.54 37.12 
2561 35.79 37.50 
2562 31.25 32.90 
2563 29.82 29.99 

 
 

 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 -2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา            
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ 

 

  

39.59

36.54
35.79

31.25

29.82

40.47

37.12
37.50

32.90

29.99

28

30

32

34

36

38

40

42

2559 2560 2561 2562 2563

สพป.รบ.1 ระดับประเทศ



 

         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                              36 

ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ท่ีต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดบัชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

บูรณาการ 18.49 19.01 -0.52 
จำนวนและพีชคณิต 33.09 32.95 0.14 
การวัดและลขาคณิต 31.86 32.29 -0.43 
สถิติและความน่าจะเป็น 19.29 19.67 -0.38 

 
 

 
 
 สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้     
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ร้อยละทีม่ีความต่างมากที่สุดคือ สาระบูรณาการ -0.52 สาระที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนคือ จำนวนและพีชคณิต +0.14 
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ตารางท่ี 25 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี กท่ี  6 ของสำนักงาน เขตพ้ืนท่ี                
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 40.34 41.22 
2560 38.66 39.12 
2561 38.53 39.93 
2562 33.74 35.55 
2563 38.11 38.78 

 
        

 
 
 
  สรุป  คะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 -2563 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา         
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มข้ึนจากปี 2562 
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ตารางท่ี 26 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ท่ีต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายระดบัชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

บูรณาการ 43.23 46.50 -3.27 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 55.56 55.741 -0.15 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 32.56 32.50 0.06 
วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 35.45 36.50 -1.05 
เทคโนโลยี 31.07 33.13 -2.06 

 

 
 
 สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้     
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระบูรณาการ -3.27 สาระที่มี         
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคือ วิทยาศาสตร์กายภาพ +0.06  

43.23

55.56

32.56

35.45

31.07

46.5

55.741

32.5

36.5

33.13

10 20 30 40 50 60

บูรณาการ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ

เทคโนโลยี

สพป.รบ.1 ระดับประเทศ
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3                
ปีการศึกษา 2563           

ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3            
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนท่ี  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ำกว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 54.29 16.22 51.38 14.86 -2.91 
ภาษาอังกฤษ 34.38 14.93 29.13 9.47 -5.25 
คณิตศาสตร์ 25.46 15.02 21.17 9.61 -4.29 
วิทยาศาสตร ์ 29.89 9.66 28.12 7.78 -1.77 
                  รวม/ เฉลี่ย 36.01 13.96 32.45 10.43 -3.55 

 
 

 
 

          จากตารางที่ 27 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก     
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 29.13 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17   

          และพบว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.25 
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ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนท่ี  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ระดับสังกัด ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉลี่ยสูง

กว่า/ 
ต่ำกว่า 

คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 55.18 16.00 51.38 14.86 -3.8 
ภาษาอังกฤษ 34.14 14.52 29.13 9.47 -5.01 
คณิตศาสตร์ 25.82 15.23 21.17 9.61 -4.65 
วิทยาศาสตร ์ 30.17 9.73 28.12 7.78 -2.05 
                  รวม/ เฉลี่ย 36.33 13.87 32.45 10.43 -3.88 

 

 
 

         จากตารางที่ 28 พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมาก      
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 29.13         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17   

          และพบว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  -5.01 
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3               
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ      
ปี กศ. 2561 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ      
ปี กศ. 2562 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ      
ปี กศ. 2563 

คะแนนเฉลี่ย  
สูงกว่า/ ต่ำกว่า 

1 ภาษาไทย 50.14 52.01 51.38 -0.63 
2 ภาษาอังกฤษ 25.33 28.09 29.13 +1.04 
3 คณิตศาสตร์ 25.10 22.33 21.17 -1.16 
4 วิทยาศาสตร ์ 32.66 28.46 28.12 -0.34 

รวม/ เฉลี่ย 33.31 32.72 32.45 -0.27 
 
 

 
 
           จากตารางที่ 29 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย 51.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 29.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
28.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21.17 ตามลำดับ            

           และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย      
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -1.04 และสูงกว่า               
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาร ะการเรียนรู้ภาษาไทย +1.24                    
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ +3.8 
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ตารางท่ี 30 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิข์องนักเรยีนจากการทดสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 ปีการศกึษา             
2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปกีารศึกษา 
 

                             ระดับ 
  ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 43.31 46.36 

2560 44.41 48.29 
2561 50.14 54.42 
2562 52.01 55.14 
2663 51.38 54.29 

 
ตารางท่ี 31 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ปีการศึกษา 
2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปกีารศึกษา 
 

                            ระดับ            
ปีการศึกษา     

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 27.56 31.80 

2560 26.69 30.45 
2561 25.33 29.45 
2562 28.09 33.25 
2663 29.13 34.38 
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ตารางท่ี 32 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ปีการศึกษา 
2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปกีารศึกษา 
  
 
 
 
 
    

 
 
 
 
ตารางท่ี 33 การวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ปีการศึกษา 
2559 – 2563 ย้อนหลัง 5 ปกีารศึกษา 
 

                           ระดบั         
ปีการศึกษา     

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 31.88 34.99 

2560 29.23 32.28 
2561 32.66 36.10 
2562 28.46 30.07 
2663 28.12 29.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ         
 ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2559 24.64 29.31 

2560 21.08 26.30 
2561 25.10 30.04 
2562 22.33 26.73 
2663 21.17 25.46 
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3. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา 
    ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ  

ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                 
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ี 

ความสามารถด้าน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ 

 ต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ย S.D คะแนนเฉลี่ย S.D 
คณิตศาสตร์ 40.47 19.13 40.11 18.57 -0.36 
ภาษาไทย 47.46 17.58 46.29 17.21 -1.17 

เฉลี่ยร้อยละ 43.97 33.23 43.20 32.19 -0.77 
            

 

 
 

           จากตารางที่  34 พบว่า  ผลการทดสอบความสามารถข้ันพื้นฐานของผู้ เรียนระดับชาติ            
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ความสามารถด้านภาษาไทย 46.29 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 40.11 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 43.20 

  และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้ ง 2 ด้าน คือ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -0.36 และความสามารถด้านภาษาไทย -1.17 
             

 

 

 

 

36

38

40

42

44

46

48

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

40.47

47.46

40.11

46.29

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่



 

         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                              45 

ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา         
2561 - 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ความสามารถด้าน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา      
2563 

จากปี  
2562-2563 

+ เพ่ิม 
-  ลด 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 47.15 44.16 40.11 -4.05 
ภาษาไทย 52.86 45.59 46.29 +0.70 

เฉลี่ยร้อยละ 50.01 44.88 43.20 -1.68 
 
 

 
 
           จากตารางที่  35 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  3           
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความสามารถทั้งด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย           
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าปี 2562 เท่ากับ -1.68 

 และพบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าปีการศึกษา 2562    
เท่ากับ -4.05 และความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2562          
เท่ากับ +0.70  
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ตารางท่ี 36 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563                
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1          

ความสามารถด้าน 
จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 

ร้อยละของจำนวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

คณิตศาสตร์ 3,557 40.11 25.52 42.64 20.12 11.69 

ภาษาไทย 3,557 46.29 19.59 34.91 33.37 12.11 

รวม/ เฉลี่ย 3,557 43.20 19.39 44.53 26.62 9.44 

 
          จากตารางที่  3 6  พบ ว่า ผลการป ระ เมิ น คุณ ภาพผู้ เรี ยน  (NT) ช้ันป ระถม ศึกษาที่  3                    
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด้านภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46.29 รองลงมาได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็น        
ร้อยละ 40.11 ตามลำดับ 

          เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 44.53 รองลงมา ได้แก่ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.62 ระดับปรังปรุง คิดเป็น        
ร้อยละ 19.39 และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 9.44 

เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดีมาก พบว่า นักเรียนมีความสามารถ         
ด้านภาษาไทยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 12.11 รองลงมา ได้แก่  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                   
คิดเป็นร้อยละ 11.69  

          เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถ           
ด้านภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 33.37 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็น             
ร้อยละ 20.12 

          เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับพอใช้ พบว่า นักเรียนมีความสามารถ            
ด้านคณิตศาสตร์ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.64 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็น            
ร้อยละ 34.91 

เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับปรับปรุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถ         
ด้านคณิตศาสตร์ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 25.52 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็น           
ร้อยละ 19.59 
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ตารางท่ี 37 ผลการประเมินคุภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 ปีการศึกษา 2563                
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ท่ี เครือข่าย 
ความสามารถด้าน 

เฉลี่ย 
คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 

1 5 41.45 50.30 45.87 
2 3 42.01 49.51 45.76 
3 4 39.73 51.45 45.59 
4 1 40.69 47.48 44.09 
5 6 42.19 44.70 43.45 
6 9 39.34 46.24 42.79 
7 2 35.94 46.89 41.42 
8 8 34.24 43.46 38.85 
9 7 35.26 42.39 38.82 

         
 จากตารางที่ 37 พบว่า ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 มีคะแนน
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.87 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย           
คิดเป็นร้อยละ 45.76 เครือข่ายฯ ที่  4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.59 และเครือข่ายฯ  ที่ 1          
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 44.09 ตามลำดับ  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.19 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.01 เครือข่ายฯ ที่ 5         
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 41.45 และเครือข่ายฯ ที่  1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40.69 
ตามลำดับ 

 ด้านภาษาไทย พบว่า เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.45 รองลงมา ได้แก่ 
เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.30 เครือข่ายฯที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.51 
และเครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.48 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 38 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 
2562 – 2563 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เครือข่าย
ที่ 

คะแนนเฉลี่ยปี 2562 คะแนนเฉลี่ยปี 2563 จากปี 2562-2563 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 

ด้าน  
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม     

2 ด้าน  
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 

ด้าน  

1 43.57 47.23 45.40 40.69 47.48 44.09 -2.88 +0.25 -1.31 
2 43.91 44.40 44.16 35.94 46.89 41.42 -7.97 +2.49 -2.74 
3 43.60 42.21 42.91 42.01 49.51 45.76 -1.59 +7.30 +2.85 
4 43.96 46.60 45.28 39.73 51.45 45.59 -4.23 +4.48 +0.31 
5 50.91 48.60 49.76 41.45 50.30 45.87 -9.46 +1.70 -3.89 
6 39.48 43.83 41.66 42.19 44.70 43.45 +2.714 +0.87 +1.79 
7 47.59 45.59 46.59 35.26 42.39 38.82 -12.33 -3.20 -7.77 
8 39.48 43.76 41.62 34.24 43.46 38.85 -5.24 -0.30 -2.77 
9 45.33 46.91 46.12 39.34 46.24 42.79 -5.99 -0.67 -3.33 

 
 จากตารางที่ 38 พบว่า ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน จากปี 2562-2563 เพิ่มข้ึนมี 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย  
ที่ 3 (+2.85) เครือข่ายที่ 6 (+1.79) และเครือข่ายที่ 4 (+0.31) 

 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากปี 2562 -2563 เพิ่มข้ึน          
มี 1 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายที่ 6 (+2.71) 

 ความสามารถด้านภาษาไทย จากปี 2562-2563 เพิ่มข้ึนมี 6 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายที่ 3            
(+7.30) เครือข่ายที่ 4 (+4.85) เครือข่ายที่ 2 (+2.49) เครือข่ายที่ 5 (+1.70) เครือข่ายที่ 6 (+0.87)             
และเครือข่ายที่ 1 (+0.25) 
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4. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :  RT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   ปีการศึกษา 2563 

ตารางท่ี 39 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 1                
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ี 

รายการ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.39 68.20 70.32 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

 
 จากตารางที่ 39 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษา           
ปีที่  1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่  พบว่า ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผู้ เรียนมีความสามารถ            
ในการอ่านอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.32 และเมื่อพิจารณาในรายสมรรถนะ พบว่า ความสามารถ            
ในการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.39 และการอ่านรู้ เรื่องอยู่ในระดับดี              
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.20 ตามลำดับ  

ตารางท่ี  4 0  การเป รี ยบ เที ยบ ผลการประเมิ นความสามารถด้ านการ อ่านของผู้ เรีย น               
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีกับระดับประเทศ 

สมรรถนะ 
ระดับ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เขตพื้นที ่ 72.39 68.20 70.32 
ประเทศ 74.14 71.86 73.02 
ผลต่าง -1.75 -3.66 -2.70 
สรปุ ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 

 
 จากตารางที่ 40 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ     
ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวม            
การประเมินความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ ระดับเขตพื้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ   
คิดเป็นร้อยละ 2.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า การอ่านออกเสียงระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย    
ต่ำกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.75 และการอ่านรู้เรื่อง ระดับเขตพ้นที่  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.66 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 41 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ระดับ             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค               
ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

สมรรถนะ 
ระดับ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เขตพื้นที ่ 72.39 68.20 70.32 
จังหวัด 76.54 71.89 74.23 

ศึกษาธิการภาค 79.36 75.84 77.61 
สังกัด 74.13 72.23 73.20 

ประเทศ 74.14 71.86 73.02 
 
 จากตารางที่ 41 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ     
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวม การประเมินความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ ระดับ
ศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 77.61 รองลงมา คือ ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.23 
ระดับสังกด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.20 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.02 และระดับเขตพื้นที่            
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 70.32 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า 

 การอ่านออกเสียง ระดับศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 79.36 รองลงมา คือ ระดับ
จังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.54 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.14 ระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ย            
ร้อยละ 74.13 และระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.39 ตามลำดับ 

 การอ่านรู้เรื่อง ระดับศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.84 ระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
72.23 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.89 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.86 และระดับ            
เขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.20 ตามลำดับ       
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ส่วนที่ 2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศกึษา 

ศาสตร์พระราชา 
“ศาสตร์พระราชา” ตำราแห่งชีวิต 
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่  23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร          
มหาวชิราลงกรณ์  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  พระราชทาน             
พระบรมราโชวาท ให้รัฐมนตรีซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  เมื่อ วันที่  20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่ งอัมพรสถาน             
พระราชวังดุสิต 

 ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของ  สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร      
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร อันมีใจความสำคัญ               
เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปวงพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึก           
และรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า... 

 “...ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รัชการที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี    
ในกิจวัตรประจำวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างนำทาง” ให้แก่ปวงชน         
ชาวไทย ทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง         
อย่างไรก็ตาม  การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง    
และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาลเหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรค
เหล่าน้ัน นอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถให้กับ
เราทุกคนด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหา
และแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ 

 “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน   
ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอช่ืนชมสื่อทุกแขนงที่ได้นำเสนอ       
ในรูปแบบต่าง ๆ  สู่สายตาประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและ ถ่องแท้มากยิ่งข้ึน      
เพื่อสามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี  9 

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทีน่อกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ   
อีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ         
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจ         
ที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท          
ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี ้
 1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมลูใหเ้ป็นระบบ 
     ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบือ้งต้น ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
 2. ระเบิดจากภายใน 
     จะกระทำการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน      
ให้เกิดความเข้าใจและอยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้น
อาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ ทราบถึงเป้าหมาย      
และวิธีการต่อไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหาน้ัน ควรมองขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ     
ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยมองไปที่ เป้าหมาย ใหญ่ของงานแต่ละช้ิน         
แล้วเริ่มลงมือทำจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละช้ินก็จะลุล่วงไปได้        
ตามเป้าหมายที่วางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง     
แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...” 
 4. ทำตามลำดับข้ัน 
     เริ่มต้นจากการลงมือในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไป     
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลกันี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่าย...ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้น จึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร         
การอุปโภคบริโภคเน้นการปรบัใช้ภูมิปญัญาทอ้งถ่ินที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบตัิได้ และเกิดประโยชน์สูงสดุ 
“การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้             
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อได้
พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ         
ข้ันที่สูงข้ึนโดยลำดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
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 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร ์
     การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถ่ิน ที่มีความแตกต่างกัน        
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา 
คือนิสัยใจคอ ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 6. ทำงานแบบองค์รวม 
     ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง  ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบ      
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเช่ือมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง 
 7. ไม่ติดตำรา 
     เมื่อเราจะทำการใดน้ัน ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด    
อยู่กับแค่ในตำราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป
จนทำอะไรไม่ ได้ เลย สิ่ งที่ เราทำบางครั้ งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม สั งคม                
และจิตวิทยาด้วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงูสุด 
     ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ    
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถ่ินและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น     
มาแก้ไข ปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า               
“...ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ข้ันเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ...” 
 9. ทำให้ง่าย 
       ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน         
และระบบนิเวศโดยรวม “ทำให้ง่าย” 
 10. การมสี่วนร่วม 
       ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ          
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์        
อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
       ในหลวงรัชการที่  9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรั ส         
ตอนหนึ่งว่า  “...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันน้ีฟังจนเบื่ออาจรำคาญด้วยซ้ำว่า              
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร 
ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมี
ส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 
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 12. บริการทีจุ่ดเดียว 
       ทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศ 
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและ         
การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องให้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
       ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ        
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น  การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ 
 15. ปลูกป่าในใจคน 
       การจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับ
สิ่งที่จะทำ...  “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้     
ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 
 16. ขาดทุนคือกำไร 
       หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให”้ และ       
“การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมผีลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพึ่งพาตนเอง 
       การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา       
เฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วข้ันต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด 
 18. พออยู่พอกิน 
       ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี         
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
 19. เศรษฐกจิพอเพียง 
       เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิต        
ให้ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้         
ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 
 20. ความซื่อสัตย์สจุริต จรงิใจต่อกัน 
       ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 
 21. ทำงานอย่างมีความสุข 
       ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แค่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการทำงานเพียงเท่าน้ัน ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำ
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ “...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ    
ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 
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 22. ความเพียร 
       การเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและ    
ความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไป 
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 
 23. รู้ รัก สามัคคี 
       - รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหาน้ัน 
       - รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
       - สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในรัชกาลท่ี 10 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง 
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
 1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย ์
 1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม 
 2.1 รูจ้ักแยกแยะสิง่ที่ผิด ชอบ/ ช่ัว-ดี  
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิง่ที่ดีงาม 
 2.3 ปฏิเสธสิง่ทีผ่ิด สิ่งที่ช่ัว 
 2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แกบ่้านเมือง 
3. มีงานทำ มีอาชีพ 
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน    
รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น            
และมีงานทำในที่สุด 
 3.3 ต้องสนบัสนุนผู้สำเรจ็หลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว   
4. เป็นพลเมืองด ี
 4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่             
เป็นพลเมืองดี 
 4.3 การเป็นพลเมือง “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัครงาน            
บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร” 
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย   
          “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

เป้าหมาย 
 1. ประเทศไทยมีความมั่นคง 
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์    
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไก          
ที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน       
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
     1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต               
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มึความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2. ประเทศมีความมั่งคั่ง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม                 
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าเทียมกัน            
มากขึ้น 
     2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก      
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ประเทศมีความยั่งยืน 
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึน      
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ        
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ 
     3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรว่มกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีข้ึน  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วรวม 
     3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เค รื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่         
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก        
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน 
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท 
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ของประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต       
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ            
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน                  
ในเวทีโลก ควบ คู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่ มข้ึนของคนช้ันกลาง                 
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน   

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และ        
มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี           
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง           
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน         
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชำชนในการร่วมคิด
ร่วมทำ เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถ่ิน การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ           
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเอง และทำประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง         
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง    

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย    
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป ได้โดยเป็นการดำเนินการ          
บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญ 
กับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง     
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน    
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี    
ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ       
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียง          
เท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ำ           
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ          
และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม   
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สรุปสาระสำคัญ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเช่ือมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน 
ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วยสถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง 
ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวช้ีวัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง 
กำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/  โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น 
กรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม”   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง           
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมาย      
และกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม   

โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับมีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน ได้แก่  
(1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ข้ันกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบ ด้วย 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ข้ันต้น
 การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนา       
การเรียนรู้  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
     1.1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน  
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
     2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     3.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
    1.1 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
          1.1.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           2.1.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย 
           2.1.2 ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
           2.1.3 ช่วงวัยแรงงาน 
           2.1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
     2.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
           2.2.1 การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ        
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
     2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
           2.3.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
           2.3.2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

          2.3.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
           2.3.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     3.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
           3.1.1 เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน  

 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
4. แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
5. แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    - การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    - การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    - กากรเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    - การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    - การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    - การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 
    - การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่ดะเหมาะสำหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา  
     1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4  แนวทางย่อย 
     2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย  
     3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 แนวทางย่อย 
     4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกำอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
     5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลศิทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
     2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับ           
ผู้มีความสามารถพิเศษ  
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ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ 

             การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านได้นำร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา      
จัดทำข้ึน รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษา
ความสงบ แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
คณะกรรมการ บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  มาประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศทั้ง 11 ด้าน     จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ สรุปได้ดังนี้  
             1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
             2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 
             3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค 
ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
             4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน   

             แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำข้ึนเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ          
ในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังค มมีความสงบสุข เป็นธรรม            
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่  1. ด้ านการเมือง 2 . ด้ านการบริหารราชการแผ่นดิน                     
3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้ านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  9. ด้ านสังคม                        
10. ด้านพลังงาน 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12. ด้านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) กลไกและระบบ   
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการ   
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล   
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการปฏิรปูการศึกษา มีดังนี้  
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลมุ  
    1.1 ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ           
ที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดำรงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อื่น
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4    
    1.2 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ 
ของความเป็นครู 
    1.3 หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core processes)      
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ทางสังคมที่ถูกต้อง   
    1.4 สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)           
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ 
งบประมาณและเทคโนโลยี  

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย  
     2.1 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)  
     2.2 โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของ
ผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)  
     2.3 โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ          
ที่ เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้ เรียน (equity in benefiting from aptitude-based 
quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   

3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and 
competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี ศักยภาพสูง มีความเป็น
ผู้นำริเริ่มสรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ช้ันแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ เช่ือมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ 
ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ อีกทั้ง
สถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับ ว่าเที ยบ เคียงได้กับ              
ประเทศช้ันนำอื่น ๆ   

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความ  
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( improve Efficiency, agility and good 
governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอ บ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
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  ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ 1 - 3 
ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement) ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับ
การปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มิได้จำกัดเฉพาะ          
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น  

กอปศ. ได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 
การศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น  ได้แก่  

 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข 
และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา  

 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  การจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  

เรื่องท่ี 2 : การปฏิรปูการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น  ได้แก่  
    การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
  การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพฒันาเด็กปฐมวัย  

          เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น  ได้แก่ 
           การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
           การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มี

ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
           การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี   

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  

เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชำชีพครู และ
อาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น  ได้แก่  

          การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

          การพัฒนาวิชาชีพครู  
          เส้นทางวิชาชีพครู เพือ่ให้ครูมีความก้าวหนา้ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  
          การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
          องค์กรวิชาชีพครู และการปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
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เรื่องท่ี 5 : การปฏิรปูการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรปู 8 ประเด็น  ได้แก่  

     การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การปฏิรูปอุดมศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา  
การจัดต้ังสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of  

Curriculum and Learning) 
  เรื่องท่ี 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น  ได้แก่  

 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
การปรบัปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องท่ี 7 : การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรู้โดยการพลกิโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรปู 3 ประเด็น 
ได้แก่  

การปฏิรูปการเรียนรูด้้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอรม์การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital  
Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education) 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 

(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) 
เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม                 
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดทำข้ึนในช่วงเวลา 
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิด       
กันมากข้ึน  โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ    
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ครั้งนี้  สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ       
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา       
ที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่   
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำ
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะ     
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12          
ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/ โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพือ่เตรยีมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน           
ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ            
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี      

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้  

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้ มแข็ง             
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง   
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
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5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ            
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ       
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

เป้าหมายรวม 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ

เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนษุย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                             ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กล่าวถึง       
หลักสาระสำคัญ และจุดเน้นของการดำเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560, หน้า 4-6) 

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)     
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี  ที่จะสามารถ             
ต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการ
สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้  
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 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้               
ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโต             
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งค่ังอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมผูส้งูอายุ 
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู          
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย         
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์      
ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่ งชาติ ได้แก่    
การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลัก   
ของชาติ  การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน   
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และ
ศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี  2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่
เป้าหมาย และตัวช้ีวัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมาย
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลัก และลักษณะของ
การพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทย          
ที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยกำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มวิีนัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ 
และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ     
มีจิตสาธารณะ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล 
สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น  มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิต และบริการ          
ที่มีคุณภาพ และรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิต และบริการที่สำคัญ เช่น      
การให้บริการคุณภาพ ทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเ ที่ยวคุณภาพ         
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เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพ และปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรม และบริการอัจฉริยะที่ เป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ ทักษะสูง และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐาน       
การผลิต และบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อนำประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากร
ช้ันกลางให้กว้างขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ        
กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ให้สูงข้ึน นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้         
ภูมิปัญญา และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสำหรับ        
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นกำหนดเป้าหมาย
ทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนช้ันกลาง การสร้างสังคม           
ที่มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่  
ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12       
เป็นกลไกเช่ือมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับ และส่งต่อแนวทางการพัฒนา และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม   
แหงชาติฉบับที่ 12 จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง         
และได้กำหนดในระดับแผนงาน/ โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง  แท้จริง 
รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ฉบับที่ผ่าน ๆ มา ในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ
เป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบกำกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับย่อยลงมา    
ที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถ ดำเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธ์ิภายใต้กรอบการจัดสรร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผล           
การปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่ 6 สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกัน
และกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดประเด็นบูรณาการ เพื่อการพัฒนา
เพื่อเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกำหนดแผนงาน/ โครงการ
สำคัญในระดับปฏิบัติและกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิต และบริการ               
และจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านต่าง ๆ 
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ได้กล่าวถึงหลักสาระสำคัญ และจุดเน้น
ของการดำเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,  หน้า ค-ฒ) 

 ในการดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่ งชาติ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส วนรวม            
ของทุกภาคสวน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผน   
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษา
สภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกา้วกระโดดทีส่่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศภูมิภาค และทั่วโลก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลก   
ต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมยุค 4.0         
และนำผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็น            
ที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษา                
กับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาปัญหา และความท้าทายของระบบ
การศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ       
เพื่อนำมากำหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา 
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการ
เร่งด่วนที่สำคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา 4 ประการ คือ  

  1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญั ติ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย  พระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ  และ             
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

  4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  

  แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  เป้าหมายด้านผู้ เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ คือ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ 
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และทักษะ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์        
(Crosscultural Understanding) ทั กษะด้ านความ ร่ วมมื อ  การท ำงาน เป็ น ที ม  แล ะภ าวะผู้ น ำ 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้            
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย 
53 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่สำคัญ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวช้ีวัด 
ที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็นต้น  
 2. ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน              
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น  
 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน        
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอายุ 15 ปี สูงข้ึน เป็นต้น  
              4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา ที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์        
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร 
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น  
 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และบริบท    
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
ด้านการศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา แ ละจำนวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย 
และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละ
เป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน 
ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษา
แห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ     
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังน ี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา  
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ 
คุณลักษณะต่อไปนี้  
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 ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
 ✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทั กษ ะด้ านก ารส ร้ างสรร ค์ แล ะน วัตก รรม  (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding) 
ทักษะด้ านความร่วมมื อ การทำงาน เป็นที ม  และภาวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลงัคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษาเป้าหมาย 

 อีกทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหง่ชาติสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน คือ  
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสูก่ารปฏิบัต ิ
 2. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน และองค์กร 
 3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา     
ในระยะต่าง ๆ 
 4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ 
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นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย           
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จากฐานราก                 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ 
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม       
เพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไข
ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ  ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความ       
สงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟั งความเห็นของประชาชน           
และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี พ.ศ. 2563 

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น       
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 หลักการ  

 1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท             
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
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 2. บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาค      
ให้สามารถปฏิบัติ งานร่วมกันได้  เพื่ อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอก ชน                         
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับก่อนอนุบาล 

 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ              
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 

 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ      
ที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 

 มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพือ่พัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จรงิ 
หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มมุมองร่วมกันของผูเ้รียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่ เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทำ           
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

 ระดับอาชีวศึกษา 

 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมงีานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                             76 

 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
 2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสรา้งของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง ตามความ
ต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
 6. ให้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ              
หน่วยจัดการศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อ  
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริง   
ที่เกิดข้ึน เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย  
ทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู  โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา                    
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู            
ให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
          10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
          11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กำหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน 
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นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจความความในมาตรา 8 และมาตรา 12           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจดัทำแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ งขับเคลื่อนการดำเนินงาน               
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา        
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูประเท ศ          
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลกัด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้         
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียน        
ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน      
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
ในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ         
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำคำของบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ      
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
          - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง           

การจัดการเรียนรู้ เ ชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่ อพัฒ นาผู้ เรี ยน  ที่ สอดคล้ องกับมาตรฐาน              
การศึกษาแห่งชาติ  

          - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

          - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

          - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)   
         - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY      
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

         - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน      
ต่างด้าว)  

         - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ        
มีเหตุผลเป็นข้ันตอน 

         - พัฒ นาครูอาชีวศึกษาที่ มี่ ความรู้ และความสามารถในทางปฏิบัติ  (Hands–on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

         - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี      
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
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     - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

    - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ        
การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ          

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน      
และอนาคต 

    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่า ยตัวหัวในการัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
    - ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลด           

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม         

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 

และสร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน             

ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
    - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปองค์การ 
    - สนับสนุนให้สนถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ        

ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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    - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางบการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ        
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event                
และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น             
สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ 
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ 

 อนึ่ง  สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น เมื่อรัฐบาล            
หรือกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก           
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็ จ              
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 

วิสัยทัศน์ 
 เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีความสุข  

เป้าประสงค์โดยรวม  
          1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน 
          2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด 
          3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุในเป้าประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรีจึงได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ำหนักในการพัฒนาในรอบ 5 ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิการค้า การบรกิารการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม 
                              และบริการที่มมีูลค่าสงู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                      

วิสัยทัศน์ 
             สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
             1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตามหลกัสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ 
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
    5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ DIGITAL 
TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0                 

เป้าหมาย 
             1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี    
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์    
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
             2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ 
อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
             3. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและคุณลักษณะ ดังนี้ 
                 3.1 ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ     
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย         
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                 3.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
             4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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             5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
             6. ปรับสมดุลในการบริหารจัดการ ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีการบริหาร
เชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบาย  
    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศกัยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ                             
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา  

มาตรการ 
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
       1) พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
       2) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
       3) พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดรายแดนภาคใต้ 
       4) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ      

นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ          

ตามความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
      1) ปรับปรงุและพฒันาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
      2) การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 
      3) การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ                 
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
       1) สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
       2) การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท           
ของพื้นที่ 
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      3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
      4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
      1) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการศึกษา  
       1) ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบรหิารจัดการศึกษา 
       2) ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย 
       3) ปฏิรูปการคลัง ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน และสถานศึกษา 
       4) นำนวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้             
อย่างคุ้มค่า  
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นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565     

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และ         
มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี ้            
วิสัยทัศน์ 

             “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 
             1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  
ที่ 21  
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา          
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

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

นโยบาย  
    1. ด้านความปลอดภัย 

       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหก้บัผูเ้รียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการ                
มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

   2. ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ  สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ            
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมทั้ งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                    
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อป้องกัน     
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา            
ข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ   
ในการดาเนินชีวิต  มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  พึ่ งตนเองได้อย่างมี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดา้นคณุภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง             
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล  
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน            
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ดา้นประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมลูสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ 

   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ที่มีจานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา        
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ     
ของชุมชน 

   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ 

   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา           
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   4.6 เพิม่ประสิทธิภาพการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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กลยุทธ์หน่วยงาน  
    1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2. จัดการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
    5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
    6. ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์/ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง ภูมิคุ้มกัน

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 
85 

   
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัด

การศึกษาตามบริบท 
80 

3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 
80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน  

3 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไปเพิ่มข้ึน 

1 

5 จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพิ่มข้ึน 

200 

 
 
 
 
 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                             90 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ

พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรยีมความพร้อม             
ด้านการอ่านคณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์ในการประเมินระดับนานาชาติ          
ตามโครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพฒันาพหปุัญญารายบุคคล - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน  

ต่าง ๆเพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง          
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่  ตลอดจนความท้าทายที่เป็น            
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

(*) เน่ืองจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่าน้ัน 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
   ทางการศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพฒันาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานสาหรบันักเรียนยากจน 20 

                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์รพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม 
80 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รบัการปรบัเปลี่ยนให้เป็นดิจทิัลเพิ่มข้ึน 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มผีลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน 20 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซือ่สัตย์สจุริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
80 
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จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน                

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร          
ส่วนแผนระดับที่  2 ซึ่ งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย            
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติ           
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดทำข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ปี                 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)              
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนี ้ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565              
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565               
จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 

จุดเน้นท่ี 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
โรคโควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery)  ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  

จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

จุดเน้นท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง        
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

จุดเน้นท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและ           
การสร้างวินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด
และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับ
ผู้เรียนทุกระดับ  
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จุดเน้นท่ี 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล 
และถ่ินทุรกันดาร  

จุดเน้นท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
จุดเน้นท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เปน็ฐาน

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
    พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
    ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. สถานศึกษาส่วนใหญผ่่านการประเมินคุณภาพ 
    ภายนอก (สมศ.) 
4. มีสื่อเทคโนโลยีสำหรบัใช้ในการจัดการเรียน 
    การสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
    ครอบคลุมทุกพื้นที ่
5. ระบบข้อมลูและสารสนเทศในองค์กรเอื้อตอ่การ 
    บริหารจัดการ 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
    จริยธรรม ทำให้สำนักงานมีความโปรง่ใสในการ 
    ปฏิบัติงาน 
7. หน่วยงาน และสถานศึกษามกีารบรหิารงานในรูป 
    องค์คณะบุคคล 
8. มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา 
    ไปยังสถานศึกษาและชุมชน 
9. หน่วยงานทางการศึกษานำเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย และภูมปิัญญา 
     ท้องถ่ินที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและ 
     การประกอบอาชีพ 
11. ทกุกลุม่มีวิสัยทัศน์ กระบวนการทำงาน 
     (Model) ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ในระดับช้ัน ป 6 
    ม. 3 ภาพรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่า 
    ร้อยละ 50 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
    และภาษาอังกฤษ) 
2. โรงเรียนขนาดเล็กครสูอนไม่ครบช้ันทำให้ไม่สามารถ 
    จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ครูขาดทกัษะในการจัดการเรียนการสอนใหเ้กิด 
    กระบวนการคิดวิเคราะห์   
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังขาดทักษะ 
    ทางด้านดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
    ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัตงิาน 
5. ผูเ้รียนบางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม  
    ขาดคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต เช่น 
    ความมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ 
6. ผู้ปกครองนักเรียนมีปญัหาด้านครอบครัว และฐานะ 
    ทางเศรษฐกจิ ส่งผลให้นักเรียนมีแนวโน้ม 
    ออกนอกระบบก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ 
7. ผู้เรียนขาดทักษะความพร้อมด้านภาษา และด้าน 
    เทคโนโลยีดิจิทัล 
8. มีนักเรยีนต่างสญัชาติจำนวนมาก ทำใหเ้กิดปญัหา  
    ในการอ่านออก เขียนได ้ 
9. ครผูู้สอนปฏิบัตงิานสอนได้ไมเ่ต็มที่ เนื่องจากมี 
    ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก 
10. เด็กทีจ่บการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มาจากครอบครัว 
     รายได้น้อย ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สงูข้ึน  
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ปัจจัยภายใน  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
11. ทกุกลุม่มีวิสัยทัศน์ กระบวนการทำงาน 
     (Model) ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
     เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที ่
12. สถานที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน และการให ้
     บริการ 
13. ระบบการติดตามตรวจสอบการบรหิาร 
     จัดการมีความชัดเจน ถูกต้องและรวดเร็ว 

11. นักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่คลอ่ง เขียนไม่คลอ่ง 
     ส่งผลต่อการเรียนรู้ และพฒันาศักยภาพรายบุคคล 
12. ระบบติดตามตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 
     ขาดการขับเคลื่อนกระบวนการใหเ้กิดความเข้มแข็ง 
13. มีการส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม การจัดทำวิจัยและ 
     สร้างนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
     (Best Practice) ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
     รวมถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพฒันางาน 
     วิชาการยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความร่วมมือช่วยเหลอื 
    ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างด ี
2. มีแหล่งเรียนรู้ ที่ทำใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้ได ้
    ด้วยตนเองที่หลากหลาย   
3. มีภูมิปัญญาท้องถ่ินจำนวนมาก ที่พร้อมให้ความ 
   ช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและนักเรียน   
4. นโยบายรัฐบาล เช่น ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ 
    STEM Education ฯลฯ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได ้
    เรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้ 
    ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
5. จังหวัดมีนโยบายในการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงการคอนเน็กซ์อีดี เปิดโอกาสใหห้น่วยงาน  
    องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
    การศึกษา 
7. มรีะบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตทั่วถึง ครอบคลุม 
   ทุกพื้นที่การศึกษา และมปีระสิทธิภาพตามบริบท 
   ของสถานศึกษา  

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ 
    นโยบายการขับเคลื่อนการพฒันาการศึกษา 
    ไม่ต่อเนื่อง 
2. การสรรหาครูยงัไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเก่ง 
    เข้ามาเป็นครูได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง 
    ใบประกอบวิชาชีพ 
3. สภาพปัญหาครอบครัว การอพยพตามผูป้กครอง 
    ปัญหาสงัคม และเศรษฐกจิ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ 
    เกิดการออกกลางคัน 
4. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสือ่สาร ที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว 
    ทำให้ประชาชนมีค่านิยมในเชิงวัตถุนิยมมากขึ้น 
    ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 
5. มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตัง้แต่ 120 คน 
    ลงมาจำนวนมาก ส่งผลต่อประสทิธิภาพการบริหาร 
    จัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
8. มีกฎหมายรองรับให้มีการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐานสถานศึกษา 
9. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
    เอื้อต่อการสร้างภูมิคุ้มกันใหก้ับประชาชน 
    และเป็นแนวทางการจัดการศึกษา และการบรหิาร 
    จัดการของสถานศึกษาและหน่วยงาน 
    ทางการศึกษา (โคกหนองนา) 
10. ยุทธศาสตร์จงัหวัด และกลุ่มจังหวัดส่งเสริม 
     สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาให้กบับุคลากร 
     และนักเรียนในพื้นที ่

6. หน่วยงานอื่น ๆ เข้าไปดำเนินกจิกรรมที่อกเหนอืจาก 
    ภาระหน้าที่การสอน ทำให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ 
    ไม่เต็มที ่
7. ผู้ปกครองส่วนใหญม่ีค่านิยมสง่บุตร หลาน  
    เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำใหเ้กิดปัญหา 
    โรงเรียนขนาดเลก็จำนวนมาก และผูป้กครอง 
    ส่วนใหญ่ไม่นิยมส่งบุตร หลานเรียนสายอาชีพ 
8. โรคอุบัติใหม่ ทำใหเ้กิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
    ของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของ 
    ครูผู้สอน 
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ส่วนที่ 3 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ความสอดคล้องกับแผน  3  ระดับ  ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม  2560 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน            
ในระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน  ตามหลัก            
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

แผนระดับท่ี 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ            
ด้านการศึกษา และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

แผนระดับท่ี 3 คือ แผนที่จัดทำข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น        
การพัฒ นาของแผนระดั บที่  1 และ  2 ไป สู่ ก ารป ฏิบั ติ   ซึ่ ง รวม ถึงแผนการ ศึกษาแห่ งชาติ                      
แผนปฏิบัติราชการ.... แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดังนี้ 
แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2561 - 2580 

           วิสัยทัศน์ประเทศไทย   

          “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
    1.1 เปา้หมาย  
         1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

                   2. สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมทีเ่อื้อและสนบัสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต  
   1.2 ประเดน็ยุทธศาสตร์  
         1. การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

                   2. การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
                   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
                   4. การตระหนกัถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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   1.3 การบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตรช์าติ  
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีวิสัยทัศน์คือ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ           
ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรยีน           
ที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนพิการ 
ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ        
และเสริมสร้างศักยภาพครู  การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ   ในทุกโรงเรียน ให้สามารถ         
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้ เต็มตามศักยภาพ  ทั้ งความรู้ด้านวิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิต                  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
    2.1.2.1 เป้าหมาย  
              สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทกุมิติ  
    2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

    การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
    2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ  
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการสร้างความเสมอภาค                     

ทางการศึกษา ด้วยการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้ นฐาน  ในรายการพื้ นฐาน  5 รายการ  ได้แก่  1) ค่าจัดการเรียนการสอน                  
2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา         
ในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง           
และมีคุณภาพ  และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โดยการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)  
    3.1 เปา้หมาย  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบตอ่ความมั่นคง  
    3.3 การบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนการพัฒนาการศึกษา           

และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต  
วัฒนธรรม  อาชีพให้ เกิดความสมานฉันท์  และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน         
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทาการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
อย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันป้องกันยาเสพติด           
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
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และเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคง         
ในระยะยาวต่อไป 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
    4.1 เป้าหมาย 
          1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง   

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 1 มีแผนในการบริหารจดัการศึกษา                     

ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน        
มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน 
พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้าน
การทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 2 (ฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเช่ือมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้อง                
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วยสถานการณ์และแนวโน้ม       
ที่เกี่ยวข้อง ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวช้ีวัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง            
ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/ โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา          
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ              
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ              
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”   

 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 )                           100 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง           
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม    

โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่   
(1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ข้ันกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ข้ันต้น 

การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ  ได้แก่ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12    
การพัฒนาการเรียนรู้    

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู้ (หลัก)  
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษามีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ          

ที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัย             
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    เป้าหมายท่ี 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ   
พหุปัญญาดีข้ึน 

    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท         
ของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลีย่นแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ         
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21         

          2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่  21 2) เปลี่ยนโฉม               

บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4) พัฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่ อเป็นเลิศทางวิชาการ                     
ระดับนานาชาติ  
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  เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

  การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนการ
ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้         
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม          
กับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู 
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  สอดรับกับทักษะที่ จำเป็น               
ในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ           
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม
ของเอกชน บ้าน วัด/ ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผู้ เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ             
ของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
        3. แผนย่อยการตระหนกัถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม    
การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  

 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ               
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มีแผน                   
การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา/ แนวทาง/ รูปแบบ/ เครื่องมือ/ ฐานข้อมูล
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสำรวจแววนักเรียนผูม้ีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญัญา แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา  ติดตามเชิงลึก 
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง 
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน                             
ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การพัฒนา           
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา  

ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
1. เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ท  
    เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย

สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  

    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
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2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอ่นประถมศึกษาที่มีคุณภาพ  
   เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ                 

ที่มีคุณภาพมากข้ึน  
   การบรรลุ เป้ าหมาย  ส ำนัก งาน เขตพื้ นที่ ก าร ศึกษาป ระถม ศึกษาราชบุ รี  เขต  1                           

มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา               
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น  
    แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ                

และมัธยมศึกษาตอนต้น  
    เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก           

คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผน           
การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                       
ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน               
การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทา งการศึกษา                
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและ
สร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ท  
    เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รบัการคุ้มครองและมหีลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน  
    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
 2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
    แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียน  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ                    

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
    เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ            

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินงาน           

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน           
จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ            
จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ 
ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ส่งเสริม         
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การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง (รอง)  
1. เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ท  
    เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิต ิและทุกระดับเพิม่ขึ้น  
    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข
ปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  

2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง  
    แนวทางการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒนาการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน       
ยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชน   
ที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  

    เป้าหมายของแผนย่อย  
    1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น  
    2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และ

พัฒนาประเทศ  
   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนการพัฒนา

การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์           
วิถีชีวิตวัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน            
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความมั่นคงต่อไป 

ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็น              

คนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริม               
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทำความดี 
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
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2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น

พลเมืองที่ดี 
    แนวทางการพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมใหม้ีการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

    เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

    การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนการ
ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด        
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจ
ในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน               
และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริม           

การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แนวทางการพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมใหม้ีการ

ปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
    เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุริต 
    การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มีการพัฒนา

นวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน  พัฒนา            
ผู้นำเยาวชน ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน            
การทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564–2565  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้             
มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน เศรษฐกิจ
ประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้
ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้าง      
ศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น
การพัฒนา ประกอบด้วย  
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- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจรญิและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับ
ท้องถ่ิน ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากข้ึนในอนาคต  เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ           
ของประเทศ  

- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว                
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน            
ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลก
แบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพการเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลกัในการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ 
(Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคม  
ให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ  

- การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ  (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ  อาทิ                        
การเร่งรัดพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดำเนินงาน
ของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ 
เพื่อลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี 
(พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
อันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่งดำเนินการ             
ในมิติต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด           
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพรอ้มรบั ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน                 
(Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ สำคัญ  และเกี่ ยวข้องกับสำนักงาน                      
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสรุป ดังนี ้ 

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ 
(Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเป็น
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น 
ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ 
และทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี ้ 
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1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาค           
การผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน           
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน      
ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็น
สำหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ  พร้อมทั้งส่งเสริม          
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว  ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิต
กำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น  

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย                 
คนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ ที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากข้ึน  พัฒนาระบบและกลไก         
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 

ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ 

             การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านได้นำร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา            
จัดทำข้ึน รวมทั้ งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิรู ปประเทศของ               
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ   สภาป ฏิรูปแห่ งชาติ  สภาขับเคลื่ อน                   
การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดองมาประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการดำเนินการ          
ตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ สรุปได้ดังนี้  
             1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
             2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 
             3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค 
ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
             4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน   
             แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำข้ึนเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ          
ในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี           
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ 
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่  1. ด้ านการเมือง 2 . ด้ านการบริหารราชการแผ่นดิน                    
3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ                    
และสิ่งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  9. ด้านสังคม              
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10. ด้านพลังงาน 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12. ด้านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษา          
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  และกฎหมาย           
ที่ เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา               
4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียน    
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน               
ในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล   

          แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการศึกษา   

1. เรื่องการปฏิรูปการพฒันาเดก็เล็กและเด็กกอ่นวัยเรียน  
    1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
    1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา                   

ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษา           
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  

2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
    2.1 ประเด็น  
          1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ  
          2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
          3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล  หรือสถานศึกษาที่ต้องมีการ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  
    2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
          1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์

การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
          2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  เพื่อให้เด็ก             

ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
          3)  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
         4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่ พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ิน

ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก                    
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

         5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

   2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน  
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3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
    3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพคร ู 
    3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน      
สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
              4.1 ประเด็น  

          1) การปรับหลักสูตร  พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการประเมิน          
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
                    2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรบัรองคุณภาพการศึกษา  
                    3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเ้รียน  
                    4) การจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

    4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
                    1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง           
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

          2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันป้องกัน               
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย               
มีความมั่นคง  
                   4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม  

5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดจิิทลั  
              5.1 ประเด็นการปฏิรปูการเรียนรู้ด้วยดิจทิัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจทิัลแห่งชาติ  
              5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล          
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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          แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง  
              1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

    1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยสำคญั (Big Rock)  

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
1. เป้าหมาย  
    1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ป)ี ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์               

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด  

    2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้  

    3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 

    4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน  

2. ตัวชี้วัด  
    1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 35 ในปี 2565  

    2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา  ภาคบังคับระดับ
ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ป)ี ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565  

    3. มีระบบการบูรณาการการจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็กเยาวชน          
ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวช้ีวัด และนโยบายต้ังแต่ระดับปฐมวัยระหว่างกระทรวง          
ศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

    4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน ของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ป ี
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กิจกรรมปฏิรูป ท่ี  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                    
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

1. เป้าหมาย  
    1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่     

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
    2. ครู/ อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย การออกแบบ การเรียนรู้     

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชำชีพและความเป็นครู  

    3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ                 
มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือ
กับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 

2. ตัวชี้วัด  
    1. มีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะในทกุระดบัการศึกษา  
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ  Active 

Learning ผ่านการพัฒนาการคิดข้ันสูงเชิงระบบ  
    3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะและเจตคติ 

ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา  
    4. ระบบการประเมนิผลลพัธ์ผู้เรียนให้มคีวามหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

(Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้ เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา            
ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนในระดับชาติ  มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครู         
และผู้บริหารสถาบันการศึกษา  

    5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้                 
สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
(personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
   1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ  
        1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/ นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง และ           

ลดความเหลื่อมล้ำ  
                  1.1.2 มีหลักสูตรการผลติครูที่เป็นเลศิและมีรปูแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่  
 
 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 )                           111 

                  1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู  และครูพี่ เลี้ยง               
ในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู  เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐาน                     
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยง
ตามความต้องการจำเป็น  

   1.2 กลไกและระบบการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญ ศึกษาและ                
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
                   1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ  สายอาชีวศึกษา                
ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น  
                   1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) 
และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา  

   1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะ          
ไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทำข้ึน     
ในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากข้ึน  โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ    
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนในการจดัทำแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนา
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็น
การพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/ โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก         
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ  ของประเทศ             
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้กำหนด
แนวคิด และกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ ชัดเจนเพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไป             
อย่างมีทิศทาง และเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12                
(พ.ศ. 2560 - 2564)  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี      
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง          
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้  

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้ างความเข้มแข็งของ   
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็ง   
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน                     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ            
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ       
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

เป้าหมายรวม 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ             
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ          
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก    
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ     
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและบริการ        
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมอีัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอ้ยละ 5 ต่อปี
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และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ 
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง       
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยภิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม            
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่ มูลค่า                   
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทีส่ำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและ
การส่งออกของไทยในอนุภูภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง 
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ                      
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์  
1. คนไทยส่วนใหญ่มทีัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคมเพิ่มข้ึน  
2. คนในสงัคมไทยทุกช่วงวัยมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน  
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  
แนวทางการพฒันา  
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม             

ที่พึงประสงค์  
2. พฒันาศักยภาพคนให้มีทกัษะความรู ้และความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์  
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุม่คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน และ

แก้ไขปัญหาความยากจน  
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบรกิารพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
แนวทางการพฒันา  
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ     

ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา   

อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์  

 - สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
แนวทางการพฒันา  
- แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต              

ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์  
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
2. ประชาชนในจั งห วัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีโอกาส                   

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน  
แนวทางการพฒันา  
การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ       

โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ 
รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                      
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์  เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริตใหสู้งข้ึน  
แนวทางการพฒันา ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 – 2565) 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
1. แผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  รองรับนโยบายที่  10 ประเด็นการป้องกัน            

และปราบปรามยาเสพติด  
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
3. ตัวช้ีวัด ระดบัความสำเร็จในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
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4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ               
ของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง        

ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมรีะบบปอ้งกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชน      

ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
3. ตัวช้ีวัด ดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ           

การทุจริต 

แผนระดับที่  3 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง          
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒ นากำลั งคน ให้ มี ส มรรถนะในการท ำงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดงาน                              
และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง  
การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้ง
ความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ        
ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับ
บรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ          
ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ             
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพ            
ของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้        
23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน         
ตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 แผนปฏิบัติการดา้นการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  และพิจารณาเห็นว่า            
สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึน             
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน
เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อเป็นการรวมพลังในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงข้ึน เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาส             
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                    
4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย  
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย 
และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง   
ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ  
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี  (พ .ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมี
สาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา  
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5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายตัวช้ีวัด แนวทาง      

การพัฒนาแผนงาน/ โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และ   
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เดิมในแผนปฏิบัติ ราชการระยะ  3 ปี                     
(พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 6 เรื่อง         
ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564-2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)   
มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด      
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/ โครงการสำคัญ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ของประเทศต่อไป  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียน         
มีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสทิธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็น
พลเมืองที่ รู้สิท ธิและหน้าที่  มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิ ใจ                  
ในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่ งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ                  
ที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี ้ 

   วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
   พันธกิจ  
   1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย 

จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ   

ในการแข่งขัน  
   5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
   6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา                

และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
   7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
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   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)  

    เป้าประสงค์  
    1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถ วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข  

    3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย             
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่  
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 16  

    4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้      
ความเช่ียวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

    5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่ือมโยงนโยบายด้านดิจิทัล   
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  

    6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษา    
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ        
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

    กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
    ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก       

ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

    ตัวชี้วัด  

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย
ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท 

ร้อยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการ
ตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ   และภัยคุกคามทุกรูปแบบ         
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

สพฐ. (ฉก.
ชน.) 
สพท.  
รร. 

สพฐ. 
(สวก.สอ.
สตผ.) 

2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและ
แก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม  
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรม             
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

สพฐ. (ฉก.
ชน.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. 
(สวก. สนก.) 

3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. (สทร. 
สกก. ฉก.ชน.) 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่นำไปสู่ 
Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ เพื่ อความปลอดภัย  เมื่ อต้องเผ ชิญ            
กับสถานการณ์ ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. (ศบศ.) 

5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้     
ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย  มีความอบอุ่น   
และมีความสุขในสถานศึกษา 

สพท.  
ร.ร. 

 

6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ได้อย่ างทั นท่ วงที  เช่น  ภัย คุกคามทางไซเบอร์  การแสดงออก             
ที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น  (Bully) ความรุนแรง          
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย 

สพฐ. (ฉก.
ชน.) สพท.  
ร.ร. 

 

7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เสริมสร้าง
สวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ  และกำลังใจในการ
ปฏิบัติ งาน โดยเฉพาะภัยที่ เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่ จังห วัด             
ชายแดนภาคใต ้

สพฐ. 
(สพร.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. 
(สพก.จชต.  
ฉก.ชน.) 
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    กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
    1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
    2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค       

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
    4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ

ช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

   ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 
ปี 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนสทุธิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  70 
2 จำนวนผู้ เรี ยนที่ เป็ น ผู้ พิ ก าร  ผู้ ด้ อยโอกาส เข้ า ถึงบ ริก าร             

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา         
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้ เรียนที่ ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

  แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 
1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค 

โดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย         
(3-5 ปี ) ทุ กคน ให้ ได้ รับการดูแลและส่ ง เส ริมพัฒ นาการ          
จากสถานศึกษาระดับปฐม วัยที่ มี คุณภาพ ตามมาตรฐาน               
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ.  
(สวก. สศศ.) 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
ที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
การ ศึ กษาตาม ขีดความส าม ารถขอ งผู้ เรี ยน  ความถนั ด           
และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ.  
(สวก. สบว. 
สมป. ศบศ. 
สนก. สศศ. 
สพก.จชต.) 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง 
ติดตาม และประสานช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพื้ นฐาน ที่ อยู่นอกระบบการศึกษาให้ เข้าถึงการ ศึกษา             
ที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล       
และสนับสนุนให้มี ข้อมูล องค์ความรู้  และแนวทาง/วิธีการ/ 
เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท.  
ร.ร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 
4 พัฒ นารูป แบบและวิ ธีการจั ดการ เรียนรู้  สื่ อ  เทคโนโลยี              

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัด  
และประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ.  
(สทร. สวก.) 

5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส               
ทางการศึกษา 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. (สนก.) 

6 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส             
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. (สนผ.) 

    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
    1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

    3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม           
ทั้งทางด้านวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  

    4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย
ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ       
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90 
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET) 
ร้อยละ 41.33 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

ร้อยละ 90 
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ท่ี ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ปี 2565 
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่ สอนในระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น           

ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถาน ศึกษาที่ ส ามารถจั ดการ เรี ยนการสอน                   
ตามพหุปัญญา 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคล 

ร้อยละ 10 

9 จำนวนสถานศึกษาที่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 

    แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 
คุณภาพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น                 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข  และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

สพฐ. (ทกุ
สำนัก) สพท. 
ร.ร. 

 

2 พัฒนาผูเ้รียนตามแนวทางพหปุัญญา 
(MultipleIntelligences) 

สพฐ. (สวก.) 
สพท.   
ร.ร.  

สพฐ. (สบว. 
สมป. สนก.    
ศบศ. ศนฐ.) 

3 พัฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี สมรรถนะและทั กษะด้านการอ่ าน
คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทั ล  และภาษาต่างประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. (สบว. 
สมป. สนก.    
ศบศ. ศนฐ. 
สทศ.) 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจทิัลและด้านการเรียนรู้ของผูเ้รยีน         
ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. (สนก.) 

5 ดำเนินการคัดกรอง/ วัดความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริม              
ขีดความสามารถตามศักยภาพ 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

คุณภาพคร ู
6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้  

รูปแบบ Active Learning / Co-creation ให้ กั บผู้ เรียน           
ในทุกระดับช้ัน 

สพฐ. (สวก. 
สนก.) สพท.  
ร.ร. 

 

7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงมีความรู้ และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท.  
ร.ร.  

สพฐ. (สนก.) 

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา 
รายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง 
ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณ ความเป็นครู 

สพฐ. (สพร.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. (กพร. 
สน. ศบศ.) 

หลักสูตรอ่ืน ๆ  
9 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษา ข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐาน     
ข อ ง ส า ม ม โน ทั ศ น์ ห ลั ก  คื อ  Career Education, 
Competency Building, Creative Education 

สพฐ. (สวก.) 
สพท.  
ร.ร 

 

10 ส่ งเสริม  สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่ อการเรียนรู้  
(Assessment for Learning) ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท        
ของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น         
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมิน
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  (Performance-based Assessment)            
และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
เป็นต้น 

สพฐ. (สทศ.) 
สพท. 
ร.ร. 

 

11 เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน                
ในการจัดการเรียนรวม 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. (สนก. 
(ศรต.) สมป. 
ศนฐ.) 

12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้ เรียน รวมทั้ งดำเนินการ                 
ให้มีการขยายผล 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. (สบน. 
สทศ.) 

13 สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม                
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท. ร.ร 

- 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

14 บู รณ าการการ ศึกษาเพื่ อการ ศึกษาต่ อด้ านอาชีพ  และ              
การประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความต้องการ  และ
ความถนัดของผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. (สมป. 
ศนฐ. สนก.) 

15 พัฒ นาคุณ ภาพการจัดการ ศึกษาปฐม วัยตามมาตรฐาน            
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. (ศนฐ.) 

16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้อง กับบริบท
พื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยง ในสถานศึกษา 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. ร.ร. 

- 

17 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ 
เป็นเลิศ (HCEC) เพื่ อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ            
พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท. ร.ร. 

- 

 
    กลยุทธ์ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
    1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา      

มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
    2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการสง่เสรมิสนับสนุนให้มคีวามคล่องตัวและเอื้อต่อการ

บริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
    3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา      

มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
    4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา      

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

    ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย
ปี 2565 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ        
ที่เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ 

สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่  
พิ เศษ  และ เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ  ได้ รับ การพัฒ นา 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA ร้อยละ 50 
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    แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒ นาระบบฐาน ข้อมู ลกลาง (Big Data) ของสำนัก งาน 

คณ ะกรรมก ารก าร ศึกษา ข้ันพื้ น ฐาน  แล ะส ารสน เท ศ                 
ที่มีประสิท ธิภาพ  ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่ อสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการ
ทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพื่อปรับปรุงการ
บริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนา จนเกิดเป็นนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้โดย
สามารถเช่ือมโยงกับ  ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.) สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. (สนผ. 
สพร. สทศ.    
สศศ.) 

2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับ
ประชาชน  และผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมู ล            
ได้อย่างสะดวก 

สพฐ. (สทร.) สพท.  
ร.ร. 

สพฐ. (สนผ. 
สนก. สทศ.    
สศศ.) 

3 ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพทุกระดับ 

สพฐ. (สทร.) สพท. 
ร.ร 

สพฐ. (สนก.) 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
4 สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่ สามารถ

ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) สพท. ร.ร 

 

5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สพฐ. (สอ. สนผ. 
สนก.) สพท. ร.ร 

 

6 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

สพฐ. (สนผ. สนก. 
(ศรต.)) สพท. ร.ร. 

 

7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ เรียน              
ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) สพท. ร.ร. 

 

8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และพื้นที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิ เศษ           
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

สพฐ. (สนผ. 
สพก.จชต.)  สพท. 
ร.ร. 

สพฐ. (สบว. 
สมป. สวก.) 

9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา 
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร      
และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สพฐ. (สบน.) สพท. 
ร.ร. 

- 

 
 
 



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 )                           126 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 
10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และสง่เสรมิใหส้ถานศึกษา 

มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 
สพฐ. (สทศ. 
ศนฐ.) สพท. ร.ร. 

- 

การบริหารงบประมาณ 
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน

นโยบายตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียน และสถานศึกษา 
ในบริบทของแต่ละพื้นที่  และกระจายอำนาจการบริหาร  และ
งบประมาณไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา         
โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง และ
ติดตามประเมินผล 

สพฐ. (สนผ. สคส. 
สตผ. สน. และ
ทุกสำนัก) 

- 

12 สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสม 

สพฐ. (สนผ.     
สศศ.) สพท 

- 

การบริหารงานบคุคล 
13 พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.) 

สพท. ร.ร 
สพฐ. 
(สนก.) 

14 พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และการ        
สร้างสุข ในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ด้านความเช่ือมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรม
การให้บริการ  และการสร้างเครือ ข่ายการทำงาน และให้มี
ความก้ าวหน้าในวิชาชีพ  มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ        
พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 

สพฐ. (กพร. สพร. 
ศบศ.) สพท. 

- 

15 บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครู          
ที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ         
ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สพฐ. (สพร.) 
สพท.  ร.ร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

16 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร ในหน่วยงาน
ทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

สพฐ. (สนก.) สพท.  
ร.ร. 

- 

17 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน 

สพฐ. (ศนฐ.) 
สพท. ร.ร 

- 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 
18 บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา            

ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ 
(Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

สพฐ. (สตผ.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. 
(กพร. 
สพร.) 

19 ส่งเสริมการมีส่ วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาท 
แล ะก รอบภารกิ จที่ ตอบสนองต่ อน โยบ ายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ         
มากขึ้น 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. ร.ร. 

สพฐ. 
(สตผ. สอ. 
สกก.) 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ข้ันพื้นฐาน มีสาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธ์ิและเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน และกลยุทธ์หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้  
ภาพรวม  

วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย ์สูส่ังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ ที่ 21  
4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา          

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พฒันาผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษา โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  

ผลสัมฤทธิ์และเปา้หมายการให้บริการหน่วยงาน  
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียน ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  และส่งเสริมทักษะ ที่จำเป็น              
ในศตวรรษที่ 21  
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3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง         
ความต้องการของประเทศ  

5. พฒันาระบบบรหิารจัดการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพให้สูงข้ึน  

กลยุทธ์หน่วยงาน  
กลยุทธ์ที ่1 สง่เสริมการจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรปูแบบ  
กลยุทธ์ที ่2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที ่4 เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย           
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) ก ารพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จากฐานราก 8) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ สาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการ 
ดำรงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของประชาชน             
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ      
สู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ  
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนำระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ      
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดงันี ้ 
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก    

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย  

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาข้ันพื้ นฐาน           
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ              
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย      
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  (NDLP)              
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้                 
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์  และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์                       
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน              
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชำติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน                
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ         
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ               
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ  กระจายทรัพยากร              
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเช่ือมโยง                   
ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบ โอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต                       
และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา   
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  และมีการติดตาม                     
ความก้าวหน้าเป็นระยะ  
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ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ           
การศึกษาระดับปริญญา และอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้               
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม          
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  ของกลุ่ม                     
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ  มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง           
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน  เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ เรียน          
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ        
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน  เหมาะสม    
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม           
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี            
ความต้อ งการจำเป็นพิ เศษ ได้ รับการพัฒ นาอย่างเต็ม ศักยภาพ  สามารถดำรงชี วิต ในสั งคม                  
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 - 2565 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น     

ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธ์ิและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน 
และสามารถดำเนินการ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง      
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี ้ 

1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส  
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
    2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
อย่างเท่าเทียมกัน  

    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ    
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ พึ่ งตนเองได้อย่างมี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ  
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น ของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง      
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน             
และการเลือกศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทำ  

   3.3 ปรับหลักสูตรเปน็หลกัสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลกัทีจ่ำเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  



 

          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 )                           132 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก                 

และโรงเรียน ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่  

   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา               
ปีที่ 1 - 3  น้อยกว่า  20  คน  ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  

   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้ เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา               
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

   4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน                

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร          
ส่วนแผนระดับที่  2 ซึ่ งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย            
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติ           
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดทำข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที ่1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ปี                 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)              
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนี ้ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565              
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565               
จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 
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จุดเน้นท่ี 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
โรคโควิด-19 โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery)  ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  

จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

จุดเน้นท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง        
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

จุดเน้นท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและ           
การสร้างวินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด
และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับ
ผู้เรียนทุกระดับ  

จุดเน้นท่ี 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล 
และถ่ินทุรกันดาร  

จุดเน้นท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
จุดเน้นท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เปน็ฐาน

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
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ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 
 

1. วิสัยทัศน์         
    “สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1  มีคุณภาพและมาตรฐาน 

บริหารงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ” 

2. พันธกิจ          
    2.1 จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง           

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
    2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู ้ เร ียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ           

ในศตวรรษที ่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผ ู ้บร ิหาร คร ู  และบ ุคลากรทางการศึกษา                          
ให้เป็นมืออาชีพ 

    2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

    2.5 จ ัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

    2.6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0     

3. ค่านิยมองค์กร 
     B : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเด่น (มผีลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน) 
     E : ENJOY      หมายถึง  มีความสุข (ทำงานอย่างมีความสุข) 
     S : SERVICE MIND    หมายถึง  บรกิารด้วยใจ (ยิม้แย้มแจม่ใส พูดจาไพเราะ  บริการรวดเร็ว) 
     T : TEAM WORK    หมายถึง  การทำงานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรบัผิดชอบ)       

4. เป้าประสงค์ 
              4.1 ผู้เรียนทกุคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
     4.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     4.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 4.4 ผู ้เร ียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะที่จำเป็น        
ในศตวรรษที่ 21 
     4.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ       
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 



 

        แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                            135 

5. กลยุทธ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรปูแบบ  
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

6. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

    กลยุทธที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
           1.1 เป้าหมาย  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดแูล

ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ             
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

                     1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปี 2564 
เป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

80 80 80 90 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการ
ตามแนวทางในการจัดการภัยพิบ ัต ิ และภัยคุกคาม       
ทุกร ูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบ ัต ิใหม่และ           
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

80 80 80 85 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีแผน/ มาตรการในการ
จัดการภัยพิบัต ิ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบ ัติใหม่      
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

80 80 80 85 

4.  ร ้อยละของบ ุคลากรทางการศ ึกษา ม ีความรู้            
ความเข้าใจเร ื ่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

- - - 85 
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       1.3 แนวทางการพัฒนา 
            1.3.1 สร ้างความตระหนัก ความรู ้ ความเข้าใจแก่ครู บ ุคลากรทางการศึกษา             

ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัต ิใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่                 
(New Normal) 

            1.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแกไ้ข 
เกี ่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์           
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  

            1.3.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที ่มุ ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  

            1.3.4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital 
Life & Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
             1.3.5 ส ่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเร ียนรู้             
ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
             1.3.6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่าง
ทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully)          
ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
             1.3.7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการ
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

         1.4 แผนงาน/ โครงการสำคัญ 
               1.4.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ             
ความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  (กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา) 
                         1.4.2 โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)  

กลยุทธที่  2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
                  2.1 เปา้หมาย 

              2.1.1 เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพฒันาการสมวัย  
              2.1.2 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษา           

อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              2.1.3 ผูเ้รียนที่มีความสามารถพเิศษได้รับการสง่เสริมและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  
              2.1.4 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน 

ได้รับการช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              2.1.5 เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ   
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         2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปี 2564 

เป้าหมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ 
    - ระดับปฐมวัย  
    - ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1  
    - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

2. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เป็นผู้พิการ เข้าถึงบริการ
ทางการศ ึกษา และพ ัฒนาสมรรถภาพหร ือบร ิการ            
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

100 80 85 90 

3. ร้อยละของผู ้ เ รี ยนที ่ เป็ นผู ้ ด้อยโอกาสเข้ าถ ึ ง
บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

100 80 85 90 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน   
สำหรับนักเรียนยากจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

30 30 30  30 

5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

70 60 70 80 

6. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

75 70 75  80 

7. ร ้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหล ือ
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

85 80 85 90 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
       2.3.1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา          
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ               
จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
     2.3.2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ 
     2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสาน
ช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้เข้าถึงการศึกษา        
ที ่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้       
และแนวทาง/ วิธีการ/ เครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
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     2.3.4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู ้ สื ่อ เทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวก                   
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ             
และเด็กด้อยโอกาส   
               2.36.5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
        2.3.6 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ                    
ทางการศึกษา 

         2.4 แผนงาน/ โครงการสำคญั 
      2.4.1 โครงการการรบันักเรียน ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
      2.4.2 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มส่งเสริม    
การจัดการศึกษา) 
      2.4.3 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา           
ข้ันพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5  
(กลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา) 
      2.4.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  (โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถ่ินทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2565) (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
      2.4.5 โครงการพฒันาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
      2.4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก (กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ) 
      2.4.7 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (กลุม่นิเทศ ติดตามฯ) 
               2.4.8 โครงการโครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ  และโรงเรียน                
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ  (Stand  Alone) (กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
      2.4.9 โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
              3.1 เปา้หมาย 

          3.1.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ   
และหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

          3.1.2 ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

          3.1.3 ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ              
มีความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  

          3.1.4 สถานศึกษาจัดการศ ึกษาเพื ่อการบรรลุ เป ้าหมายการพัฒนาอย ่างยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล ้อม             
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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          3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และคา่เปา้หมาย  

ตัวชี้วดั 
ข้อมูลฐาน
ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

99.55 80 80 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี 
ข้ึนไป 

  97.95 80 85 95 

3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

100 80 80 85 

4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มข้ึน        

55.61 3 3 3 

5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มข้ึน 

51.38 3 3 3 

6 .  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ร ู ส อ นภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ใน ร ะด ั บ                   
ชั ้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ รับการพัฒนา
และยกระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 100 100  100 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ได ้ร ับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์                 
และว ิทยาศาสตร ์ ) ในการประเม ินระด ับนานาชาติ               
ตามโครงการ PISA 

100 100 100 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที ่สามารถจัดการ เรียน
การสอนตามแนวทางพหุปัญญา  

100 - 70 80 

9. ร้อยละของนักเรียนที ่ได้ร ับการคัดกรองเพื ่อพัฒนา     
พหุปัญญารายบุคคล  

- - - 90 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย           
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

11. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิ สนับสนนุ
ให้มีความรักและมีทัศนคติที ่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ    
และย ึดม ั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 
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ตัวชี้วดั 
ข้อมูลฐาน
ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

12. ร้อยละของผู้เรียนในพื้นที ่ชายแดนได้รับการศึกษา        
ข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

100 80 80 80 

13. ร ้อยละของผลงานวิจ ัย นว ัตกรรม เทคโนโลยี            
องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์  

80 75 80 80 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเขา้สู่เวที          
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ 

80 75 80 85 

15. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนที ่ม ีคะแนนผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ร้อยละ 70 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน          

72.42 3 3 3 

16. คะแนนเฉลี ่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)               
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 

43.20 3 3 3 

17. ร ้อยละของผู ้ เร ียนที ่ผ ่านการประเมินการอ่าน           
คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

90 80 85 90 

18. จำนวนสถานศึกษาที ่จ ัดการเรียนการสอนภาษา           
เพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา 

2 ร.ร. 2 ร.ร. 2 ร.ร. 2 ร.ร. 

19. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่เข้ารับการประเมินผล
โคร งการบ ้านน ั กว ิทยาศาสตร ์น ้ อยประเทศไทย            
ผ ่ านการประเม ินและได ้ร ับการตราพระราชทาน               
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

100 80 90 100 

20. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการจัดเรียนการสอน
ทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือใช้สื่อ DLIT, DLTV 

100 100 100 100 

21. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนท ี ่ม ีค ุณล ักษณะและท ักษะ          
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8cs) 

85 80 85 90 

22. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีการพัฒนาหลักส ูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 
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ตัวชี้วดั 
ข้อมูลฐาน
ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

23. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีการพัฒนาหลักส ูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

100 100 100 100 

24. ร ้อยละของผู ้ เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้         
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ  ค ว า ม ต ร ะ ห น ั ก ใ น ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80 75 80 85 

28. จำนวนโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
เรียนรวมตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน
ต้นแบบจัดการเรียนรวม 

100 100 100 100 

26. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดี       
และเก ่ ง  ย ึดหล ักค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีจ ิตสำนึก                  
มีความสามารถ มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

80 80 80 90 

 
3.3 แนวทางการพัฒนา 

         คุณภาพผู้เรียน 
         1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู ้  และทักษะที่จำเป็น               
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น             
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบาย                
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
        2) พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปญัญา (Multiple Intelligences)  
        3) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่ือมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
        4) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning 
        5) ดำเนินการคัดกรอง/ วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกบั
ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
        คุณภาพครู 
        6) ส ่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู ้ร ูปแบบ Active Learning/                   
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
     7) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอนสู่การเรียนรู้        
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะ    
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
     8) ส ่งเสร ิม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ม ีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ             
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
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        หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
        9) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative Education   
        10) ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื ่อการเร ียนรู ้ (Assessment for Learning)           
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วย
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมิน 
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 
        11) เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
        12) พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล 
        13) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
        14) บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพหรือการมงีานทำ           
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
        15) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
        16) ส ่งเสร ิม สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการ           
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 
        17) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะความรู ้และความชำนาญการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence 
Center : HCEC)         

3.4 แผนงาน/ โครงการสำคัญ 
      3.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ               

(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)       
                 3.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษ (กลุ่มกฎหมายและคดี)    

      3.4.3 โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
       3.4.4 โครงการขับเคลื่อนงานสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา) 
       3.4.5 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง                 
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)       

      3.4.6 โครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.7 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2022 (กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ) 
       3.4.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียน (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.9 โครงการพัฒ นาทั กษะก า รจั ด ก า ร เ รี ยนก า รส อนภ าษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู ผ ู ้ ส อนกลุ ่ ม ส า ร ะภาษาต่ า ง ป ร ะ เทศ                 
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
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       3.4.10 โครงการพัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ) 
       3.4.11 โครงการขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี               
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.12 โครงการพฒันางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ (กลุม่นิเทศ 
ติดตามฯ) 
       3.4.13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.14 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)  
                 3.4.15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและ
โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)  
       3.4.16 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ) 
                 3.4.17 โครงการสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
                 3.4.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (กลุ่มนิเทศ         
ติดตามฯ)  
                 3.4.19 โครงการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู ้(กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ) 
       3.4.20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.21 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
                3.4.22 โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและกระบวนการเรียนรู้                
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       3.4.23 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 

กลยุทธ์ที่  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
                 4.1 เปา้หมาย 

             1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
             2) สถานศึกษาและพื้นที ่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัว            
และเอื้อต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
             3) สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และ             
การบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
            4) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ               
และการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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                 4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล 

75 70 75 80 

2. ส ัดส ่วนของเวลาที ่คร ูใช้เพื ่อการเร ียนการสอนและ                  
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ 

- - - สัดส่วน 
 3 : 2 

3. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบรบิท 

80 75 80 80 

4. ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ระดับ A ข้ึนไป 

50 50 50 80 

5. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์       
(ITA Online) ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 เพิ่มข้ึน 

98.18 77.83 98.18 99.00 

6. ร้อยละของโครงการของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

10 10 10 10 

7. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีผลการประเมินตนเอง          
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

100 80 80 90 

8. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีผลการประเมินตนเอง              
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

100 80 80 90 

9. ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ จ ัดการศ ึกษาปฐมวัย                  
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับพอใช้ข้ึนไป 

100 80 80 90 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผล
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับพอใช้ข้ึนไป 

100 80 80 90 

11. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี ่ยนให้เป็น   
จิทัลเพิ่มข้ึน 

2 2 2 2 

12. จำนวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา        
ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มข้ึน 

10 5 10 20 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ปี 2563-2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

13. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1) การบริหารงานบุคคล 
2) การบริหารงานวิชาการ 
3) การบริหารงานงบประมาณ 
4) การบริหารงานทั่วไป 

100 100 100 100 

14. ร ้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ       
ที ่สามารถ ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100  100 

15. ร ้อยละของสถานศึกษาได ้ร ับการน ิเทศ ติดตาม         
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
      4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค   

                4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  
                4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน   
                4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ           
ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3    

           การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
           1) พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู ้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
           2) ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ 
        การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
           3) สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที ่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
           4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
           5) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
           6) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
           7) ส ่งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาในสถานศึกษาท ี ่ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เฉพาะและพื ้นท ี ่พ ิ เศษ  
อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่สูงห่างไกล
ทุรกันดาร เป็นต้น 
           8) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
ในระบบประกันคุณภาพ 
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           การบริหารจัดการ 
           9) สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื ่อนนโยบาย      
ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา 
           10) พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
           11) พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความเช่ือมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐาน
ตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 
           12) บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การสอน และบริหาร
อัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           13) พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.4 แผนงาน/ โครงการสำคัญ 
                4.4.1 โครงการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติสู ่การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กลุ่มนโยบายและแผน)     
                4.4.2 โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มนโยบายและแผน)     
                4.4.3 โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 
             4.4.4 โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับการวางแผน                  
การติดตามผลฯ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
                4.4.5 โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

      4.4.6 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 (กลุ่มอำนวยการ) 
                  4.4.7 โครงการการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                 
(กลุ่มอำนวยการ) 
                4.4.8 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2565 (กลุ่มอำนวยการ) 
                4.4.9 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา (กลุ่มอำนวยการ) 
                4.4.10 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  (กลุ ่มนิเทศ           
ติดตามฯ) 
                      4.4.11  โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 

     4.4.12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ” (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
 
   



 

 

  
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 
ย.1 ด้านความมั่นคง 

ย.2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ย.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและ   
ความเสมอภาคทางสังคม 

ย.5 ด้านการสร้างเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ย.6 ด้านการปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหง่ชาติ 

(ฉบับที่ 12) 
(2560 - 2564) 

ย.5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู่ความมัง่
คั่งและยั่งยืน 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง     
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้    

อย่างยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกส์ 
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง      

และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ย.10 ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ย.1 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ย.2 การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา        

อย่างยั่งยืน 
 
 
 

ย.6 การบริหารจัดการ     
ในภาครัฐ การป้องกัน    
การทุจริตและประพฤติ      
มิชอบและธรรมาภิบาล    

ในสังคมไทย 
 

แผนการศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ.2560 - 2579 

ย.1 การจัดการศึกษา  
เพ่ือความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาต ิ

ย.2 การผลิตและพัฒนากำลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

ย.3 การพัฒนาศักยภาพ           
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

ย.4 การสร้างโอกาส           
ความเสมอภาคและความ           
เท่าเทียมทางการศึกษา 

ย.5 การจัดการศึกษาเพ่ือ       
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ย.6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ       
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 
– 2565)  สพฐ.  

1. การจัดการศึกษา           
เพ่ือความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาต ิ

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน         

ของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ           

มีมาตรฐานและลดความ            
เหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด

การศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 

2565 สพฐ. 

ย. 1. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน             

มีความปลอดภัยจากภัย  
ทุกรูปแบบ 

ย.2 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

ย. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที ่21 

ย. 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา   

  

แผนพัฒนาการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน                

พ.ศ.2563 - 2565 
(ฉบับทบทวน 2565)
สพป.ราชบุรี เขต 1  

ย. 1. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน           

มีความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ 

ย.2 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

 

ย. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที ่21 
 

ย. 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา   
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โครงการและงบประมาณ 

   แผนพัฒนาการศึกษาข ั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบ ับทบทวน พ.ศ.  2565)              
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  โดยมีโครงการ              
ที่สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1 กลยุทธ์ท่ี 1 สง่เสรมิการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรปูแบบ 

2 โครงการ 435,000 

2 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กบัประชากรวัยเรียนทกุคน 

9 โครงการ 7,217,000 

3 กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

23 โครงการ 10,642,000 

4 กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา 12 โครงการ 5,220,000 
 รวมโครงการ/ งบประมาณท้ังสิ้น 46 โครงการ 23,514,000 
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รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ        

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศ ึกษา และสถานศ ึกษา
ได้ร ับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัยคุกคาม  
ท ุกร ูปแบบ สามารถปร ับตัว          
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที ่ เอ้ือ        
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 

 1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา           
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ     
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  
ในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
กิจกรรม 
    1) การคัดเลือกสถานศึกษาระบบการด ูแล
ช่วยเหลือนักเรียนฯ 
    2) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน 
    3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

130,000 130,000 130,000 390,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)   

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
 1. ผู ้เร ียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา
ได้ร ับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัยคุกคาม    
ท ุกร ูปแบบ สามารถปร ับตัว           
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง           
การจัดสภาพแวดล้อมที ่ เอ้ือ            
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้  
ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมให้ม ีความร ู ้ ความ
เข ้าใจ ความตระหน ักในการ
อน ุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อม 

2. โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิต   
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
    1) คัดเล ือกโรงเร ียนที ่ม ี  “การสร ้าง
จิตสำนึกความร ู ้ ในการผล ิตและบร ิ โภค            
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
    2) สพป.ราชบุร ี เขต 1  ลด/ แยกขยะ  
ก่อนทิ้ง รักษาสิ่งแวดล้อม 
    3) สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ 

15,000 15,000 15,000 45,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล  
การจัดการ

ศึกษา 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี  1 145,000 145,000 145,000 435,000  
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
ประชากรว ั ย เ ร ี ยนระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้รับ
โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า           
อ ย ่ า ง เ ส ม อ ภ า ค จ น จ บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ 
    - ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100 
    - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1         
ร้อยละ 100 
   -  ร ะ ด ั บ ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ป ี ท ี ่  1                
ร้อยละ 100 

1. โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม 
    1) ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากร
จากสำนักทะเบียนราษฎรในท้องที่ จำนวน 6  อำเภอ             
ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2) ดำเน ินการค ัดลอก ทร.14 เด ็กท ี ่ เก ิดปี               
พ.ศ.2559 ในเขตพื ้นท ี ่บริการ แยกเป ็นรายโรง    
ตามเขตพื้นที่บริการ 
    3) ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและ             
แนวปฏิบ ัต ิเก ี ่ยวกับการรับนักเร ียน ป ีการศ ึกษา 
2565 
    4) จัดทำประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน 
         - ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับส่งเด็กเข้าเรียน 
        - ประกาศการจัดสรรโอกาสเข ้าศ ึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
    5) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน         
ปีการศึกษา 2565 พร้อมจัดตั ้งศูนย์ประสานงาน  
การรับนักเรียน 
    6) กำกับ ต ิดตามการดำเนินงานร ับนักเร ียน        
ในระด ับก ่อนประถมศ ึกษา, ประถมศ ึกษาและ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

12,000 12,000 12,000 36,000 กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได ้ร ับการส ่ง เสริ ม    
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ผู ้ เร ียนที ่ม ีความสามารถ
พิเศษได ้ร ับการส ่ง เสริ ม         
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 1. จำนวนผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนา     
เต ็มตามศ ักยภาพตามความถนัด     
และความสามารถ (ว ิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์ ท ัศนศิลป ์ นาฎศิลป์ 
ดนตรี กีฬา)  

2. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน         
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม 
    1) จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเครือข่าย 
    2) จัดกิจกรรมการแข่งข ันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

900,000 983,000 850,000 2,733,000 กลุ่มส่งเสริม   
การจัดการศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการ
เร ียนรู้ เพ ื ่อเสร ิมสร ้างสมรรถนะ
ผู้เรียน ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษ ที่ 21 

 

 

 

 

3. โ ค ร ง ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก น ั ก เ ร ี ย น แ ล ะ
สถานศึกษา เพื่อ รับรางวัลชพระราชทาน 
ระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 
กิจกรรม 
    1) กิจกรรมระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 
         - ประชุมครั้งที่ 1 เตรียมการประเมิน 
         - ประชุมครั ้งที ่ 2 พิจารณากลั ่นกรอง          
ผลการประ เม ินน ั ก เ ร ี ยนและสถานศ ึกษา             
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
          - ดำเนินการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา              
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564 

100,000 100,000 360,000 560,000 กลุ่มส่งเสริม    
การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
    

 
      2) กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
              - จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน          
และสถานศึกษา เพื ่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2565 
      3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

     

1. ประชากรวัยเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า           
อย ่ า ง เ สมอภ าค จ น จ บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในพื้นที่
สูงและพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
2. จำนวนสถานศึกษาที ่มีหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 6 โรงเรียน 

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั ้งใน
พื้นท่ีลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร)        
ปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม 
     1) การจัดทำโครงการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)   
     2) คณะกรรมการฯ ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม 
     3) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

1. สำน ักงานเขตพ ื ้ นที่
การศ ึกษา สถานศ ึกษา         
ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ           
การบร ิหารจ ัดการ และ      
ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท 

 

1. ร ้อยละ 90 ของสถานศ ึกษา             
ที ่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐาน ตามระบบการประ กัน
ค ุณภาพระด ับการศ ึกษาปฐมวัย 
ระดับดีขึ้นไป 
2. ร ้อยละ 90 ของสถานศ ึกษา              
ที ่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐาน ตามระบบการประ กัน
คุณภาพระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ระดับดีขึ้นไป 

5.  โครงการพ ัฒนาระบบการประก ันค ุณภ าพ
สถานศึกษา 
กิจกรรม 
    1) อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัด 
    2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือ   
    3) อบรมเชิงปฏ ิบ ัต ิการการสังเคราะห์รายงาน
ประจำปี ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564   
    4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน      
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด 

180,000 180,000 150,000  510,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
 3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที ่มีผล

การประเม ินค ุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที ่มีผล    
การประเม ินค ุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป 

  

    

1.ประชากรวัยเร ียน
ระด ับการศ ึ กษาขั้ น
พื ้นฐาน ได ้ร ับโอกาส              
ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า           
อย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได ้ร ับการส่งเสร ิมและพัฒนาตามมาตรฐาน    
วิชาชีพครู 
 2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับ     
ก า รพ ัฒนา ให ้ ม ี ม าต ร ฐ า น ก า ร จั ด
การศึกษาตามบริบท ด้านประเภท ขนาด
และพื้นที่    
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับ 
การน ิ เทศ  ต ิ ดตามและประ เม ินผล                 
การจัดการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล          
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรม 
     1) จ ัดทำแนวทางการประเมินค ุณภาพการ จัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกล 

     2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในโรงเร ียน                              
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลและการซ่อมบำรุงสื่ออุปกรณ์ปลายทาง   
    3) สำรวจและดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาสื ่อและ
อ ุ ป กรณ ์ ปล ายทาง  กา ร จ ั ด การ ศ ึ กษาทา ง ไกล                       
ผ่านดาวเทียม 
    4) การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
    5) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

150,000 150,000 150,000 450,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
 1. ร ้อยละ 90 ของผู ้ เร ียนที ่ เป็น           

ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจำเป็น 
 2. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
3. จำนวนโรงเรียนจัดการเรียนรวม
ได้ร ับการพัฒนาการจัดการศ ึกษา        
เ ร ี ย นร วม  ต ามกรอบแนว ท า ง         
การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ
จัดการเรียนรวม 6 โรงเรียน 
4. ร ้อยละ 100 ของสถานศึกษา  
ไ ด ้ ร ั บ กา รน ิ เ ท ศ  ต ิ ด ต ามแ ล ะ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

7. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศ ึกษา       
เรียนรวม 
กิจกรรม 
    1) จัดทำกรอบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม 
โดยใช้ร ูปแบบ QCCD และจัดทำรวบรวมหลักส ูตร
การศึกษาพิเศษ การคัดกรอง การจัดทำแผน IEP,IIP 
    2) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ การคัดกรองเด็ก           
และการจัดทำแผน IEP  จำนวน 232 คน 
    3) นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู ้ และการวัดผล 
ประเมินผล โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม จำนวน 6 
โรงเรียนและขยายผลโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จำนวน 18 โรงเรียน    
    4) สรุป/ รายงานผลโครงการการพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการศึกษาเรียนรวม 

60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ประชากรวัยเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า           
อย ่ า ง เ สมอภ าค จ น จ บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

1. ร้อยละ 90 ความสำเร็จสำนักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทำข้อมูล
เพ ื ่อรายงานผล การข ับเคล ื ่ อน
โรงเร ียนคุณภาพของชุมชน และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
ค ุ ณ ภ า พ  ( Stand Alone) ข อ ง
สำนักงานเขตพื้นที่ 

8. โครงการบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียน
คุณภาพ  และโรงเรียนที ่สามารถดำรงอยู ่ได้อย่างมี
คุณภาพ  (Stand  Alone) 
กิจกรรม 
      1)  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   และโรงเรียน         
ท ี ่สามารถดำรงอย ู ่ ได ้อย ่ างม ีค ุณภาพ (Stand Alone)                  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

- - 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา/
กลุ่มนโยบาย

และแผน 

1. สำน ักงานเขตพ ื ้ นที่
การศ ึกษา สถานศ ึกษา       
ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ          
การบร ิหารจ ัดการ และ   
ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ที่                         
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม   
กับบริบท 

 

1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ของ  สพป . ร าชบ ุ รี             
เขต 1 เพิ่มขึ้น 99 คะแนน 

9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ              
ธรรมาภ ิบาลในสำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษา             
และสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรม 
     1) สร้างเครือข่ายเข้มแข็งโครงการโรงเรียนสุจริต 
           - บริษัทสร้างการดี   
           - ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
      2)  การประกวดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต  
           - Best Practice ผู้บริหาร และครู 
           - 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (หลักสูตรต้านทุจริต) 
           - สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น) 
      3)  น ิ เทศ กำก ับต ิ ดตาม การข ับเคล ื ่ อนหล ักส ูตร                         
ต้านทุจริตศึกษา 
    4)  กิจกรรมบูรณาการขับเคลื ่อนโครงการโรงเรียนสุจริต                     
(การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สพฐ.กำหนด) 

606,000 606,000 606,000 1,818,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
        5) ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง ส ถ า น ศ ึ ก ษ า อ อ น ไ ล น์                     
(ITA Online) 
        6)  ประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์     
(ITA Online) 
       7) การถอดบทเร ียนสร ุปผลการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน           
ของสถานศึกษา  และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 
       8)  สรุปรายงานผล 

    

 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 2  2,308,000 2,391,000 2,518,000 7,217,000  
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง  
การศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้             
ท ั นต ่ อกา ร เ ปล ี ่ ย นแปลงของ
เทคโนโลย ี ม ีสมรรถนะ ความรู้       
ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ  มีความพร้อม          
ท ั ้งทางด ้านวิชาการ เช ี ่ยวชาญ
ว ิ ช า ช ี พ  ม ี จ ร ร ย า บ ร ร ณ                  
และจิตวิญญาณความเป็นครู  

 

1. ร้อยละ 95 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีและ
เก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งม่ัน และ
เป็นมืออาชีพ    
2. จำนวนกระบวนงานที ่ได้ร ับการ
ปร ับเปลี ่ยนให ้เป็นด ิจ ิท ัลเพ ิ ่มขึ้น 
จำนวน 2 เรื่อง  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กิจกรรม  
    1) การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2) อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาคร ูผ ู ้ ช ่ วย            
สู่มืออาชีพ 
    3) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4) เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
PLC 
    5) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลอย่างมี
คุณธรรม ความโปร่งใส 
    6) พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ
และชั่วคราว 
    7) การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่
ตำแหน่ง   
    8) การพัฒนาครูและบุคลากร                ทาง
การศึกษารูปแบบ digital 
    9) รายงานผลการดำเนินตามโครงการ 

1,100,000 1,100,000 850,000 3,050,000 กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผ ู ้บร ิหาร คร ู  และบ ุคลากร           
ทางการศ ึ กษาเป ็นบ ุคคลแห่ง           
การเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ มีความพร ้อม        
ท ั ้งทางด ้านวิชาการ เช ี ่ยวชาญ
ว ิชาช ีพ  ม ี จรรยาบรรณ และ          
จิตวิญญาณความเป็นครู  

1. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็น     
คนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
จ ร ิ ย ธ ร ร ม  ม ี จ ิ ต ส ำ นึ ก                          
ม ีความสามารถ ม ุ ่ งม ั ่น และ            
เป็นมืออาชีพ 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบ ัติการหลักสูตร       
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม 
    1 )  อ บ ร ม เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ห ล ั ก ส ู ต ร                 
การดำเน ินการทางว ิน ัยข ้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

รุ่นที่ 1 (ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 170 คน) 
รุ่นที่ 2 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 170 คน) 
    2) สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 

60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

 

1. ร ้อยละ 90 ของบ ุคลากร         
เป ็นคนด ี   และเก ่ง  ย ึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก                      
มีความสามารถสูง มุ ่งมั ่น และ  
เป็นมืออาชีพ 

3. โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
กิจกรรม 
    1) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ         
ในสถานศึกษา/สำนักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
    2) การคัดเลือกครูอัตราจ้างในสถานศึกษา   
และล ูกจ ้างช ั ่ วคราวในสำน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 
    3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

50,000 50,000 66,000 166,000 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผ ู ้ เ ร ียนท ุกช ่ ว ง วัย         
ใ น ร ะ ด ั บ ก า ร ศ ึ ก ษ า          
ขั้นพื้นฐาน มีความรักใน
สถาบ ันหล ักของชาติ  
และยึดมั ่นการปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตย
อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย์  
ท ร ง เ ป ็ น ป ร ะ มุ ข                
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ และ
หน ้ าท ี ่ อ ย ่ า ง ม ี ค ว า ม
ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ  ม ี จิ ต
สาธารณะ มีความรักและ
ความภ ู ม ิ ใ จ ในค ว า ม            
เป็นไทย  

1. ร้อยละ 100 ของผู ้เร ียน                
ท ี ่ เข ้ าร ่วมก ิจกรรมส ่ง เสริม
สนับสนุนให ้ม ีความร ั กและ           
มีทัศนคติที ่ด ีต ่อสถาบันหลัก
ข อ ง ช า ต ิ แ ล ะ ยึ ด ม่ั น                          
ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษ ัต ร ิ ย ์ ท ร ง เ ป็ น
ประมุข 

4. โครงการขับเคลื่อนงานสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 
2565 
กิจกรรม 
    1) จัดทำร่างระเบียบสภานักเรียน ดำเนินการจัดประชุม
คณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างระเบียบสภานักเรียน 

    2) ประชุมขับเคลื่อนงานสภานักเรียน 

    3) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ)                                                                                           

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู ้เร ียนทุกช่วงวัยใน
ร ะ ด ั บ ก า ร ศ ึ ก ษ า ขั้ น
พ ื ้นฐาน ม ีความร ักใน
สถาบ ันหล ักของชาติ  
และยึดมั่น การปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตย
อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย์    
ทรง เป ็นประม ุข  เป็น
พลเมืองที ่ร ู ้สิทธิ  และ
หน ้ าท ี ่ อ ย ่ า ง ม ี ค ว า ม
ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ  ม ี จิ ต
สาธารณะ ม ีความรัก 
และความภูมิใจในความ 
เป็นไทย  

1 .  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศึกษา ที่น้อมนำพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของ         
ในหลวง ร ัชกาลที ่  10 และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไ ป พ ั ฒ น า ผ ู ้ เ ร ี ย น ใ ห ้ มี
ค ุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค์                
ท ี ่ ก ำ ห น ด ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

5. โครงการอารยเกษตร ส ืบสาน ร ักษา ต ่อยอด                   
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา 
แห่งน้ำใจและความหวัง” 
กิจกรรม 
    1) จัดอบรมให้ความรู ้การดำเนินงาน โคก หนอง นา 
โมเดล ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 172 แห่ง 
    2)  คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ระยะที่ 2 
    3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

- - 60,000 60,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ผ ู ้ เ ร ี ย น ท ุ ก ช ่ ว ง วั ย                  
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดม่ัน การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป็น
ป ร ะ ม ุ ข  เ ป ็ น พ ล เ ม ื อ ง            
ที่รู ้สิทธิ  และหน้าที่อย่างมี
ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ม ี จิ ต
สาธารณะ มีความร ักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย  
2. สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พ ั ฒ น า อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ยื น
( Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) แ ล ะ ส ร ้ า ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1 .  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศ ึกษาท ี ่จ ัดก ิ จ กรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรัก 
และมีทัศนคติที ่ด ีต ่อสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั ่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2 .  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อ
ส ่งเสร ิมความรู ้ ความเข ้าใจ 
ความตระหนักในการอนุรักษ์
ท ร ั พ ย ากร ธร รมชาต ิ แ ละ
สิ่งแวดล้อม 

 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ได้ร ับการส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข ้าใจ ความตระหนัก          
ใ น ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ท ร ั พ ย ากร ธร รมชาต ิ แ ละ
สิ่งแวดล้อม  
 

6. โครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร”             
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
กิจกรรม 
     1)  เข้าอบรมกับคณะวิทยากร สพฐ.  (สถานที่ สพฐ.               
เป็นผู้กำหนด)            
    2) อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่ายนักเรียน                  
“เยาวชน..รักษ์พงไพร”      
    3) นิเทศติดตามและประเมินผล 
    4) นำเสนอนิทรรศการและร่วมงาน “สีสันพรรณไม้ 
เทิดไท้บรมราชินีนาถฯ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
    5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        

275,000 275,000 275,000 825,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ)                                                                                           

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย ในระดับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น               
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ท ั ก ษ ะ             
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา           
ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน    
การอ ่ าน คณ ิ ตศาสตร ์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับ
นานาชาติ ตามโครงการ  PISA 
3. ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศึกษาได ้ร ับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 
 

7. โครงการเตรียมความพร้อมผู ้เรียนเพื ่อรองรับ              
การประเมิน PISA 2022      
กิจกรรม            
    1) พัฒนาคร ูให ้ม ีความพร ้อมต ่อการประเ มิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022         
    2 )  ส ่ ง เสร ิ มและสน ับสน ุนให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยนระดับ
มัธยมศึกษาให ้มีความพร ้อมต่อการประเมิน PISA 
2022 ด ้ านการอ ่ านร ู ้ เ ร ื ่ อ ง  ด ้ านคณ ิตศาสตร์                      
ด้านวิทยาศาสตร์     
    3) ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญและ
เตรียมความพร้อมต่อการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA 2022) 
    4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
    5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

- - 21,000 21,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ)                                                                                          

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ผ ู ้ เ ร ี ย นท ุ กช ่ วง วัย                
ใ น ร ะ ด ั บ ก า ร ศ ึ ก ษ า          
ขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้
เป ็นผ ู ้ม ี สมรรถนะและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  
 

1. ร้อยละ 80 ของผู ้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ร้อยละ 95 ของสถานศึกษา 
ที ่พ ัฒนาผู ้ เร ียนให ้อ ่านออก      
เขียนได้ ร้อยละ 100 
3. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้
อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 
4. ร ้อยละ 90 ของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาได ้รับ
การส่งเสร ิมและพัฒนาตาม
ม า ต ร ฐ า น ว ิ ช า ช ี พ ค รู                 
ร้อยละ 90 
 5. ร้อยละ 3 ของผู ้เร ียนที่มี
ค ะ แ น น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู ้ เร ียน (Reading Test : RT)         
ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียน 
กิจกรรม 
    1) การคัดลายมือผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทาง      
การศึกษา 
    2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.
ราชบ ุร ี  เขต 1 พ ัฒนาความสามารถด ้านการอ่าน                 
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    3) อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื ่องมือประเมิน      
การอ่านการเข ียนและจัดทำฐานข้อมูลตามนโยบาย              
เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
    4)  ท ้ า พ ิ ส ู จ น ์ ก า ร อ ่ า น ข อ ง น ั ก เ ร ี ย นร ะดั บ                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
100% 
    5) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียน     
การสอน ส่งเสร ิมนิส ัย ร ักการอ่านและการเร ียนรู้                     
เป็นครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด 
    6)  จ ัดแข ่ งข ันท ักษะภาษาไทย  และ โร ง เร ียน                          
ที่ดำเนินงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประสบ
ผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ 
    7) นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม และการวัดผล
ประเมินผล 
    8) สรุป/ รายงานผลโครงการ 

230,000 230,000 230,000 690,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผ ู ้ เ ร ียนท ุกช ่ ว ง วัย         
ใ น ร ะ ด ั บ ก า ร ศ ึ ก ษ า              
ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น  ไ ด ้ รั บ
การศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและท ักษะ               
ท ี ่จำเป ็นในศตวรรษที่  
21  
 

1 .  ร ้ อย ละ  100  ของค ร ู ส อน
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ใ น ร ะ ดั บ                                
ช ั ้นประถมศึกษาละม ัธยมศ ึกษา 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ท า ง ด ้ า น ภ า ษ า ( CEFR)                        
ต า ม เ ก ณ ฑ ์ ท ี ่ ก ำ ห น ด 
2. ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
เพิ่มขึ้น 
 3. จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนภาษาเพ ื ่ อการส ื ่ อสาร
มากกว่า 2 ภาษา จำนวน 2 แห่ง 

9. โครงการพัฒนาทักษะก ารจั ดก าร เ รี ย น           
ก า ร ส อ น ภ าษาอ ังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
คว าม ส าม า ร ถ ท า งภ าษ าอ ั ง ก ฤ ษ  ( CEFR)                      
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
กิจกรรม 
    1 )  Team work for Development  English 
Teaching Activities 
    2) อบรมเชิงปฏ ิบ ัต ิการคร ูผ ู ้สอนกลุ ่มสาระ         
การเร ียนร ู ้ภาษาต ่างประเทศ (ภาษาอ ังกฤษ)            
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
    3) นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    4) สรุปผลการรายงานและดำเนินโครงการ 

50,000 53,000 60,000 163,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีคะแนน
ผลการทดสอบทาง ก ารศ ึ ก ษ า
ระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน (O-NET ) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2 .  ร ้ อย ละ  80  ของผ ู ้ เ ร ี ยนมี
คุณลักษณะและทักษะการเร ียนรู้          
ในศตวรรษที่ 21 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศ ึกษา
ได ้ ร ั บ กา รน ิ เ ทศ  ต ิ ด ต ามแล ะ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

10. โครงการพัฒนาระบบการวัด และประเมินผล       
การจัดการเรียนการสอน          
กิจกรรม 
    1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้                           
    2)  การดำเน ินการทดสอบทางการศ ึ กษ า          
ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษา            
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

700,000 700,000 700,000 2,100,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
       3) อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ              4 

กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้หล ัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ในการทดสอบทางการศึกษา
แห ่ ง ช าต ิ  ข อ งน ั ก เ ร ี ย นช ั ้ นปร ะถมศ ึ กษาป ี ท ี ่  6                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น            
ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
ก า ร เ ร ี ย นร ู ้  ท ั นต ่ อกา ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี    
ม ีสมรรถนะ ความร ู ้  ความ
เชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและ
ม า ต ร ฐ า น ว ิ ช า ชี พ                    
ม ีความพร ้อม ทั ้งทางด ้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพมี
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  
 

1 .  ร ้ อย ละ  100  ของ
สถานศ ึกษาในโรงเร ียน          
ท ี ่ เข ้ าร ่วมโครงการตาม
นโยบายได ้ร ับการนิ เทศ 
ติดตาม 

11. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี         
กิจกรรม      
      1) ขับเคลื ่อนการจัดการศ ึกษาโรงเรียนคุณภาพ           
ประจำตำบล 
      2) ขับเคลื ่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการ              
คอนเน็กซ์อีดี 
      3) นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนภายใต้โครงการ           
คอนเน็กซ์อีดี 
      4) สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน                  

50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล         

การจัดการศึกษา 



 

 

          
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                             167 

กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
การศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้รับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ี ่ ม ี ค ุ ณภ าพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับ
การนิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล        
การจัดการศึกษา             

12.  โครงการพ ัฒนางานแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ         
กิจกรรม 
     1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว
อาชีพ สำหรับครูแนะแนว 
     2) นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล    
การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนว 
     3) สรุปผลการดำเนินงาน 

21,000 21,000 35,000 77,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ ่มสาระการเร ียนรู้       
ส ุขศ ึกษาและพลศ ึกษาได ้ร ั บ การ
ส ่ง เสร ิมและพ ัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 2. จำนวนผู ้ เร ียนได ้ร ับการพ ัฒนา        
เต ็มศ ักยภาพตามความถน ัด และ
ความสามารถด้านกีฬา 50 คน 
3. ร ้อยละ 100 ของสถานศ ึกษา        
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

13. โครงการส่งเสร ิมและพัฒนาการจัด      
การเร ียนการสอนกล ุ ่มสาระการเร ียนรู้            
สุขศึกษาและพลศึกษา     
กิจกรรม 
     1) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต รูปแบบเชิงรุก (Active 
Learning) โดย (Coaching และ Mentoring) 
     2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัด        
การเรียนการสอนครูสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษามุ ่งสู ่การปฏิบัติงานที ่เป็นเลิศ                 
Best Practice 
     3) นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล 

110,000 110,000 110,000 330,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
การศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้รับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ี ่ ม ี ค ุ ณภ าพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
ก า ร เ ร ี ย นร ู ้  ท ั นต ่ อกา ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ม ีสมรรถนะ ความร ู ้  ความ
เชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาช ีพ มีความ
พร้อม ทั ้งทางด้านวิชาการ 
เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ว ิ ช า ชี พ                   
ม ี จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ                       
จิตวิญญาณความเป็นครู  
 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน  
ท ี ่ ผ ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

 2 .  ร ้ อย ละ  100ของ
สถานศึกษา ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
มีความรักและมีทัศนคติที่ดี
ต ่อสถาบันหลักของชาติ  
และย ึดม ั ่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3 .  ร ้ อย ละ  100  ของ
สถานศึกษาที ่ได ้ร ับการ
น ิ เ ท ศ  ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

14. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.      
กิจกรรม 
     1) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครู        
ในโรงเรียนโครงการคุณธรรม สพฐ. ออนไลน์ 
     2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย         
และการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
     3) ประกวดคัดเลือกผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
     4) นิเทศ ตดิตามและประเมินผล 
     5) สรุปและจัดทำรายงานผล                
                                                                           

230,000 230,000 230,000 690,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
ร ักในสถาบันหลักของชาติ 
และย ึดม ั ่น  การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอ ันมี
พระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิ  
และหน ้ าท ี ่ อย ่ า งม ี ความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มี
ความร ักและความภ ูม ิ ใ จ           
ในความเป็นไทย  
 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน        ที่
ผ่านการประเมินคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ตามหลักส ูตร  
ระดับดีขึ้นไป 

 2 .  ร ้ อย ละ  100 ของ
สถานศึกษาที ่จัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีความรักและมีทัศนคติที่ดี
ต ่อสถาบันหลักของชาติ  
และย ึดม ั ่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 3 .  ร ้ อยละ  100 ของ
สถานศึกษา ที ่ ได ้ร ับการ
น ิ เ ท ศ  ต ิ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

15. โครงการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาโรงเร ี ยน            
ใ น โ ค ร ง ก า ร ก อ งท ุ น ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ โ ร ง เ ร ี ย น                                
ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
กิจกรรม 
     1) จัดทำแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล       
การดำเนินงานโรงเร ียนในโครงการกองทุนการศ ึกษา
โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ฯ และโรงเรียน              
ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
     2 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม  สน ั บ สน ุ น โ ร ง เ ร ี ยน ใน โครงการ                  
กองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ฯ 
และโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ดำเนินการปลูกฝัง
ค่านิยม การยึดมั ่นในคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโต             
เป็นพลเมืองที่ม่ันคงอยู่ในความดี 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน
ด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู ่การ
ปฏิบัติจริง 
     4) การประสานงานเคร ือข ่ายความร ่วมม ื อ กับ
หน่วยงานอื ่นเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน             
ในโครงการ 
     5 )  การประสานงานร ับการตร วจ ต ิ ดตามผล                      
การดำเน ินงานจากองคมนตรี  และ อสส.โครงการ                        
กองทุนการศึกษา 
    6) นิเทศ ติดตามและประเมิน          

50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น         
ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
 

1 .  ร ้ อ ย ล ะ  3  ข อ ง
ผลงานว ิ จ ั ย นว ั ต กร รม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้และ
ส ิ ่ งประด ิษฐ ์ ท ี ่สามารถ
นำไปใช ้ประ โยชน ์หรือ          
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
2. ร ้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
สถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ต ิดตาม และประเมินผล         
การจัดการศึกษาพื ้นฐาน  
ของผู ้เร ียน (NT) ร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น  

16. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                         
กิจกรรม 
     1) การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนออกแบบ
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) 
     2) การประเมินคุณภาพผู ้เร ียน (NT) ปีการศ ึกษา 
2564 
     3) วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

40,000 40,000 40,000 120,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล         

การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น         
ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา 
ให้มีความรู้สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ ในด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่
ร ่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต ้องการและบร ิบทของแต่ละพื ้นที่  
ตลอดจนความท้าทายที ่เป็นพลวัตรของโลก              
ในศตวรรษที่ 21  

17. โครงการสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ                                                                               
กิจกรรม 
     1) คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 
     2) สรุปประเมินผล/ รายงานผล
โครงการ 

- - - - กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล  
การจัดการ

ศึกษา 

 1. ร้อยละ 90 ของผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนา           
เ ต ็ มต ามศ ั กยภ าพต ามความถ น ั ด แ ล ะ
ความสามารถด ้ านท ัศนศ ิลป ์  นาฏศ ิลป์          
และดนตรี 
 2. ร ้ อ ย ล ะ  90 ข อ ง ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า กร             
ทางการศึกษาได้ร ับการส่งเสริมและพ ัฒนา          
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้ร ับการ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

18. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรม 
      1 )  จ ั ด ท ำ เ อ ก ส า ร ส ่ ง เ ส ริ ม          
การพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ              
      2 )  จ ั ด อ บ ร ม ค ร ู ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ              
การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์)  
      3) นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดผล ประเมินผล    
      4 )  ส ร ุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล               
การดำเนินงาน                                     

100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
ก า ร เ ร ี ย นร ู ้  ท ั นต ่ อกา ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี           
ม ีสมรรถนะ ความร ู ้  ความ
เชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาช ีพ มีความ
พร้อม ทั ้งทางด้านวิชาการ 
เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ว ิ ช า ชี พ                        
ม ี จ ร ร ย า บ ร ร ณ  แ ล ะ               
จิตวิญญาณความเป็นครู  

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน         
ม ีค ุณลักษณะและทักษะ        
การ เ ร ี ยนร ู ้ ในศตวรรษ             
ที่ 21 (3Rs8Cs) 

18. โครงการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู ้    
กิจกรรม 
     1) อบรมครูผู ้สอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ New  Learn 2022 
     2) นิเทศ ตดิตามการนำผลการอบรมสู่การปฏิบัติ                                               

20,000 25,000 25,000 70,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น             
ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ปฐมวัยมีพ ัฒนาการด ้าน
ร ่างกาย อารมณ์  จ ิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

 2. ร้อยละ 90 ของครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึ กษา     
ได ้ ร ั บการส ่ ง เสร ิ มและ
พ ั ฒ น า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพครู 

19. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย    
กิจกรรม 
     1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนาเชิงวิชาการ 

การจ ัดประสบการณ์ร ูปแบบต ่าง ๆ เช ่น  ตามแนว                     
มอนเทสซอรี ่ , ไฮสโคป, วอลดอร์ฟ และการสอนแบบ
โครงการระดับปฐมวัย พร้อมจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย                                                            
     2) กิจกรรมประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
     3) นิเทศ ต ิดตามการจัดกิจกรรม และการวัดผล  
ประเมินผล 

     4) สรุป/ รายงานผลโครงการ 

100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

 



 

 

          
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                             173 

กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
ร ักในสถาบันหลักของชาติ 
และย ึดม ั ่น  การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอ ันมี
พระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิ  
และหน ้ าท ี ่ อย ่ า งม ี ความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ            
ม ีความร ักและความภูม ิใจ           
ในความเป็นไทย  
 

1. ร ้ อยละ  90 ของคร ู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได ้ ร ั บการน ิ เทศต ิดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

20. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                                                                
กิจกรรม 
      1) การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนครูบรรจุใหม่         
ครูเกษียณ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร ์น ้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (อบรมออนไลน์) 
      2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง  รุ่นที่ 1-9            
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย    
      3) การคัดเลือกผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      4) นิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
      5 )  เ ข ้ า ร ่ ว ม พ ิ ธ ี ร ั บ ต ร า พ ร ะ ร า ช ท า น                     
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ระดับปฐมวัย 

      6) สรุป/ รายงานผลโครงการ     
 

120,000 120,000 120,000 360,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศ ึกษาเป ็นบ ุคคล         
แห่งการเรียนรู ้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี         
ม ี ส ม ร ร ถ น ะ  ค ว า ม รู้            
ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณ
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ว ิ ช า ชี พ              
ม ีความพร ้อม ทั ้งทางด ้าน
วิชาการ เชี ่ยวชาญวิชาชีพ           
ม ี จ ร ร ย า บ ร ร ณ                    
และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ท ี ่ ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษา   
 2 .  ร ้ อยละ  85 ของผ ู ้ เ ร ียน        
ม ี ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ท ั ก ษ ะ           
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได ้ร ับการน ิ เทศ ต ิดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

21. โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้                             
กิจกรรม 
      1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน  
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 หลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551         
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
      2 )  ก ิ จ กร รมการทบทวนและพ ัฒนา            
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
      3) อบรมความร ู ้พ ื ้นฐานหล ักส ูตรฐาน
สมรรถนะ 
      4) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน       
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      5) สรุป/ รายงานผลโครงการ 

180,000 180,000 180,000 540,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  



 

 

          
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                             175 

กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น              
ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศ ั ก ย ภ า พ  ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ู ้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

1. ร ้อยละ 85 ของผู ้ เร ียน           
ม ี ค ุ ณล ั กษณะและท ั ก ษ ะ             
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

22. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ส ั งคมศ ึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม   
กิจกรรม 
      1) กิจกรรมโครงงานปณิธานความดี    
      2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามแนวทาง ดำเนินการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
      3) นิเทศ ติดตามพัฒนาการจัดการเรียน         
การสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม    
      4) สรุป/ รายงานผลโครงการ 

50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 3  3,586,000 3,594,000 3,462,000 10,642,000  
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1. สำน ักงานเขตพ ื ้ นที่
การศ ึกษา สถานศ ึกษา        
ม ี การพ ัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และการมี
ส่วนร่วมที ่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 

1. ร้อยละ 10 โครงการของ 
สพป.ราชบ ุร ี เขต 1 บรรลุ
ผลสัมฤทธิ ์ตามค่าเป ้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนา
การศ ึกษาของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
กิจกรรม 
     1) แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาข ั ้นพื ้ นฐาน 
ตลอดจนแผนในระดับต่าง ๆ ให้ทุกกลุ ่มงานและ
สถานศึกษาในสังกัดทราบ 
     2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อกำหนดกรอบ
แนวทาง  และรับรู้ทิศทางการดำเนินงานการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     3) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 
     4) จ ัดทำร ูปเล ่มแผนปฏ ิบ ัต ิการประ จำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565               
     5) สร ุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

100,000 100,000 110,000 310,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษา สถานศึกษามีการ
พ ัฒนาระบบการบร ิหาร
จัดการและการมีส ่วนร ่วม    
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 
 
 

1. ร้อยละ 10 โครงการของ 
สพป.ราชบุร ี เขต 1 บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามค่าเป้าหมาย 

2. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล         
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 
กิจกรรม 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
     2) แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บข้อมูล กำกับติดตาม 
และประเมินผล 
     3) จ ัดประชุมชี ้แจงเคร ื ่องมือการจ ัดเก ็บ  และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ   
     4) กำกับ ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และรายงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน  
     5) จัดทำเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่มผลการดำเนินงาน 
     6) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 
 
 

30,000 20,000 20,000 70,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

  



 

 

          
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2563 - 2565  ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)                             178 

กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษา สถานศึกษามีการ
นำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การบร ิหารจัดการอย ่ าง มี
ประสิทธิภาพ  

 

1 .  จ ำนวนกร ะบวนง า น        
ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 กระบวนงาน 
2 .  ร ้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
หน่วยงานและสถานศึกษา         
ม ี ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร                   
ที่เป็นดิจิทัล 

3. โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการส่ือสารเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา 
กิจกรรม 
    1) การพ ัฒนาฐานข ้อม ูลกลางทางการศ ึกษา                
(Big Data) 
    2) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ของ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี              
เขต 1 
    3) การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
และสถานศึกษา 
    4) การพ ัฒนาข ้อม ูลสารสนเทศเว ็บไซต ์ของ
หน่วยงานภายใน 
    5) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยใช้ Google App For Education 
    6) พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
(Cyber) 
    7) พัฒนาระบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SMSS 
    8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษา สถานศึกษามีการ
นำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้     
ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

1 .  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศ ึกษา ม ีระบบข ้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการ
วางแผนการจ ัดการศ ึ กษา               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาสำหรับการวางแผนการติดตามผล 
การพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรม 
    1 )  แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการจ ั ด เก ็บข ้ อ มูล
สารสนเทศ และรวบรวมความต้องการข ้ อ มูล
สารสนเทศ 
     2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบแนวปฏิบัติในการ 
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
    3) ติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
    4) ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่  
บริการแก่บุคลากร และผู้มารับบริการ 
    5) ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนและ 
นักเรียซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน 
    6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

150,000 150,000 150,000 450,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษา สถานศึกษามีการ
พ ัฒนาระบบการบร ิหาร
จัดการ และการมีส่วนร ่วม            
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

 

1. ร้อยละ 100 ของสำนักงาน
เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1         
ที่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วน
ต า ม แ ผ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จ ำ ปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
2 .  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษาราชบุร ี  เขต 1   
ที่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วน
ต า ม แ ผ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

5. โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565  
กิจกรรม 
    1) งานพัฒนาด้านผู้ตรวจสอบภายในสำนักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษา                                                     
    2) งานด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงาน         
เขตพื ้นท ี ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1          
และสถานศึกษาในสังกัด 
    3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ          

50,000 
 

50,000 50,000 150,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1. ร้อยละ 10 โครงการของ 
สพป.ราชบ ุร ี  เขต 1 บรรลุ
ผลสัมฤทธิ ์ตามค่าเป ้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

                                                         6. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี           
เขต 1                               

                                                          กิจกรรม 
1.     1) สำรวจพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงาน 
2.     2) ประสานกลุ่มงานและผู้เก่ียวข้อง 
3.     3) ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับสภาพภูมิทัศน์ 
4.     4) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

500,000 500,000 1,200,000 2,200,000 กลุ่ม
อำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษา สถานศึกษามีการ
บร ิหารงบประมาณ และ             
ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล            
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม          
กับบริบท  
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 1  มีความรู ้ ความเข้าใจ            
มีทักษะกระบวนการคิดที ่เป็น
ระบบนำสู่การปฏิบัติได้      
 

7. โครงการการพ ัฒนาระบบการควบคุมภายใน        
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
กิจกรรม 
1. การจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการจัดทำรายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565        
2. การประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ความเสี่ยง           
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด       
3. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน              

60,000 
 
 

60,000 60,000 180,000 กลุ่มอำนวยการ 

1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงาน
เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
ความภาคภ ูม ิ ใ จ  และ เป็น
แรงผลักด ันในการสร ้างชาติ 
สร้างอนาคตที ่จะนำไปสู ่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

8. โครงการส ่งเสร ิมและยกย ่องเช ิดช ู เก ียรติ
ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส ังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ประจำปี 2565 
กิจกรรม 
    1) การจัดงานวันครู 
    2) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี    
เขต 1 ประจำปี 2565 
    3) สรุปรายงานการดำเนินงาน 

 

- - 300,000 300,000 กลุ่มอำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษา สถานศึกษามีการ
พ ัฒนาระบบการบร ิหาร
จัดการ และการมีส่วนร ่วม           
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 
 

1 .  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศ ึกษาและประชาชน
ท ั ่ วไปได ้ร ับข ้อม ูลข ่าวสาร               
ในร ูปแบบการปร ับเปล ี ่ยน            
ให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 

9. โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 
กิจกรรม 
    1) อบรมเชิงปฏ ิบ ัต ิการเสร ิมสร ้างสมรรถนะ             
งานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล 
    2) เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน           
ของ สพป.ราชบุรี เขต 1  
    3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน                                       

40,000 50,000 60,000 150,000 กลุ่มอำนวยการ 

1. ร้อยละ  90 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 

10. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน        
กิจกรรม 
    1) จ ัดประชุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการจัดทำแผนน ิ เทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเครื่องมือ
การนิเทศ                            
    2 )  การประชุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเพื ่อพ ัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ 

80,000 80,000 80,000 240,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล   

การจัดการศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย 
น ว ั ต ก ร ร ม  เ ท ค โ น โ ล ยี                  
องค ์ความร ู ้และสิ ่งประดิษฐ์              
ที ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

11.โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กิจกรรม 
    1) จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3)  การต ิดตาม ประเม ินผลระบบบร ิหาร จัด
การศึกษา 
    4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

20,000 20,000 20,000 60,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล          

การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ/ กิจกรรมหลัก 
ประมาณการงบประมาณปทีีด่ำเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1 .  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษา สถานศึกษามีการ
บร ิหารงบประมาณ และ             
ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล               
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท  
 

1. ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่         
ที่เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงความสำคัญการดำเนินการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  
 

12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แนวทางก ารจ ั ดซ ื ้ อ  จ ั ดจ ้ า งและ             
การบริหารพัสดุภาครัฐ”        
กิจกรรม 
     1) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”แนวทาง     
การจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบร ิหารพัสดุ
ภาครัฐ” 
     2) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

- - 210,000 210,000 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 4 1,330,000 1,330,000 2,560,000 5,220,000  

รวมงบประมาณท้ัง 4 กลยุทธ์   7,369,000 7,460,000 8,685,000 23,514,000  
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ส่วนที่  5 
การขับเคลื่อนแผนพฒันาการศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ

 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นกระบวนการดำเนินงานที่จำเป็น สำคัญ ที่บ่งช้ีถึงสัมฤทธ์ิ
ผลด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ในการสร้างเครื่องมือปฏิบัติงานและส่งมอบผลิตผล
การให้บริการการศึกษาที่เช่ือมโยง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน    
ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยองค์คณะบุคคล             
และปัจเจกบุคคลที่เป็นองค์กรหลัก จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ปัจจัยความสำเร็จและ
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเครื่องมือกำหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี      
(พ.ศ. 2563 -2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ถึงความเป็นมา
และความเช่ือมโยงของแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับ
แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีระยะ 3 ปี  (พ .ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ             
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3. ทุกกลุ่มงานมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 สู่แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัด
เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 รับผิดชอบในแต่ละเครือข่าย 
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ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิในปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการ
พัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่กำหนดไว้        
ในจุดเน้นการพัฒนา 
 2. ส่งเสรมิการบริหารจัดการเชิงยทุธศาสตรม์าใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจร
คุณภาพเชิงระบบ (PDCA) เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 
 3. เช่ือมโยงความสำเรจ็ของการปฏิบัติงานกบัการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมและยึดหลกัธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษาที่ขอเข้ารบัการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์การประเมินและนกัเรียน                
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ  

 เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประสบผลสำเร็จ หน่วยงานและบุคลากร           
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมกันกำหนดตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมายที่ เหมาะสม บรรลุผลได้ 
สอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการส่งเสริม สนับสนุน
ทรัพยากร ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา    
ในสังกัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล    



       แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 
ท่ี  291/ 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษา 
 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต  1 

…………………….……….………… 

             ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผน
ปฏิรูประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาลด้าน
การศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ตลอดจนความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

             ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะทำงาน ประกอบด้วย 
            1. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณา วิเคราะห์  สังเคราะห์ โครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณ  เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย สอดรับตามตัวช้ีวัด เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนความต้องการจำเป็นของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 

1.1 นายยรรยงค์  เจริญศรี     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1    

ประธานคณะทำงาน 

1.2 นางรังษิยา  อมาตยคง      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

รองประธาน
คณะทำงาน 

1.3 นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม        
                        

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่               
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1  

คณะทำงาน 

1.4 นางสาวฐาปณี  พวงงาม    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่                                      
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

คณะทำงาน 

1.5 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 1 - 9 คณะทำงาน 
1.6 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะทำงาน 
1.7 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
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(นายยรรยงค์   เจริญศรี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 1.8 นางสาวพัชรี  ศุภษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
1.9 นางอรวรรณ  แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 

1.10 นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
1.11 นายคำรณ  สะอาด                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
1.12 นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
1.13 นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
1.14 นางประกายมาศ  บุญสมปอง    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
1.15 นางสาวจริยา  สุธาพจน์           ศึกษานิเทศก์         คณะทำงาน 
1.16 นางรุ่งอรุณ  สว่างดี                นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 

นางจิตตินันท์  ถาวรพานิช  
นางชัญญา  เรืองตระกูล 
นางพิศมัย  พงษ์พา 
นายถิระวัฒน์  บุญประสพ     

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

คณะทำงาน
คณะทำงาน 
คณะทำงาน
คณะทำงาน 

1.21 นางสาวชยาภร  สารีรัตน์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
1.22 นางดวงตา  เข็มทอง           นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะทำงาน 
1.23 นางสาวพุทธชาด  ทองหยวก     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          คณะทำงานและ

เลขานุการ 
1.24 นางกำเนิด  จันทราศรี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ  
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

          2. คณะทำงานจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ดำเนินการ
ประสานงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจทานรายละเอียด จัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม เป็นฉบับสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย  

 2.1 นางสาวพุทธชาด  ทองหยวก   
 2.2 นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุม่
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ  

หัวหน้าคณะทำงาน 
         คณะทำงาน       

 2.3 นางสาวชยาภร  สารีรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   คณะทำงาน 
 2.4 นางกำเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ 
         คณะทำงาน 
      และเลขานุการ  

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป    

                                                สั่ง  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายยรรยงค์   เจรญิศร ี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. นางรังษิยา  อมาตยคง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
3. นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
4. นางสาวฐาปณี  พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
 
คณะทำงาน 
1. นางสาวพุทธชาด  ทองหยวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางกำเนิด  จันทราศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 
3. นางสาวชยาภร  สารีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 
ผู้ให้ข้อมูล 
บุลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1  ที่เกี่ยวข้องทกุคน 
 
ออกแบบปก 
นางสาวณัฐธิดา  สุทธิแสงจันทร ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 



 


