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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
กระทรวงศึกษำธิกำร

บทสรุปผู้บริหาร
การบริหารงานขององค์กรให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลมีเป้าหมายสูง สุด เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 –
2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั ้นพื ้นฐาน ปี 2565 รวมทั้ง จุดเน้นของกระทรวงศึก ษาธิก าร และจุดเน้ น ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การระดมสมอง รวมถึงวิเคราะห์
จากโครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทำข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขึ้นทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้
ครอบคลุ ม ทุ กสายงาน และตรงต่ อสมรรถนะที ่จ ำเป็นในการปฏิ บ ัต ิง านแต่ ล ะสายงาน และสอดคล้อง
ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้วย จากการวิเคราะห์
ดัง กล่าวข้างต้น จึงนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ ง
ระบบ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในการพัฒนา 9 กิจกรรม ดังนี้
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและชั่วคราว
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการดำเนินตามโครงการ
ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ทั้ง 9 กิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ เป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ทุกตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และเป็นระบบ

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ก

คำนำ
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จัดทำ
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้มีโครงการในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิก าร
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี และนโยบายสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
การดำเนินงานตามโครงการ ในแผนพัฒนาข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้น 9 โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทำแผนพัฒนาข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฉบับนี้ จะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนฯ ทุกคนเป็นอย่างสูง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ลักษณะทางกายภาพ
สภาพภูมิประเทศ
ข้อมูลการปกครอง ประชากร
สภาพปัจจุบันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สภาพการจัดการศึกษา
การจัดระเบียนบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิสัยทัศน์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
โมเดลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระบวนการขับเคลื่อนโมเดล
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 3 การดำเนินโครงการ
การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
การยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและชั่วคราว
การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital
คณะผู้จัดทำ
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ส่วนที่ 1 บทนำ
ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตั้งและอาณาเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ละติจูดที่ 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา 10
ลิปดาตะวันออกถึง 100 องศา03 ลิปดาตะวั นออก มี เ นื ้ อ ที่ ท ั้ ง หมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิ โ ลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย และ
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตำบลบางคายู อำเภอเมตตา จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์
(พม่า)

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1

แผนภูมิ : ที่ตั้งและอาณาเขตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบ่งตามระดับความ
สูงของพื้นที่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่ำกว่า 100 เมตร เหนือ
ระดับน้ำทะเลปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่ง แม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเนินและที่ลาดเชิง
เขา ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-750 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำภาชีและลำ
ห้วยสาขาเป็นสายน้ำหลักพบในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอำเภอ
ปากท่อ และอำเภอเมืองราชบุรี สำหรับพื้นที่ภูเขาสูง ระดับความสูงตั้งแต่ 750 เมตรขึ้นไป พบกระจายเป็น
กลุ่มทางด้านตะวันตก เฉียงใต้บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีที่สูงชัน ด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพ เป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบ ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ พบในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อด้านตะวันตก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาในมุมมองของยุทธศาสตร์พบว่า ความสำคัญของภูมิประเทศสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในทาง
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการมีแม่น้ำหลักของจังหวัด ทำให้เป็นพื้นที่ราบ และราบลุ่ม ซึ่งเหมาะต่อการ
ส่งเสริมการเกษตร และในตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นพื้นที่ป่าเขา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นหลักประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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ข้อมูลการปกครอง/ ประชากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ
56 ตำบล 533 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตำบล 47 แห่ง (ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
จำนวนประชากรของแต่ละอำเภอในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ มีทั้งสิ้น 426,043 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง จำนวน 214,701 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 เพศชาย จำนวน 211,342 คน คิดเป็นร้อยละ 49.61
แยกเป็น
1. อำเภอเมืองราชบุรี ประชากรเพศชาย 100,285 คน เพศหญิง 103,464 คน จำนวนครัวเรือน
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
ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี ณ ธันวาคม พ.ศ.2561

สภาพปัจจุบันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ตั้ง อยู่หมู่ท ี่ 10 ถนนเสือป่า ตำบล
ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 6 อำเภอ รวม 172 โรงเรียน 1 สาขา ได้แก่
อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 48 โรงเรียน อำเภอปากท่อ จำนวน 45 โรงเรียน 1 สาขา อำเภอจอมบึง จำนวน
37 โรงเรียน อำเภอวัดเพลง จำนวน 5 โรงเรียน อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 20 โรงเรียน และอำเภอบ้านคา
จำนวน 17 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
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สัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ตราประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สภาพการจัดการศึกษา
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุ ดหนุน ทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื ้ น ที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา มี
อำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื ้น ที่
การศึกษา ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้ง นี้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ซึ่งใน
ปัจจุบันได้โอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
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กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เกิดประสิทธิผล และคนมีความสุข เชื่อมโยงกับนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า “สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดีและมีคุณภาพ” ภายใต้กรอบแนวคิด “เมืองแห่งคนดี และมี
คุณภาพ” ตามโมเดล CROP & EQ MODEL

C-CROP & EQ Model
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บทบาท อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ เคียงคู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพอย่างมี
คุณค่า
พันธกิจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่21
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สมควรเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อม
ด้วยมีทักษะต่างๆ ตรงตามสมรรถนะของแต่ละสายงาน และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับโลกยุ คศตวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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กลุ่มเป้าหมาย
1. ครู
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. บุคลากรทางการศึกษา
4. ลูกจ้าง
โมเดลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กระบวนการขับเคลื่อนโมเดล
กระบวนการในการพัฒนา มุ่งเน้น 7 ประการ (DEVELOP Model) คือ
• D Demand –การจัดรูปแบบการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการจำเป็น ที่เหมาะสมกับสมรรถนะ
ของ
แต่ละสายงาน
• E Effective - การพัฒนามีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
• V Value – เน้นการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ ส่งผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
• E E-learning – การพัฒนาโดยใช้การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• L Loyal – การพัฒนาโดยสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และมุ่งเน้นความซื่อสัตย์
• O Outstanding – รูปแบบการพัฒนามีความโดดเด่น เน้นเนื้อหาสาระ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
• P Planning –วางแผนการทำงานที่ชัดเจน มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน
ในระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ธรร
มาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดั บ ที่ 3 คื อ แผนที ่ จ ั ด ทำขึ ้ น โดยหน่ วยงานของรั ฐ เพื ่ อ ถ่ า ยทอดเป้ า หมายและประเด็น
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ....
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดังนี้

แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
1.1 เป้าหมาย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
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1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีวิสัยทัศน์คือ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ที่หลากหลาย
ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่ างประเทศ และเสริมสร้ า ง
ศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกโรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
2.1.2.1 เป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4)
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการ
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการ
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ให้ไ ด้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ ร ี เขต 1 มี แ ผนการพั ฒ นาการศึ ก ษา
และแผนการเสริมสร้างภู มิคุ้มกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดัง กล่าวสอดคล้องกับอัต ลักษณ์วิถี ช ี วิ ต
วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากร
ทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและ
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แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้
เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้าง
และพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคง ในระยะยาวต่อไป
4. ยุทธศาร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
4.1 เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มี
การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนา
ผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและ
ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

แผนระดับที่ 2 (ฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์
และการประสานเชื ่ อ มโยงเป้า หมายของแต่ ล ะแผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ มี ค วามสอ ดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วยสถานการณ์และแนวโน้ม ที่
เกี่ยวข้อง ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี
รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/ โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
เป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
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ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การ
ต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา
(15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม
โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1)
ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ ประเด็น เพื่อใช้ติด ตาม
ประเมิ นผลการดำเนินงานในระดับ ผลลัพ ธ์ข ั ้นกลาง และ (2) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ประกอ บด้วย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น
การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต และประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
1.2 กิ จ กรรมและเป้ า หมายกิ จ กรรม : การสนั บ สนุ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึ ก ษา
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน
2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
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1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
2) การจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสในโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ เพื ่ อ ให้ เ ด็ ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรี ย นพื ้ น ที ่ เ กาะแก่ ง และโรงเรี ย นในพื ้ น ที ่ ข ้ า งเคี ย งโครงการพั ฒ นา ดอยตุ ง อั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน
3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศและ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.1 ประเด็น
1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนและ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน
คุ ณ ภาพประจำตำบล โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โรงเรี ย นในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก การจ้ า งครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
3) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา เพื ่ อ สร้ า งภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ป้ อ งกั น
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคง
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล

แผนระดับที่ 3
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิท ธิภ าพ
พัฒนากำลัง คนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่ว งวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง ความเป็นพลวัตร เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญ สำหรับบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึ กษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึ ก ษา
(Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย์ บ ริ บ ทเปลี ่ ย นแปลง
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ 4) การ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
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2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียน มี
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้
สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนด
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้ นพื้นฐานในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน
การแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจั ดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี ดิ จ ิ ทั ล
(Digital Technology)
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
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2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู ้ เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ได้ ร ั บ การดู แ ลความปลอดภั ย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 16
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
สาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกล
ยุทธ์หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้
ภาพรวม
วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ ที่ 21
4. สร้ า งโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นทุ กคนได้ รั บ บริก ารทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
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ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียน ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่ง เสริมทักษะ ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย
ข้ อ 2 การพั ฒนาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู แ ละอาจารย์ ใ นระดั บ การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และ
อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะทางภาษาและดิจ ิ ท ัล เพื ่ อ ให้ ค รูแ ละอาจารย์ไ ด้ รั บ การพั ฒนาให้ม ีส มรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดว้ ย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
กว้ า งขวางผ่ า นระบบออนไลน์ และการนำฐานข้ อ มูล กลางทางการศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้ อ 4 การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชำติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่ อกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีค ุณ ภาพ
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สถานศึ ก ษาให้ ม ี ค วามเป็น อิ ส ระและคล่ อ งตั ว การบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาโดยใช้ จ ั ง หวั ด เป็นฐาน
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้
และทั ก ษะที ่ จ ำเป็ น ในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั ้ ง สายวิ ช าการและสายวิ ช าชี พ เพื ่ อ ให้ ร ะบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทั นสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากร ทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิ ต และการพั ฒ นากำลั ง คนเพื ่ อ การพั ฒ นาประเทศโดยใช้ ก รอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ เ ชื ่ อ มโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพโดยใช้ก ลไกการเทีย บโอนประสบการณ์ด ้วยธนาคารหน่ วยกิต และการจั ด ทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
ข้ อ 9 การศึ ก ษาเพื ่ อ อาชี พ และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ จ บ
การศึกษาระดับปริญญา และอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้
ข้ อ 10 การพลิ ก โฉมระบบการศึ ก ษาไทยด้ ว ยการนำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท ี ่ ท ั น สมั ย มาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เ ศษ เพื ่ อ เพิ ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพของกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ เพิ ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ ของกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
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2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพ
รวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสำมารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีว ิต การจัดเรี ยนรู ้ ต ลอดชีว ิ ต สำหรับ ประชาชนทุ ก ช่วงวั ยให้ม ีค ุ ณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สำมารถดำรงชีวิตในสัง คม อย่างมีเกียรติศัก ดิ ์ศ รี
เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น ส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดำเนิ น การ และวั ด ผลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในช่ ว งปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนด
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภั ยให้กั บผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
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2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง
เท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น ของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล และภาษาต่ า งประเทศ เพื ่ อ เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
และการเลือกศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก ด้ าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พั ฒ นาโรงเรี ย นมั ธ ยมดี ส ี ่ ม ุ ม เมื อ ง โรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
และโรงเรียน ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ที ่ ม ี จ ำนวนนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
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4.5 สนั บ สนุ น พื ้ น ที ่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ
เด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ
จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล
และถิ่นทุรกันดาร
จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
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ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ.
2564 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 12 นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารวาระเร่ ง ด่ ว นของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Quick Win) แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 - 2565 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ใช้รายงานผลการ
ดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ดังนี้

3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

3.1.2 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ กษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
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3.1.3 ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทำงานอย่างมีความสุข)
S : SERVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทำงานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ)

3.1.4 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
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4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภ าพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

3.1.5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

3.2 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าหมาย ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิ ตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 90
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ที่

ตัวชี้วัด

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/ มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 85

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
สจ./ พค.

ร้อยละ 85

สจ.

นต.

ร้อยละ 85

นต.

สจ./ พค.

แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
2) ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย
3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
4) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จ ิ ท ั ล และด้ า นการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตั ว เอง ที ่ น ำไปสู ่ Digital Life &
Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยเมื่อ ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
5) ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ ที่ปลอดภัย ในสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
6) เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรัง แกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
7) พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าหมาย
1) เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง
บริ ก ารทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน
4 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
5 ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
สจ.
-

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

สจ.

นต.

ร้อยละ 30

สจ.

นผ.

200 คน

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

DLICT

ร้อยละ 90

สจ.

นต.

แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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1) สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัย
เรี ย นทุ ก คนอย่า งต่ อเนื่ อง โดยจั ด การศึ ก ษาตามขี ด ความสามารถของผู ้ เ รี ยน ความถนั ด และศั กยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้ าถึง การศึกษาที่ มีค ุ ณ ภาพ
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
4) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
5) ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
6) ระดมการมี ส ่ ว นร่ ว มของสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เพื ่ อ สร้ า งโอกาส และลดความเหลื ่ อ มล้ ำ
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่ างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2) ผู ้ เ รี ย นทุก ช่ว งวั ยในระดั บ การศึ กษาขั้ นพื ้นฐาน ได้ ร ั บ การศึก ษาที ่ม ีค ุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4) สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่
1
2

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
นต.
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ที่

ตัวชี้วัด

3

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ )
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ตามแนวทางพหุปัญญา
ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ร้อยละของผู้เรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
จำนวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน (RT) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

4
5

6
7
8
9

10

10
11
12
13
14

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 85

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
-

ร้อยละ 40

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

-

ร้อยละ 50

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

สจ.

ร้อยละ 100

นต.

สจ.

ร้อยละ 100

นต.

สจ.

6 ร.ร.
ร้อยละ 80

สจ.
นต.

-

ร้อยละ 85

สจ.

นต.

ร้อยละ 72.42

นต.

-

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ที่

ตัวชี้วัด

15 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถด้านกีฬา
16 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
17 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
มากกว่า 2 ภาษา
18 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยผ่านการประเมิน
และได้รับการตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
19 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการจัดเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือใช้สื่อ DLIT, DLTV
20 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8cs)
21 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
22 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
24 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ
26 จำนวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
27 จำนวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
28 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 50

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
-

ร้อยละ 90

นต.

-

2 ร.ร.

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

DLICT

ร้อยละ 90

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

ร้อยละ 85

นต.

-

ร้อยละ 100

นต.

-

6 ร.ร.

นต.

-

6 ร.ร.

นต.

-

ร้อยละ 90

นต.

พค.

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2) พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
3) พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั ้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขัน เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
5) ดำเนินการคัดกรอง/ วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ
คุณภาพครู
6) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning / Co-creation
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
7) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะ ในสังคม
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
8) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสูตรและอื่น ๆ
9) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
บนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative Education
10) ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและ
อั ต นั ย การประเมิ น ภาคปฏิ บ ั ต ิ (Performance-based Assessment) และการประเมิ น ตามสภาพจริ ง
(Authentic Assessment) เป็นต้น
11) เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม
12) พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้ง
ดำเนินการให้มีการขยายผล
13) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14) บู ร ณาการการศึ ก ษาเพื่ อ การศึ กษาต่ อด้ า นอาชี พ และการประกอบอาชีพ หรื อ การมี ง านทำ
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
15) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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16) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
17) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล
2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และ
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตามบริบทพื้นที่
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
5 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 เพิ่มขึ้น
6 ร้อยละโครงการของ สพป.ราชบุรี เขต 1 บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ สพฐ.
7 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพระดับการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
ร้อยละ 80

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
DLICT
นต.

สัดส่วน 3 : 2

นต.

-

ร้อยละ 80

นต.

สจ.

ร้อยละ 60
99.00

นต.
นต.

-

ร้อยละ 20

นผ.

-

ร้อยละ 90

นต.

-

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

31

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 65

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพ เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
นต.
-

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
ร้อยละ 90
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 90
นต.
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
10 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 90
นต.
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
11 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
2
DLICT
เพิ่มขึ้น
12 จำนวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
20
นต.
พค.
ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น
13 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
ร้อยละ100
นต.
และประเมินผลการจัดการศึกษา
1) การบริหารงานบุคคล
2) การบริหารงานวิชาการ
3) การบริหารงานงบประมาณ
4) การบริหารงานทั่วไป
14 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ร้อยละ 100 DLICT
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ร้อยละ 100
นต.
ประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1) พัฒนาและจัดระบบข้อมู ล สารสนเทศทางการศึ กษา สำหรับประชาชน และผู้มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2) ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา
3) สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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7) ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที ่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะและพื ้ น ที ่ พ ิ เ ศษ
อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่สูงห่างไกล
ทุรกันดาร เป็นต้น
8) พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง
ในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการ
9) สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา
10) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
11) พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ
วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐาน
ตำแหน่ ง และวิ ท ยฐานะ พั ฒ นาข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ให้ ม ี ค วามก้า วหน้า ในอาชีพ
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
12) บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การสอน และบริหาร
อัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่ างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
14) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่ วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

33

ส่วนที่ 3
การดำเนินโครงการ
แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรม

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ

ที่
1 การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพท.
10,400

2 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

56,100

56,100

3 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

49,080

49,080

14,175

14,175

5 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล อย่างมี
คุณธรรมความโปร่งใส
6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและ
ชั่วคราว
7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ
digital
9 รายงานผลการดำเนินตามโครงการ
รวมเป็นเงิน

271,000

200,000

รวม
10,400

471,000

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย.
64
ก.พ.-ก.ย.
65
ม.ค.64ส.ค.65
มี.ค.-ส.ค.
65
ก.ค-ก.ย.
65

195,800

195,800

พ.ค.65

24,000

24,000

ต.ค.64ก.ย.65
มี.ค.-พ.ค.
65
ก.ย.65

-

-

-

-

620,555

-

-

-

200,000
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โครงการ
การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทั กษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านศักยภาพ ทักษะ ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ที่ควรได้รับตลอดการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพนั้น เกิด
จากการฝึ ก ฝน เรี ย นรู ้ และการพั ฒ นาตามหลั ก เกณฑ์ นโยบาย หรื อ แม้ ก ระทั ่ ง ยุ ค สมั ย และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงรอบตัว
การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ในการจะพัฒนาตนเองให้มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น จำเป็นต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีการวางแผนในการพัฒนาตนเอง และมีความรู้ในการจับ
ประเด็นดังความสามารถของตนเอง มาพัฒนางานในหน้าที่และประเด็นท้าทายต่างๆ เพื่อพัฒนางานและ
ศักยภาพของตนเองต่อไปได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นถึง ความ
จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงดำเนินโครงการ
นี ้ ข ึ ้ น เพื ่ อ เปิ ด โอกาสให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด ได้ ม ี โ อกาสพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Id Plan)
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ และสามารถการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 800 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Id Plan) ที่มีคุณภาพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่ง และ
วิทยฐานะ สามารถการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.

ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 อบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) รูปแบบออนไลน์ 1 วัน

ระยะเวลา
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ

พฤศจิกายน 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก
1.2 อบรมหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะ และการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน
(PA) รูปแบบออนไลน์ 1 วัน
1.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet
6. งบประมาณ
จำนวน 10,400 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.1 อบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID Plan) รูปแบบออนไลน์
1 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชม. ชม.
3,600
3,600
ละ 600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 10 คน
900
900
คนละ 90 บาท 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน
700
700
10 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
1.2 อบรมหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะ และการจัดทำข้อตกลงการ
พัฒนางาน (PA) รูปแบบออนไลน์ 1 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชม. ชม.
3,600
3,600
ละ 600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 10 คน
900
900
คนละ 90 บาท 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน
700
700
10 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
1.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม
10,400
3,200
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีแนวทางการทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล ที่ชัดเจน
2. ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เล็งเห็นความจำเป็นการการจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
3. ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังมีความเข้าใจในไม่มีหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่
และมีรายละเอียดที่มาก
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดการอบรมให้ความรู้ 2 หลักสูตร คือ 1) อบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID
Plan) และ 2) อบรมหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน
(PA)
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
80

เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และมี
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการ
จัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ในสังกัดได้พัฒนาศักยภาพตนเอง มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู้มืออาชีพ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 – เดือนกันยายน 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการปฏิ ร ู ป กระบวนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี ความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสำนั ก งาน ก.ค.ศ. แจ้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา
อย่างเข้ม สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงแต่งครู ให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
จากหลักเกณฑ์วิธีการ และความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จึงจัดทำโครงการอบรมปฐมนิเทศครูและพัฒนาครูผู้ช่วย ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูผู้ช่วยใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ตามมาตรฐานตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อน
ดำรงตำแหน่งครู
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่บรรจุตั้งแต่เดือนตุลาคม
2564 – กันยายน 2565 จำนวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม
และมีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสมตามมาตรฐานตำแหน่ง
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 2 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1 จัดทำโครงการ
1.2 ประชุมคณะทำงาน
1.3 จัดทำเอกสารประกอบ
1.4 ดำเนินการอบรมปฐมนิเทศ จำนวน 2 ครั้ง
1.5 สรุปผลการอบรมปฐมนิเทศ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
มีนาคม 2565
เมษายน -กันยายน
2565
กันยายน 2565
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี หรือระบบออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet
6. งบประมาณ
จำนวน 56,100 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
รายละเอียดดังนี้ :
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่
กิจกรรมหลัก
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 : อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่
มืออาชีพ
2.1 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน คนละ 140 บาท
14,000
14,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน คนละ 35
7,000
7,000
บาท ครั้งละ 2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 2 ชม. ชม.ละ 600
4,800
4,800
บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
10,000
10,000
รุ่นที่ 2
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน คนละ 140 บาท
7,000
7,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 35
3,500
3,500
บาท ครั้งละ 2 มื้อ
4,800
- ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 2 ชม. ชม.ละ 600
4,800
บาท
5,000
5,000
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท
2.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
56,100
รวม
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องเสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมตามมาตรฐานตำแหน่ง
แนวทางบริหารความเสี่ยง
จัดการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ราชบุรี เขต เสริมสร้างความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมตามาตรฐานตำแหน่ง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูผู้ช่วย เข้ารับการอบรมครบตามที่กำหนด
เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ มีความประพฤติ
และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

ค่าเป้าหมาย
100
99

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ ความ
ประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนดำรงตำแหน่งครู
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โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในยุคปฏิรูปการศึกษา และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อ
นำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ในปัจจุบันทุกคนต้องมีการพัฒนาและปรับตนเองให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ได้มีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาและปรับตัวเองให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ได้ และสถานศึกษา คือสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสู่มืออาชีพเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้การคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูดีเด่น” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
2. เพือ่ เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการทำความดี
3. เพือ่ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 รางวัลมี 3 ประเภท ดังนี้
1. รางวัล ข้าราชการครูสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาขาเทคโนโลยี รวม 11
รางวัล
2. รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9
รางวัล
3. รางวัล บุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 รางวัล
2. เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1
ดำเนินการคัดเลือกข้าราชครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น
- ประชาสัมพันธ์โครงการและหลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือก
- ระดับเครือข่าย แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
- ส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก
• ดำเนินการคัดเลือก
• ประกาศผลการคัดเลือก
• มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
2

กิจกรรมที่ 2
ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
• แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
• ดำเนินการคัดเลือก
• ประกาศผลการคัดเลือก
• มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ 65
เมษายน-พฤษภาคม 65
มิถุนายน 65
มิถุนายน 65
มิถุนายน-กรกฎาคม 65
สิงหาคม 65
กันยายน 65

มีนาคม 65
เมษายน-กรกฎาคม 65
สิงหาคม 65
กันยายน 65

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2565
6. งบประมาณ
จำนวน 49,080 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
รายละเอียดดังนี้ :

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

46

ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 : ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 การคัดเลือกครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
- ประชุมคณะกรรมการคัดลือกครูผู้สอน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 38 คน มื้อละ 35 บาท
1.2 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน มื้อละ 35 บาท
1.3 ประกาศผลการคัดเลือกและมอบโล่ เกียรติบัตร
ค่าจัดทำโล่ผู้บริหารดีเด่น 5 รางวัล โล่ละ 1,000 บาท
ค่าจัดทำโล่ครูดีเด่น 20 รางวัล โล่ละ 1,000 บาท
ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน อันละ 100 บาท
1.4 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. Obec awards
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ส่งผลงานเพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards
ค่าอาหารกลางวัน 80 คน คนละ 140 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน คนละ 35 บาท 2
มื้อ
ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ชม. ชม.ละ 600 บาท
1.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1,330

1,330

350

350

5,000

5,000

20,000
2,000

20,000
2,000

11,200

11,200
5,600

5,600
3,600

3,600

49,080

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้าราชการครูขาดการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น
2. แนวทางบริหารความเสี่ยง
จัดทำโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทุกเครือข่ายและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

100

เชิงคุณภาพ
1. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการทำความดี
2. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

98
98

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในการทำ
ความดี
9.3 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โครงการ

เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1
พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา PLC สัญจร

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) หมายถึง การร่วมมือ
ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิช าชีพ
สำหรับโรงเรียนจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการ
วางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากนั้น PLC ยังเป็นกระบวนการที่ใช้ได้กับทุกองค์กร ซึ่งจะเป็นการมุ่ง
แก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามเป้าหมาย
นอกจาก PLC จะเป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหาภายในองค์กรแล้ว การ PLC ระหว่างองค์กร ก็สามารถ
ทำได้ ซึ่ง จะช่วยให้ปัญหาที่มีคล้ายคลึงกัน ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกทางจากประสบการณ์และคำแนะนำ
ปรึกษาจากหลากหลายกลุ่มคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึง
ความสำคัญจำเป็นนี้ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนา
องค์กร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ให้ได้ผลที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อร่วมกันปรึกษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาที่สำคัญภายในองค์กร
2.2 เพื่อร่วมกันปรึกษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาที่สำคัญระหว่างองค์กร
2.3 เพื่อสร้างเครือข่าย PLC ระหว่างองค์กร
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 80 คน
2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ทุกเครือข่าย จำนวน 184 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกเครือข่าย ได้ทำ PLC ร่วมกันให้
คำปรึกษา แนะนำ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ในกลุ่มงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1 จัดทำโครงการ
1.2 ประชุมวางแผนคณะทำงาน
1.3 ดำเนินการ PLC ในกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
–กันยายน 2565
กันยายน 2565

หมายเหตุ

1.4 สรุปผลการ PLC
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ใน
สำนักงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1 จัดทำโครงการ
กุมภาพันธ์ 2565
1.2 ประชุมวางแผนคณะทำงาน
5กุมภาพันธ์ 2565
1.3 ดำเนินการ PLC ในกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 2565 –
กันยายน 2565
1.4 สรุปผลการ PLC
กันยายน 2565
3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC สัญจร จำนวน 9 ครั้ง (9 เครือข่ายฯ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1 จัดทำโครงการ
1.2 ประชุมวางแผนคณะทำงาน
1.4 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC สัญจร จำนวน
9 ครั้ง 9 เครือข่าย
1.5 สรุปผลการ PLC สัญจร

กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
-สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 – กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย
6. งบประมาณ
จำนวน 14,175 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
PLC ในกลุ่มงาน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
PLC ในสำนักงาน
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร จำนวน 9 ครั้ง (9
เครือข่ายฯ)
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน มื้อ
14,175
14,175
ละ 35 บาท 9 ครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
14,175
14,175
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. บุคลากรในสำนักงาน ยังขาดการนำปัญหาในการปฏิบัติงานมาร่วมกันคิดและหาแนวทางแก้ไข
ให้งานเกิดประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโอกาสไม่มากนักในการร่วมกันปรึกษา ให้
ข้อแนะนำ และร่วมกันแก้ปัญหาด้านการศึกษาต่างๆ
แนวทางบริหารความเสี่ยง
ดำเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) สู่การพัฒนาองค์กร โดย
การดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมการ PLC
100
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ และ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกัน PLC ครบทุกเครือข่าย
เชิงคุณภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ และบุคลากร
สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกัน PLC แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา
99
ได้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันปรึกษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาที่สำคัญภายใน
องค์กร
9.2 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา ได้ร่วมกันปรึกษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาที่
สำคัญระหว่างองค์กร
9.3 มีเครือข่าย PLC ระหว่างองค์กร
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โครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อนำประเทศเข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 องค์กรภาครัฐจึงเป็นศูนย์รวมขององค์กรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น
ทันสมัยรวมทั้งมีกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและบริการประชาชนใน
บริบทต่างๆได้อ ย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและการที่องค์ กรจะบริ ห ารจัด การให้ ประสบความสำเร็จ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และต้องดำเนิน การอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในทุดกด้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ตลอดจนประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรและผู้บริหารสถานศึกษาในสัง กัด ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์กรตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและนโยบายของรัฐ บาลเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ในการที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โปร่งใส สุจริต จึงกำหนดจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สู่
มาตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต
2.2 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จและการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสพป.รบ. 1 จำนวน 50 คน
2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสพป.ราชบุรี เขต 1 มีกระบวนทัศน์ ค่านิยมด้านคุณธรรมความ
โปร่งใส และมีวิธีปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมความโปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติงาน
ที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ กรกฎาคม 2565
2. ศึกษาดูงานต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ
กรกฎาคม 2565
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม -กันยายน พ.ศ 2565
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี และศึกษาดูงานในสพป./สพม. อื่น
6. งบประมาณ
จำนวน 471,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
รายละเอียดดังนี้ :
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ที่

กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล อย่างมี
คุณธรรมความโปร่งใส
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน คนละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน มื้อละ 35
บาท 2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ชม. ชม.ละ 600
บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
1.2 ศึกษาดูงานสพท.ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศในด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส 3 วัน
- ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน 4 วัน วันละ 18,000 บาท
- ค่าอาหารเช้า มื้อละ 300 บาท 80 คน 1 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 300 บาท 80 คน 3
มื้อ
- ค่าอาหารเย็น มื้อละ 300 บาท 80 คน 4 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท 80
คน 2 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน 80 คน คนละ 600
- ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น ชิ้นละ 1,500 บาท
1.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

11,200

11,200

5,600

5,600

3,600

3,600
10,000

10,000
144,000

144,000

24,000
72,000

24,000
72,000

96,000

96,000

5,600

5,600

96,000

96,000

3,000

3,000

471,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน ต้องเพิ่มมีค่านิยมในคุณธรรมความโปร่งใส มีวัฒนธรรมในการทำงาน และมีแนว
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน
2) ขาดการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ซึ่งก่อให้เกิดการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ
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แนวทางบริหารความเสี่ยง
1) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ก้าวสู่
มาตรฐานสากลและปราศจากการทุจริต
2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวปฏิบัติงานแบบใหม่จากการศึกษาดูงาน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการ
อบรมตามครบเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ไม่
กระทำการทุจริต มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
100
98

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

พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและชั่วคราว
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี ความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลาย
ตำแหน่ ง ทั ้ ง ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา และปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ นสถานศึ ก ษา ตำแหน่ ง
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นอีกหนึ่งตำแหน่ง ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึ กษา
เนื่องจากเป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกฝ่าย ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีความรักในตำแหน่งหน้าที่ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งได้พัฒนาตนเองต่อไป จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจำและชั่วคราว ขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมีการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ นำไป
พัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 60 คน
2. ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 180 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว บมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ไ ด้รับไป
พัฒนาในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และมีโอกาส ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ นำไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจำ

ระยะเวลา
เมษายน-พฤษภาคม
2565

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน

พฤษภาคม –มิถุนายน
2565
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือนเมษายน 2565 – มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ
จำนวน 195,800บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
รายละเอียดดังนี้ :
งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
กิจกรรมหลัก
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1

กิจกรรมที่ 1 : อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
1.1 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน มื้อละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน 2 มื้อ มื้อละ
35 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ชม. ชม.ละ 600
บาท
1.2 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
2 วัน
1. ค่าอาหารเช้า 60 คน มื้อละ 200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 300
บาท
3. ค่าอาหารเย็น 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 300 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน มื้อละ 35
บาท
5. ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น
6. ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน 2 วัน คันละ 14,000
บาท
7. ค่าที่พัก 60 คน 1 คืน คนละ 600 บาท
1.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

8,400
4,200
3,600

8,400
4,200
3,600

12,000
36,000

12,000
36,000

36,000
2,100

36,000
2,100

1,500
56,000

1,500
56,000

36,000

36,000

195,800
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ลูกจ้างประจำและลูกจ้าชั่วคราว ยังขาดการได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ลูกจ้างประจำและลูกจ้าชั่วคราว มีโอกาสไม่มากนักในการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์
การทำงานในรูปแบบใหม่
แนวทางบริหารความเสี่ยง
ดำเนินโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

95

เชิงคุณภาพ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์การทำงาน

95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2. ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ นำไปพัฒนาการปฏิบัติง าน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงการ

การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ผู้ ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุแต่ง ตั้ง ให้ด ำรง
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง และ
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้ว ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 และเพื่อเป็นการให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ผู้บรรจุและแต่งตั้งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร าชบุรี เขต 1
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการที่ ปรึ กษา (Coaching) เพื่อดูแลช่วยเหลื อ ในระยะเวลา 1 ปี จนผ่านการประเมิ น
สัมฤทธิผลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรก่อน
แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง ขึ้น เพื่อรองรับการมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ การเปลี่ยนตำแหน่ง การบรรจุแต่ง ตั้ง ใน
ตำแหน่งใหม่ ให้เข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2.2 เพื่อ สนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการให้คำปรึกษา และการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อสนับสนุน ให้ ศึก ษานิ เทศก์ บรรจุ ใ หม่ ได้รับการฝึกประสบการณ์น ิเ ทศการศึก ษา ครบ
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 3 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน
3. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน
4. ข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการให้คำปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ได้รับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ครบกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
2 กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษา และการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.
สพท./ รองผอ.สพท. และฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
3. กิจกรรมที่ 3 การอบรมปฐมนิเทศ การให้คำปรึกษา และ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1
ปี ของผอ.โรงเรียน /รอง ผอ.โรงเรียน

ระยะเวลา
ตุลาคม 64 –กันยายน
65
ตุลาคม 64 –กันยายน
65

หมายเหตุ

ตุลาคม 64 –กันยายน
65

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ
จำนวน 24,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

รายละเอียดดังนี้ :
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง
1.1 การพัฒนาก่อนแต่งตัง้ เข้าสู่ตำแหน่ง
1.2 การให้คำปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.สพท./ รอง
ผอ.สพท. /ผอ.โรงเรียน / รองผอ.โรงเรียน
- ค่าพาหนะและค่าประชุมกรรมการให้คำปรึกษาและ
กรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ 12 คน คนละ 2,000
บาท
7.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

งบ สพฐ.

24,000

24,000

24,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ต้องการการสนับสนุน
ส่งเสริมในการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางบริหารความเสี่ยง ดำเนินโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนข้าราชการในสังกัด ในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการ
ครู ให้มีความก้าวหน้าและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู มี
ความก้าวหน้าและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
80

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

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ digital
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2565
ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิ จิทัลสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่วนราชการดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล การพัฒนา
กำหนดเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Management (M) คือ ข้าราชการประเภทอำนวยการ สายบริหาร
การศึกษาและสายบริหารสถานศึกษา 2) กลุ่ม Academic (A) คือ ผู้อำนวยการกลุ่ม สายงานวิชาการศึกษา สายงาน
นิเทศการศึกษา 3) กลุ่ม Service (S) คือ สายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) (ยกเว้น
สายวิชาการศึกษาและสายงานวิช าการคอมพิว เตอร์) และ 4) กลุ่ม Technologist (T) คือ สายงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ที่ไ ด้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งภายในปี 2565 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะต้องมีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสม โดยได้รับการพัฒนาตนเอง ใน 2 มิติการเรียนรู้ คือ มิติที่ 1
รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ใน 9 ด้าน และมิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมใน
ระยะเริ่มต้นการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ Digital ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วย
รูปแบบ Digital
2. เพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สู่การปฏิบัติ
1. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครู จำนวน 1,800 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 177 คน
3. บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 76 คน
4. ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 230 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

67

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะตามสายงาน ที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำไปเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบ Digital
literacy
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กุมภาพันธ์ – กันยายน - กลุ่มพัฒนาครูฯ
ศึกษา พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ทั่วไป 2565
2

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์ e-learning เพื่อการพัฒนา กุมภาพันธ์-กันยายน - กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
ตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2564
- กลุ่มพัฒนาครูฯ
รูปแบบออนไลน์
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2565 พัฒนาทางระบบออนไลน์
6. งบประมาณ
จำนวน - บาท รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ จาก
เว็บไซต์ทั่วไป
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์ e-learning เพื่อการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารูปแบบออนไลน์
2.1 พัฒนาเว็บไซต์ e-learning
2.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองจากเว็บไซต์ e-learning
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะ และความต้องการจำเป็น ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
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2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สนับสนุนและส่ง เสริ มด้านให้ ข้ าราชการครู ผู้บริหารสถานศึก ษา บุคลากรทางการศึก ษา และ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะและความต้องการจำเป็น โดยการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบ Digital literacy
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการพัฒนารูปแบบ Digital literacy

ค่าเป้าหมาย
100
95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ใน
สังกัดได้รับการพัฒนา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามสายงาน และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนารูปแบบ Digital literacy
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คณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายยรรยงค์ เจริญศรี
นางรังษิยา อมาตยคง
นางขวัญสุดา วงษ์แหยม
นางสาวฐาปณี พวงงาม
นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
นางปนิดา สะอาดยวง

7. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
8. นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
9. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
10. นางกำเนิด จันทราศรี
11. นางดวงตา เข็มทอง
12. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
13. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กรรมการ
ส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กรรมการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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