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ค าน า 
  

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  มีภารกิจหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด           
ที่บูรณาการหน่วยงานทางการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันก าหนด    
ทิศทางการด าเนินงานทางด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรี  ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี  

      ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562– 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 
2563 เน้นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม และเป็นที่ยอมรับของ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้แทนของหน่วยงาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562- 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ให้มี  
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่ง จึงท าให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562– 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 
แล้วเสร็จสมบูรณ์   
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  หมวด 3 มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ประกอบกับ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่
มอบหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 11 (2) การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิ รูปการศึกษาตามนโยบาย       
ของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติภายใต้บริบทของจังหวัด เน้นการบูรณาการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562 – 
2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

3.1 วิสัยทศัน ์

          มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย  

          “คนดี” หมายถึง  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง สามัคคี วินัย กตัญญู รับผิดชอบ จิตอาสา   
มีทัศนคติทีถู่กต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี 

“มีคุณภาพ” หมายถึง  มีความรอบรู้ รอบคอบ มีสติปัญญา มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนใน
การด ารงชีวิต 

“มีความสุข” หมายถึง มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ  
“ความเป็นไทย” หมายถึง มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์     

อัตลักษณ์ของความเป็นไทย  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรสมานฉันท์ บนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมร่วม  คนราชบุรีจิตใจดีมีคุณธรรมและคุณภาพ  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ให้เกิดแก่ผู้เรียนในทุกระดับทุกประเภท 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
5. เสริมสร้างสุขภาวะ ชาวราชบุรี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

  1. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
2. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีความปรองดองสมานฉันท์และความเป็นพลเมืองดี 

    3. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
    4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษามีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์และความเป็นพลเมืองดี 
          3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีความรู้ มีทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ถูกต้องตอบานเมือง      

มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ปัญหายาเสพติด         

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ด้านความรุนแรง ภัยจากไซเบอร์ 

กลยุทธ์(Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับการพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ 
2. ผู้เรียนและผู้จบสายอาชีพมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิจัยและนวัตกรรมที่เพ่ิมศักยภาพความสามารถของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ 
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2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความสามารถ        
ในการแข่งขัน 

3. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

4. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัย นวัตกรรม ต้นแบบ วิธีการปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) 

5. ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐ  
    6. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีโครงการ/กิจกรรม เสริมศักยภาพผู้เรียนที่เรียนช้า 

และส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ  
    7. ร้อยละของครู และบุคคลากรที่มีนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์(Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสถาบันอาชีวะและอุดมศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนเทียบระดับมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้โดยภาคีเครือข่าย    

ตามแนวทางประชารัฐ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและการวิจัย      

ในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา /

สถาบันการศึกษา 
5. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และเด็กปฐมวัยผ่านการประเมินพัฒนาการของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม          

ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง สามัคคี วินัย กตัญญู รับผิดชอบ และจิตอาสา 
3. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ/

ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
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5. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของ
สถานศึกษา /สถาบันการศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มี โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังทักษะชีวิต            
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

7. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ   
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 
กลยุทธ์ (Strategies)  

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการพัฒนาตามวัยของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 การบูรณาการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและ        

มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อ 

ตลอดชีวิต 
2. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษา มีหลักสูตรในการจัดการศึกษาเฉพาะทาง  
3. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษาท่ีมีสื่อดิจิทัลอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายที่ทันสมัย 

เพียงพอต่อผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและทั่วถึง  
5. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV  

กลยุทธ์ (Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างโอกาสในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
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    1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนมีองค์ความรู้และวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ครูพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  แหล่งการเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ       

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด (KPI)   

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ 
ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษามีการบูรณาการ สร้างจิตส านึก และกิจกรรมที่    
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษาสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชน เอกชน  
องค์กร ในการวิจัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ (Strategies)  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างจิตส านึก วิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีระบบบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
3. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง 
4. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์(Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร          

จัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนทรัพยากร         

เพ่ือการศึกษา  
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11 
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ตารางที่ 8  สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และจ านวน 
นักเรียน/นักศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2562 

12 

ตารางที่ 9  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  ปีการศึกษา 2562                        
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13 

ตารางที่ 10  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) สายสามัญ/สายอาชีพปีการศึกษา 
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ตารางที่ 11  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  ปีการศึกษา 2562  
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ตารางที่ 12  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) สายสามัญ/สายอาชีพปีการศึกษา 
2562 สังกัดหน่วยงานอื่น 

14 

ตารางที่ 13  ข้อมูลจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาเหตุ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

15 

ตารางที่ 14 ข้อมูลจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาเหตุ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15 

ตารางที่ 15  ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 
2562 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

16 

ตารางที่ 16  ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 
2562 สังกัดหน่วยงานอื่น 

17 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่                      หน้า 
 
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ        

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ   
และระดับหน่วยงานการศึกษา 

18 

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2561 ระดับประเทศ  
และระดับหน่วยงานการศึกษา 

18 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 ระดับประเทศ  
และระดับหน่วยงานการศึกษา 

19 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

19 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

20 

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
(สถานศึกษาอกชน)  

20 

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

20 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

21 

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี) 

21 

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
(สถานศึกษาเอกชน) 

22 
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  สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่                      หน้า 

 
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (ราชบุรี)   

22 

ตารางที่ 28 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ระดับหน่วยงานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (สถานศึกษาเอกชน) 

23 

ตารางที่ 29 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2561 

23 

ตารางที่ 30 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปีการศึกษา 2561 

24 

ตารางที่ 31 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

24 

ตารางที่ 32 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

25 

ตารางที่ 33 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

25 
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  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
    1.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี โดยสังเขป 
         ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ 3,247,789 ไร่ 
(5,196.462 ตารางกิโลเมตร) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 4 ประมาณ 
100 กิโลเมตร 

1.1.1 อาณาเขต 
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี         
ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม  
ทิศตะวันตกติดต่อสหภาพพม่า  

มีชายแดนยาว 73 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันตกและค่อยเทเป็นที่ราบลุ่ม ถึงที่ราบ
ต่ าไปทางตะวันออก มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19-38 องศาเซลเซียส 

1.1.2 สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะคือ 
พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่าและเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัด

เพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมด้วยปุาดิบ ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรังและปุาไผ่ ในระดับความสูง ตั้งแต่ 200 เมตร 
ถึง 1,100 เมตร ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคาและอ าเภอปากท่อ  ด้านตะวันตก 

พื้นที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออก จนถึงตอนกลางของพ้ืนที่
จังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและท่ีเนินลาด มีแม่น้ าภาชีและล าห้วย สาขา เป็นสายน้ าหลัก สภาพเนื้อดินเป็น
ดินปนทราย มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง อยู่ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา 
อ าเภอจอมบึงและด้านตะวันตกของ อ าเภอปากท่อ อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธารามและอ าเภอบ้านโปุง 

ที่ราบลุ่ม ได้แก่ บริเวณสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองและด้านตะวันออกของจังหวัดเนื้อดินเป็นดินร่วน
และดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีระบบชลประทานครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณ  
เขตอ าเภอบ้านโปุง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบางแพ อ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอปากท่อ 

ที่ราบลุ่มต่ า ได้แก่ บริเวณตอนปลายของแม่น้ าแม่กลอง อ าเภอด าเนินสะดวกและวัดเพลง  
ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1 - 2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การ 
ท าสวนผักผลไม ้

 
    1.2 ชาติพันธุ์ 

จังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม 
และประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลเพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้  
เมืองราชบุรีเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเล และชาวพ้ืนเมืองหลายกลุ่มที่
อาศัยอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทย  และสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามาตั้งรกรากท าให้  
เมืองราชบุรีประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติรวม 8 ชาติพันธุ์ 
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1) ชาวไทยพื้นถิ่นราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบางแพ ได้แก ต าบลโพหัก ต าบลวังเย็นและอ าเภอวัด
เพลง ได้แก่ ต าบลวัดเพลง และต าบลจอมประทัด 

2) ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การคมนาคมสะดวกใน
อดีต ได้ยึดท าเลที่อยู่ริมแม่น้ าอยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอ่ืนๆชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น  
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” ได้แก่ ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เขตเทศบาลอ าเภอบ้านโปุงและเขตเทศบาล
อ าเภอโพธาราม 

3) ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ต าบลหน้าเมืองห้วยไผ่คุ้งกระถิน คุ้ง
น้ าวนและต าบลพงสวาย อ าเภอปากท่อ ได้แก่  ต าบลปากท่อ ยางงาม ดอนทราย บ่อกระดาน 
และต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอโพธาราม ได้แก่ ต าบลบางโตนดและต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอบางแพ ได้แก่ ต าบล
บางแพ วัดแก้ว วังเย็น และต าบลหัวโพ อ าเภอวัดเพลง ได้แก่ ต าบลวัดเพลงและต าบลเกาะศาลพระ 

4) ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงราชบุรี ชาวกระเหรี่ยงราชบุรีก็คือประชากรประจ าท้องที่ ที่มีบรรพบุรุษเคย
เคลื่อนย้ายไปมามีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น น าของปุามาแลกเปลี่ยนกับชาวเมืองราชบุรีมีวิถี        
การด ารงชีพด้วยการท าไร่ ท านา และหาของปุา มีภาษาพูดเป็นของกลุ่มตนเอง อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง 
ได้แก่ ต าบลสวนผึ้ง และต าบลตะนาวศรี อ าเภอบ้านคา ได้แก่ ต าบลบ้านคา และต าบลบ้านบึง อ าเภอปากท่อ 
ได้แก่ ต าบลยางหัก 

5) ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโปุง ได้แก่ ต าบลบ้านม่วง คุ้งพะยอม      
และต าบลนครชุมน์ อ าเภอโพธาราม ได้แก่ ต าบลคลองตาคต สร้อยฟูา ดอนกระเบื้อง และต าบลโพธาราม 

6) ชาวไทยเชื้ อสายลาวโส้ ง  ( โซ่ ง )  ราชบุรี  ส่ วนใหญ่ เคลื่ อนย้ ายมาจากจั งหวัด เพชรบุ รี   
และบางส่วนมาจากจังหวัดนครปฐม อาสัยอยู่ในพ้ืนที่ดังนี้ อ าเภอด าเนินสะดวก ได้แก่ ต าบลดอนคลัง       
และต าบลบัวงาม อ าเภอปากท่อ ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอจอมบึง ต าบลจอมบึง และอ าเภอบางแพ ต าบลดอนคา 

7) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ คือ อ าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ต าบลคู
บัว ห้วยไผ่ ดอนตะโก อ่างทอง เจดีย์หัก หินกองและต าบลดอนแร่ อ าเภอโพธาราม ได้แก่ ต าบลหนองโพ อ าเภอ
บ้านโปุง ได้แก่ ต าบลหนองปลาหมอและต าบลหนองอ้อ อ าเภอปากท่อได้แก่ ต าบลอ่างหิน ทุ่งหลวง และ
ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอจอมบึงได้ ต าบลรางบัว อ าเภอบางแพได้แก่ ต าบลวัดแก้ว อ าเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ต าบล
ปุาหวาย และต าบลท่าเคย 

8) ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี  อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ต าบลเขาแร้ง อ าเภอ 
โพธาราม ได้แก่ ต าบลบ้านสิงห์ บ้านฆ้อง บ้านเลือก และต าบลดอนทราย อ าเภอบ้านปุง ได้แก่ ต าบลกรับใหญ่ 
หนองกบ ปากแรต หนองอ้อ และต าบลท่าผา อ าเภอจอมบึง ได้แก่ ต าบลจอมบึง และต าบลปากช่อง  

2.  การปกครองและโครงสร้างประชากร   
             การปกครองและโครงสร้างประชากร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 104 ต าบล 977 

หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 
4 แห่ง เทศบาลต าบล 26 แห่ง รวมเทศบาลทั้งสิ้น จ านวน 30 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 77 แห่ง            
มีครัวเรือนจ านวน 309,377 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 846,778 คน โดยมีประชากรที่มีอายุระหว่าง  26 
ปีเต็ม – 49 ปี มากที่สุด จ านวน 304,843 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ อายุมากกว่า  60 ปี
เต็มขึ้นไป จ านวน 140,343 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57 และอายุระหว่าง 50 ปีเต็ม -60 ปีเต็ม จ านวน 
134,128 คน    คิดเป็นร้อยละ 15.84 ตามล าดับ 

 ที่มา : ที่ท าการการปกครองจังหวัดราชบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และส านักงานสถิติ
จังหวัดราชบุรี  
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3. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    และความมัน่คง 
    3.1 ด้านเศรษฐกจิ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดราชบุรี ประจ าปี พ.ศ.2560 พิจารณาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP)  มีมูลค่าการผลิต 172,591ล้านบาท  จัดอยู่ในล าดับที่ 16 ของประเทศ รายได้ ต่อหัว จ านวน 
214,742 บาท/คน/ปี  อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ปี 2560 หดตัวร้อยละ 8 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาประจ าปีจ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556-2560 

สาขาการผลิต 
ปี พ.ศ.  

2556 2557 2558 2559 2560 
ภาคเกษตร 24,684 24,914 24,404 27,345 25,477 
ภาคนอกเกษตร 119,172 128,581 139,933 146,222 147,114 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 143,856 153,495 164,337 173,567 172,591 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 179,661 191,458 204,753 216,064 214,742 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี 

    3.2 ด้านอุตสาหกรรม 
จังหวัดราชบุรี  มีมูลค่าการผลิตสาขาอุตสาหกรรมมากเป็นล าดับแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 

โดยในปี 2559 มีมูลค่า จ านวน 173,567 ล้านบาท มีโรงงาน จ านวน 1,637 แห่ง และในปี 2560 มีมูลค่า 
จ านวน 172,591 ล้านบาท มีโรงงาน จ านวน 1,933 แห่ง โดยอ าเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดได้แก่ 
อ าเภอบ้านโปุง รองลงมาได้แก่อ าเภอเมือง และอ าเภอโพธาราม ตามล าดับ 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี   
    3.2 ด้านอุตสาหกรรม 

จังหวัดราชบุรี  มีมูลค่าการผลิตสาขาอุตสาหกรรมมากเป็นล าดับแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
โดยในปี 2559 มีมูลค่า จ านวน 173,567 ล้านบาท มีโรงงาน จ านวน 1,637 แห่ง และในปี 2560 มีมูลค่า 
จ านวน 115,626  ล้านบาท (ประมาณการจากค่า GPP Bottom up) มีโรงงาน จ านวน 1,716 แห่ง โดย
อ าเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดได้แก่ อ าเภอบ้านโปุง รองลงมาได้แก่อ าเภอเมือง และอ าเภอโพธาราม 
ตามล าดับ 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรีและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   

    3.3 ด้านแรงงาน 
จังหวัดราชบุรีมีประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 666,550 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 

450,970 คน และผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน 215,580 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 

  จ านวน 444,467 คน  (ร้อยละ 66.7 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) ผู้ว่างงานจ านวน 5,622 คน          
(ร้อยละ 0.9)และผู้ที่รอฤดูกาลจ านวน 881 คน (ร้อยละ 0.1) 

  กลุ่มผู้มีงานท าทั้งหมด 444,467 คน เป็นผู้ท างานในภาคเกษตรรวม 113,499 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.5  
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ของผู้มีงานท าทั้งหมด) เพ่ิมจากปี 2560 จ านวน 125,995 คน และผู้ท างานนอกภาคเกษตรในปี 2561 มีผู้ท างาน
ทั้งสิ้น 330,968 คน (ร้อยละ 75.5 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) เพ่ิมจากปี 2560 จ านวน 332,426 คน โดยสาขานอก
ภาคเกษตรที่มีผู้ท างานมากที่สุดในปี 2560 ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผู้ท างานรวมทั้งสิ้น 94,130 คน รองลงมาได้แก่ 
การขายส่ง การขายปลีกฯ จ านวน  89,226 คน และทีพั่กแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน 43,093 คน ตามล าดับ  

แรงงานนอกระบบ ในปีพ.ศ. 2561 มีผู้มีงานท าซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จ านวนทั้งสิ้น 218,747 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.7 ของผู้มีงานท าทั้งหมด แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นแรงงาน ในภาคเกษตรจ านวน 
78,919 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีจ านวน 139,828 คน  คิดเป็นร้อยละ 63. 9  
ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่มีจ านวนแรงงานนอก
ระบบสูงสุด 5 อันดับ คือ 

  1. การขายส่ง การขายปลีก   จ านวน 52,423 คน (ร้อยละ 24.0) 
             2. การผลิต     จ านวน 24,613 คน (ร้อยละ 11.3) 
             3. กิจกรรมโรงแรมและภัตตาคาร  จ านวน 29,714 คน (ร้อยละ 13.6)   
             4. การก่อสร้าง    จ านวน 11,11,466 คน (ร้อยละ 5.2) 
             5. กิจกรรมบริการอื่น ๆ    จ านวน 39,353 คน (ร้อยละ 14.4) 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี  

แรงงานต่างด้าว จังหวัดราชบุรีมีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ท างานจ านวน 4,271 ราย มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ 3 สัญชาติ ( เมียนมา ลาว กัมพูชา ) ประกอบด้วย    3 กลุ่ม 
ได้แก่ พิสูจน์สัญชาติปกติ น าเข้า และมติ 16 มกราคม 2561 (พิสูจน์สัญชาติ และไม่พิสูจน์สัญชาติ)       ชนกลุ่ม
น้อย (กะเหรี่ยง พม่าพลัดถิ่น มอญ) ประเภทการส่งเสริมการลงทุน ( ไต้หวัน จีน อินเดีย ) และชั่วคราว   ( จีน 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ) รวมจ านวน 51,181 คน  

 

 ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 

3.4 ด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดราชบุร ี มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย ทั ้งแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ ว ัฒนธรรม และ  

วิถีชุมชนจ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยว จ านวน 1,426,990 คน ปี 2559 
มีนักท่องเที่ยวจ านวน 1,701,116 คน ปี 2560 มีนักท่องเที่ยว จ านวน 2,117,728 บาท และในปี 2559  
มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 2,818,728 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีรายได้จาก 
การท่องเที่ยวในปี 2560 จ านวน 3,646.14 ล้านบาท 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

         3.5 ด้านสังคม 
3.5.1 การนับถือศาสนา  

ประชากรในจังหวัดราชบุรี นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ  99.16นับถือศาสนาคริสต์  
ร้อยละ 0.79 และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.03 โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา 378 วัด โบสถ์ในคริสต์ศาสนา  
20 แห่ง และมัสยิด 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 403 แห่ง 
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ตารางที่ 2 จ านวนวัด ที่พักสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ และศูนย์พระพุทธศาสนาฯ 

 
 

อ าเภอ 

 

จ านวน  
โบสถ ์คริสต์ 

(แห่ง) 

มัสยิด 

(แห่ง) 
มหานิกาย 

(แห่ง) 

ธรรมยุต 

(แห่ง) 

ส านักสงฆ์ 

(แห่ง) 

อนัมนิกาย   
(แห่ง) 

เมืองราชบุรี 78 15 4 - 3 1 

บ้านโปุง 56 2 1 1 8 3 

โพธาราม 70 - 3  - - 1 

ด าเนินสะดวก 25 - - - 2 - 

ปากท่อ 40 2 14 - 1 - 

จอมบึง 29 2 5 - 3 - 

บางแพ 25 2 4 - - - 

วัดเพลง 7 - - - 1 - 

สวนผึ้ง 13 3 4 - 2 - 

บ้านคา 6 3 7 - - - 

รวม 349 29 43 1 20 5 
         

   ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  
 

3.5.2 การสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี   
จังหวัดราชบุรีมีโรงพยาบาล จ านวน 13 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 11 

แห่ง เตียง จ านวน 2,147 เตยีง โรงพยาบาลพยาบาลเอกชน 6 แห่ง เตียง 299 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (สถานีอนามัย) จ านวน 158 แห่ง คลินิก จ านวน 312 แห่ง และคลินิกทันตกรรม  

จ านวน 63 แห่ง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จ านวน 5,911 คน อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เท่ากับ  1 : 2,368 คน 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  
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3.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ยังจะต้องเร่งรัดแก้ไข

ปัญหาใน 3 ประเด็น คือ การฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ คุณภาพน้ า และปัญหาขยะมูลฝอย 
3.6.1 ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลกรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2551 

จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ปุาไม้ประมาณร้อยละ 33.79 หรือประมาณ 1,755.79 ตร.กม. จากเนื้อที่ทั้งหมด 
5,196.46 ตร.กม. (เนื้อที่ปุาไม้ ปี พ.ศ. 2551  ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Lansat 5 TM) ใน
ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ท าไร่เลื่อนลอย มีการลักลอบตัดไม้เพ่ือการสร้างบ้านเรือน และ เพ่ือ
การค้ามีความต้องการที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย จึงท าให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม มีการขายสิทธิใน
ที่ดินท ากิน   ซึ่งทางราชการออกให้ และไปบุกรุกพ้ืนที่ใหม่เพ่ิมเติม 

3.6.2 คุณภาพน้ า จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 คุณภาพน้ า ในลุ่มน้ า  
แม่กลองอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี จัดอยู่ในล าดับที่ 33 ตามดัชนีคุณภาพน้ าในแหล่งผิวดิน (WQI)   

3.6.3 ขยะมูลฝอย ข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะของจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2557-2561  

ตารางท่ี 3 ตารางปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี  พ.ศ. 2557 – 2561 

 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะ 
2557 604.88 ตัน/วัน 
2558 805.12 ตัน/วัน 
2559 895.87 ตัน/วัน 
2560 831/ตัน/วัน 
2561 864.61/ตัน/วัน 
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4.ข้อมูลด้านการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับของจังหวัด 
 

            จังหวัดราชบุรี  มีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)  แบ่งออกเป็น 3 ระบบศึกษา คือ  การศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลสถานศึกษาสังกดักระทรวงศกึษาธิการ  
1.1 การศึกษาในระบบ มีหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึงระดับ 
      อุดมศึกษา ดังนี้  
      1.1.1  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  เปิดสอนระดับ           

ก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่ 
1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต

อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา และอ าเภอวัดเพลง มีสถานศึกษา
จ านวน 177 แห่ง  มีนักเรียนจ านวน 34,378 คน  มีห้องเรียน จ านวน 1,865 ห้อง  และครู/ผู้สอน จ านวน 
1,681  คน 

2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับผิดชอบการการจัดการศึกษา      
ในเขตอ าเภอบ้านโปุง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอด าเนินสะดวก มีสถานศึกษา จ านวน 147 แห่ง  มีนักเรียน 
จ านวน 22,612 คน มีห้องเรียน จ านวน 1,440 ห้อง และครู/ผู้สอน จ านวน 1,546 คน   

3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รับผิดชอบการจัดการศึกษาจังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี จ านวน 26 แห่ ง มีนักเรียน จ านวน 
26,942 คน ห้องเรียน จ านวน 778 ห้อง และครู/ผู้สอน จ านวน 1,575 คน  

1.1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา        
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญ มีสถานศึกษา จ านวน 32 แห่ง มีนักเรียน จ านวน 41,393 คน มี
ห้องเรียน1,172 ห้อง และครู/ผู้สอน จ านวน 1,965 คน  

1.1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีจ านวน 12 แห่ง มีนักศึกษา จ านวน 14,296 คน มี
ห้องเรียน จ านวน  512 ห้อง มีอาจารย์/ผู้สอน จ านวน 732 คน 

 1.2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 12 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยภาคกลาง 1 แห่ง ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 1 แห่ง ส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 10 แห่ง และ กศน.ต าบลในสังกัดส านักงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 104 แห่ง มีนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 8,903 คน  ครู/ผู้สอน 
จ านวน 163 คน 
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2. สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น  ประกอบด้วย 
    2.1 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา                 
ถึงระดับอุดมศึกษาได้แก่ 
          1)  โรงเรียนสาธิต จ านวน 2 แห่ง  มีนักเรียน จ านวน 445  มีห้องเรียน จ านวน 19 ห้อง ครู/ผู้สอน  
จ านวน 22 คน 
          2)  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จ านวน 2 แห่ง  มีนักศึกษา จ านวน 5,563 คน มีห้องเรียน จ านวน 208 
ห้อง ครู/ผู้สอน  จ านวน  247 คน 

2.2  สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนระดับ 
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
อบต และ อบจ) มีสถานศึกษา จ านวน 15 แห่ง มีนักเรียน จ านวน 9,005 คน มีห้องเรียน จ านวน 335 ห้อง  
ครูผู้สอน จ านวน 518 คน 

2.3  สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยพยาบาล) เปิดสอนระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรี 
มีจ านวน 2 แห่ง มีนักศึกษา จ านวน 837 คน อาจารย์ผู้สอน จ านวน 88 คน 

2.4  สถานศึกษาสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) เปิดสอนระดับก่อนประถม
ถึงระดับประถมศึกษา มีจ านวน 2 แห่ง มีนักเรียนจ านวน 435 คน ห้องเรียน จ านวน 18 ห้อง ครู/ผู้ สอน 
จ านวน 21  คน 

2.5  สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ) เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 1 แห่ง มีนักเรียน จ านวน 45 คน ห้องเรียน        
จ านวน 6 ห้อง อาจารย์ จ านวน 20 คน 

2.6 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  
อ าเภอด าเนินสะดวก จั งหวัดราชบุรี  เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์  เปิดสอน  4 หลักสูตร ได้แก่  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ดังนี้ 

2.5.1 ระดับปริญญาตรี ส าหรับประชาชนทั่วไป  มีนักศึกษา  จ านวน 104 คน  
2.5.2 ระดับปริญญาตรี ส าหรับบรรพชิต    มีนักศึกษา  จ านวน 103 คน 
2.5.3 ระดับปริญญาโท ส าหรับประชาชนทั่วไป  มีนักศึกษา   จ านวน  15 คน 
2.5.4 ระดับปริญญาโท ส าหรับบรรพชิต  มีนักศึกษา    จ านวน 24 รูป  

            2.5.5 อาจารย์ผู้สอน             รวมทั้งสิ้น     จ านวน  20 คน  
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ตารางท่ี 4 สรุปข้อมูลจ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศกึษา ห้องเรียน และครู/อาจารย์ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

ล าดับ
ที ่

 
สังกัด/หน่วยงาน 

จ านวน 
สถานศึกษา 

จ านวน 
นักเรียน/
นักศึกษา 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวน
ครู/ 

ผู้สอน 
หมายเหตุ 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 8  

 
 

177 
 
 
 

147 
 
 
 
 

26 

 
 

34,378 
 
 
 

22,612 
 
 
 
 

26,942 

 
 

1,865 
 
 
 

1,440 
 
 
 
 

778 

 
 

1,681 
 
 
 

1,546 
 
 
 
 

1,575 

 
 
ครู 1,656 คน  
พนักงานราชการ  
25 คน  
 
ครู 1,192 คน 
ครูอัตราจ้าง 
337 คน 
พนักงานราชการ      
17 คน 
ครู 1,571 คน 
อัตราจ้าง 3 คน 
พนักงานราชการ 
 1 คน 

 
 
4 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) 
ส านักงานศึกษาจังหวัดราชบุรี 

 
 

32 

 
 

41,393 

 
 

1,172 

 
 

1,965 

 

 
 
5 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
(สอศ.) 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

 
 

12 

 
 

14,296 

 
 

512 

 
 

470 

 
 
อาจารย์  
470 คน 
พนักงานราชการ     
37 คน 
อัตราจ้าง  
189 คน 

 
 
 
6 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

11 

 
 
 

8,903 

 
 
 
- 

 
 
 

163 

 
 
 
ข้าราชการครู  
18 คน 
พนักงานราชการ      
128 คน  
ครู ศรช. 8 คน 
อัตราจ้าง 9 คน 
 

รวม 405 148,524 5,767 7,400  
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ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลจ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/อาจารย์ สังกัดหน่วยงานอ่ืน 

 
 
 
 

 
ล าดับ

ที ่
 

 
สังกัด/หน่วยงาน 

 
จ านวน 

สถานศึกษา 

 
จ านวน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

 

 
จ านวน 

ห้องเรียน 
 

 
จ านวน 
ครู/ 

อาจารย์ 

 
หมายเหตุ 

 
 
1 
2 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
7 
 
 
8 
 
9 
 
 

10 
 

11 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง (ป.ตรี) 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านถ้ าหิน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ตะโกปิดทอง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
วัดถ้ าสิงโตทอง 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี (ป.ตรี) 

 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 

15 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
 

5,335 
117 
328 

 
228 

 
 
 

9,005 
 
 
 

490 
347 

 
 

225 
 

210 
 
 

45 
 

207 

 
 

200 
4 
15 
 
8 
 
 
 

335 
 
 
 
6 
4 
 
 

13 
 
8 
 
 
5 
 

22 

 
 

218 
6 
16 
 

29 
 
 
 

518 
 
 
 

51 
37 
 
 

11 
 

10 
 
 
8 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครู 385 คน 
พนักงานราชการ 4 คน 
อัตราจ้าง 122 คน 
 ผู้ช่วยครู 7 คน 
 
 
 
 
ครู 7 คน 
อัตราจ้าง 4 คน 
ครู 8 คน ผดด. 1 คน 
ครูอัตราจ้าง 1 คน 
 
 
 
อาจารย์ 20 คน 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
25 

 
16,537 

 
620 

 
924 
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2.6 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตารางที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 256๒ 
 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ/อปท. จ านวน อปท. (แห่ง) จ านวนศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 

จ านวนเด็ก 

อายุ 2-5 ปี (คน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

 

อ าเภอสวนผึ้ง 

อ าเภอบ้านคา 

อ าเภอจอมบึง 

อ าเภอปากท่อ 

อ าเภอวัดเพลง 

อ าเภอเมืองราชบุรี 

อ าเภอด าเนินสะดวก 

อ าเภอบางแพ 

อ าเภอบ้านโปุง 

อ าเภอโพธาราม 

 

6 

3 

7 

12 

3 

22 

12 

6 

16 

20 

16 

10 

18 

28 

3 

31 

19 

18 

31 

37 

 

692 

274 

684 

818 

96 

1,216 

669 

589 

988 

1,089 

 

รวม 107 211 7,115 
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5.ข้อมูลจ านวนร้อยละ/สัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ 
ตารางท่ี 7 จ านวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน 

ช่วงอายุ 
นักเรียน/นักศึกษา 

จ านวน 
ประชากรในวัยเรียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน 
นักเรียน/นักศึกษา 

ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562 

ร้อยละของนักเรียนต่อ
ประชากรในวัยเรียน 

3-21 188,909 156,158 82.66 
3-5 25,582 24,441 95.54 

6-11 58,143 64,506 110.94 
12-17 60,514 56,061 92.64 
12-14 30,820 32,035 103.94 
15-17 29,694 24,026 80.91 
18-21 44,670 11,150 24.96 

 จากตารางที่ 7 พบว่า จ านวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน   
ปีการศึกษา 2562  นักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 94.54 นักเรียนช่วงอายุ 6-11 ปี ร้อยละ 110.94   
นักเรียนช่วงอายุ 12-14 ปี ร้อยละ 103.94 นักเรียนช่วงอายุ 15-17 ปี ร้อยละ 80.91 และนักศึกษา         
ช่วงอายุ 18-21 ปี ร้อยละ 24.96 โดยในช่วงอายุ 6-11 ปี และช่วงอายุ 12-14 ปี มีจ านวนนักเรียนสูงกว่า
ประชากรวัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากมีเด็กต่างจังหวัดอพยพย้ายติดตามผู้ปกครองเข้ามาท างานในเขตจังหวัดราชบุรี  
ประกอบกับ มีนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนต่างสัญชาติ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่ชายแดนชายขอบ 

ตารางที่   8  สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และจ านวน 
                   นักเรียน/นักศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับ/ ประเภทการศึกษา 
จ านวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบ สัดส่วน 

รัฐบาล : 
เอกชน 

จ านวน  
น.ร./นศ.  
นอกระบบ รัฐบาล เอกชน รวม 

รวมทั้งหมด 119,817 45,279 165,096 72.57 : 27.43 8,903 

ก่อนประถมศึกษา 14,463 9,978 24,441 59.18 : 40.82 0 

ประถมศึกษา 44,313 20,722 65,035 68.14 : 31.86 519 

มัธยมศึกษาตอนต้น 28,299 7,570 35,869 78.90 : 21.10 3,834 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 22,625 5,958 28,583 79.16 : 20.84 4,550 

- ประเภทสามัญศึกษา 15,700 3,123 18,823 83.41 : 16.59 0 

- ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) 6,925 2,835 9,760 70.95 : 29.05 0 

อุดมศึกษา 10,117 1,051 11,168 90.59 : 9.41 0 

- ต่ ากว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา 
(ปวส.) 

3,473 1,051 4,525 76.75 : 23.23 0 

- ปริญญาตรี 6,643 0 6,643 100 0 
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จากตารางที่ 8 พบว่า สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
ในทุกระดับ จ านวนรวม 165,096 คน คิดเป็น 72.57 : 27.43 โดยจ าแนกเป็นระดับการศึกษา                     
จะพบว่าระดับก่อนประถมศึกษาที่สัดส่วนนักเรียนเอกชนสูงสุด โดยมีสัดส่วนรัฐ : เอกชน เป็น 59.18 : 
40.82 รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา โดยมีสัดส่วนรัฐ : เอกชนเป็น 68.14 : 31.86  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) โดยมีสัดส่วนเป็น 70.95 : 29.05 ตามล าดับ 

6.ข้อมูลอัตราการเรียนต่อของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
1. ข้อมูลอัตราการเรียนต่อของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตารางท่ี 9 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  ปีการศึกษา 25๖๒ 

สังกัด 

 
จ านวนนักเรียนที่จบ  

ชั้น ป. 6 
ปีการศึกษา 2561 

นักเรียนที่เรียนต่อชั้น ม. 1  
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

อัตราการเรียนต่อ (ร้อยละ) 

สพป. ราชบุรี  เขต 1 3,959 3,959 100 
สพป. ราชบุรี  เขต 2 2,570 2,570 100 
สนง.ศธจ.ราชบุรี (ร.ร.เอกชน) 3,418 3,364 98.42 

รวมทั้งสิ้น 9,947 9,893 99.46 

จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน
9,947 คน เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 9,893 คน  คิดเป็นอัตราการเรียนต่อร้อยละ 99.46 

ตารางท่ี 10 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) สายสามัญ/สายอาชีพปีการศึกษา 256๒ 

 
สังกัด 

จ านวนนักเรียนที่จบ 
 ชั้น ม.3 

ปีการศึกษา 2561 

จ านวนนักเรียนเรียนต่อ ปีการศึกษา 2562  
สายสามัญ ร้อยละ สายอาชีพ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

สพป. รบ.1            861 427 49.59 409 47.50 836 97.10 
สพป. รบ.2  624 104 16.67 450 72.12 554 88.78 
สพม. 8 4,445 3,893 87.58 524 11.79 4,417 99.37 
ศธจ.ราชบุร ี
(ร.ร.เอกชน) 2,144 1,350 62.97 759 35.40 2,103 98.09 
รวมทั้งสิ้น 8,074 5,774 71.51 2,142 26.53 7,916 98.04 

จากตารางที่ 10 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
นักเรียน  ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8,074 คน เข้าเรียนต่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7,916 คน คิดเป็นอัตราการเรียนต่อร้อยละ 98.04 ของนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจ าแนกการเรียนต่อเป็นสายสามัญ จ านวน 5,774 คน คิดเป็นร้อยละ 71.51       
สายอาชีพ 2,142 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.53 ของผู้ที่เรียนต่อทั้งหมด 
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2. ข้อมูลอัตราการเรียนต่อของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 สังกัดหน่วยงานอ่ืน  

ตารางท่ี 11 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  ปีการศึกษา 256๒ 

สังกัด 

 
จ านวนนักเรียนที่จบ  

ชั้น ป. 6 
ปีการศึกษา 2561 

นักเรียนที่เรียนต่อชั้น ม. 1  
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

อัตราการเรียนต่อ (ร้อยละ) 

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

813 799 98.28 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

39 34 87.18 

รวมทั้งสิ้น 852 833 97.77 

จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สังกัด
หน่วยงานอื่น จ านวน 852 คน เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 833 คน  คิดเป็นอัตราการเรียน
ต่อร้อยละ 97.77 

ตารางท่ี 12 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) สายสามัญ/สายอาชีพปีการศึกษา 256๒ 
สังกัดหน่วยงานอื่น 

 
สังกัด 

จ านวนนักเรียน    
ที่จบชั้น ม.3  
 ปีการศึกษา 

2561 

จ านวนนักเรียนเรียนต่อ ปีการศึกษา 2562  
สาย

สามัญ 
ร้อยละ สาย

อาชีพ 
ร้อยละ รวม ร้อยละ 

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 
577 

 

 
194 

 
33.62 

 
368 

 
63.78 

 
562 

 
97.40 

ร.ร.พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ วัดถ้ าสิงโตทอง 

7 7 100 0 0 70 100 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
584 

 

 
201 

 
34.42 

 
368 

 
63.01 

 
569 

 
97.43 

              จากตารางที่ ๑๒ อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ปีการศึกษา 2562   พบว่า 
        นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สังกัดหน่วยงานอ่ืน จ านวน 584 คน เข้าเรียนต่อ 
         ในเข้าเรียนต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 569 คน คิดเป็นอัตราการเรียนต่อร้อยละ 97.43 ของนักเรียนที ่
        จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยจ าแนกการเรียนต่อเป็นสายสามัญ จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42  
        สายอาชีพ 368 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.01 
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7.ข้อมูลจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 256๑ 

ตารางท่ี 13 ข้อมูลจ านวนนกัเรียนออกกลางคนั ประจ าปีการศึกษา 256๑ จ าแนกตามสาเหตุ สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

หน่วยงาน
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

ฐานะ
ยากจน 

มีปัญหา
ครอบครวั 

สมรส 
มีปัญหาใน    
การปรับตัว 

เจ็บปุวย 
อุบัติเหตุ 

อพยพตาม
ผู้ปกครอง 

หาเล้ียง
ครอบ 
ครัว 

กรณี   
อื่น ๆ 

 
รวม 

ทั้งสิ้น 

 

ร้อยละ 

สพป.รบ.1 35,343 0 9 10 14 3 7 10 0 53 0.15 

สพป.รบ.2 23,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สพม. 8  27,020 0 7 4 10 0 156 8 0 185 0.68 

ศธจ.ราชบุรี 
(ร.ร.เอกชน) 

40,560 0 0 7 48 4 4 3 43 109 0.27 

สนง.ส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดราชบุร ี

9,024 25 9 2 9 0 13 5 66 129 1.43 

โรงเรียนสาธิต 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

โรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน 

439 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.68 

โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 136,240 25 25 23 81 7 183 26 109 479 0.41 

ร้อยละ 5.22 5.22 4.80 16.91 1.46 38.20 5.43 22.76 100 %  

จากตารางที่ 13 พบว่า จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 0.41 เมื่อจ าแนกตามสาเหตุที่นักเรียนออกกลางคันที่มีค่าเฉล ี่ยสูงสุด ได้แก่  อพยพตามผู้ปกครอง  อ่ืน 
ๆ  มีปัญหาในการปรับตัว รองลงมา ได้แก่ หาเลี้ยงครอบครัว  ฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัว สมรส 
และเจ็บปุวย/อุบัติเหตุ ตามล าดับ 
ตารางท่ี 14 ข้อมูลจ านวนนกัเรียนออกกลางคนั ประจ าปีการศึกษา 256๑ จ าแนกตามสาเหตุ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

หน่วยงาน
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

ฐานะ
ยากจน 

มีปัญหา
ครอบครัว สมรส    

มี
ปัญหา        
ในการ
ปรับตัว 

 
ต้องคดี

/ 
ถูกจับ 

 

เจ็บปุวย 
อุบัติเหตุ 

อพยพตาม
ผู้ปกครอง 

หาเล้ียง
ครอบ 
ครัว 

อื่นๆ 

 
รวม 

ทั้งสิ้น 

 

ร้อยละ 

 

อศจ.รบ (รัฐบาล) 
7 แห่ง) 

10,446 - - - - - - - - - 1,013 9.70 

อศจ.รบ.(เอกชน)  
5 แห่ง) 
 

3,886 0 0 2 0 1 0 10 0    0 13 0.33 

รวมทั้งสิ้น 14,332 0 0 2 0 1 0 10 0 0 1,026 7.16 
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จากตารางที่ 14 พบว่า จ านวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7.16 โดยหากพิจารณาจากสาเหตุที่นักเรียนออกกลางคัน 
พบว่าเกิดจากอพยพตามผู้ปกครอง สมรส และต้องคดี/ถูกจับ ตามล าดับ 

 
8.ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

ตารางท่ี 15 ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 256๒ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สัญชาติ 
สพป.รบ.1 สพป.รบ.2 สพม.8 ศธจ.ราชบุรี รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไทย 31,099 90.46 21,200 93.76 26,445 98.15 41,303 99.78 120,047 95.79 

ต่างสัญชาติ           

  กัมพูชา 66 0.19 110 0.49 8 0.03 5 0.01 189 0.15 

  เกาหลีใต ้ 3 0.01 6 0.03 2 0.01 1 0.002 12 0.009 
 
    จีน 2 0.01 2 0.01 4 0.01 0 0 8 0.006 

 ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ฟิลิปปินส์ 0 0 0 0 0 0 9 0.02 9 0.007 

  พม่า 1,142 3.32 974 4.31 110 0.41 35 0.08 2,261 1.80 

  มาเลเซีย 0 0 1 0.004 1 0.003 0 0 2 0.001 

  ลาว 33 0.10 94 0.42 1 0.003 1 0.002 129 0.102 

  อินเดีย 2 0.01 0 0 0 0 1 0.002 3 0.002 

         ศรีลังกา 0 0 0 0 0 0 1 0.002 1 0.001 

 ญี่ปุุน 0 0 1 0.004 0 0 0 0 1 0.001 

 เวียดนาม 6 0.02 0 0 0 0 0 0 6 0.005 

 อินโดนีเซีย 0 0 1 0.004 0 0 0 0 1 0.001 

 ไม่ปรากฏสัญชาต ิ 1,275 3.71 153 0.68      0 0 33 0.08 1,461 1.17 

 อื่น ๆ 750 2.18 70 0.31 0 0 4 0.009 824 0.66 

 รวมต่างสัญชาติ 3,279 9.54 1,412 6.24 126 0.47 90 0.22 4,907 3.91 

 ข้อมูลผิดปกต ิ 0 0 0 0 371 1.38 0 0 371 0.30 

 รวมทั้งสิ้น 34,378 100 22,612 100 26,942 100 41,393 100 125,325 100 

                   จากตารางที่ 15 พบว่า นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีนักเรียน ต่างสัญชาติ
ในภาพรวม จ านวน 4,907 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 และข้อมูลผิดปกติ จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.30 
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เมื่อพิจารณาแยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนต่างสัญชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.54 รองลงมาได้แก่ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 6.24 

 
ตารางท่ี 16 ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 256๒ 
สังกัดหน่วยงานอ่ืน 

สัญชาติ 

โรงเรียนใน อปท.   
สังกัดกรมส่งเสริม       

การปกครองท้องถิ่น 

โรงเรียนสาธิตใน   
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

สังกัดกระทรวง 
อุดมศึกษา (อว.) 

โรเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
สังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไทย 8,810 97.83 445 100 106 24.37 45 100 9,406 94.72 

ต่างสัญชาติ           

  กัมพูชา 2 0.02 0 0 0 0 0 0 2 0.02 

  เกาหลีใต ้ 1 0.01 0 0 0 0 0 0 1 0.01 
     จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ฟิลิปปินส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  พม่า 151 1.68 0 0 6 1.38 0 0 157 1.58 

  มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ลาว 1 0.01 0 0 0 0 0 0 1 0.01 

  อินเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ญี่ปุุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 เวียดนาม 1 0.01 0 0 0 0 0 0 1 0.01 

 อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ไม่ปรากฏ

สัญชาติ 
28 0.31 0 0 0 0 0 0 28 3.01 

 อื่น ๆ 11 0.12 0 0 323 74.25 0 0 334 3.36 

 รวมต่าง
สัญชาติ 

195 2.17 0 0 329 75.63 0 0 524 5.28 

 รวมทั้งสิ้น 9005 100 445 100 435 100 45 100 9,930 100 

                จากตารางที่ 16 พบว่า นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดราชบุรี มีนักเรียน           
ต่างสัญชาติในภาพรวม จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 5.28  

เมื่อพิจารณาแยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีนักเรียนต่างสัญชาติมากที่สุด จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 75.63 รองลงมาได้แก่ 
นักเรียนสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 
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9. การวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาต ิ

                     ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๑ ระดับประเทศและระดับหน่วยงาน
การศึกษา 

กลุ่มสาระ ระดับประเทศ 
สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 

ศธจ.ราชบุรี       
(ร.ร.เอกชน) 

การเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/ 

คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/ 

คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/ 

  ร้อยละ ร้อยละ ต่ ากว่า ร้อยละ ต่ ากว่า ร้อยละ ต่ ากว่า 
คณิตศาสตร์ 37.50 34.30  - 3.20 34.61 - 2.89 44.58 7.08 
ภาษาไทย 55.90 54.08  - 1.82 55.48 - 0.42 61.39 5.49 
ภาษาอังกฤษ 39.24 32.94 - 6.30 36.23 - 3.01 49.89 10.65 
วิทยาศาสตร์ 39.93 37.81 - 2.12 38.83 - 1.10 44.62 4.69 
เฉลี่ยร้อยละ 43.14 39.78 - 3.36 41.29  - 1.85 50.12 6.98 

                  จากตารางที่ 17 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 
2561   ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 และ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  
ส่วนนักเรียนของสถานศึกษาเอกชนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดบัประเทศทุกกลุ่มสาระ 

                     ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  256๑ ระดับประเทศและระดับหน่วยงาน
การศึกษา 

                 จากตารางที่ 18 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 
2561  ของส านกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  

 

กลุ่มสาระ ระดับประเทศ 
สถจ.ราชบุร ี

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ร.ร.ต ารวจตระเวนชายแดน 

สนง.ต ารวจแห่งชาติ 
การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ 

  ร้อยละ ร้อยละ ต่ ากว่า ร้อยละ ต่ ากว่า 
คณิตศาสตร์ 37.50 32.19 - 5.31 24.50 - 13.00 
ภาษาไทย 55.90 52.51 - 3.39 43.80 - 12.10 
ภาษาอังกฤษ 39.24 32.28 - 6.96 26.74 - 12.50 
วิทยาศาสตร์ 39.93 36.75 - 3.18 30.28 - 9.65 
เฉลี่ยร้อยละ 43.14 38.43 - 4.71 31.33 - 11.81 
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      ตารางที่  19 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  256๑ ระดับประเทศและระดับหน่วยงานการศึกษา 

 
กลุ่มสาระ ระดับประเทศ สพม. เขต 8 ศธจ.ราชบุรี (ร.ร.เอกชน) 
การเรยีนรู ้ คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ สูงกว่า/ คะแนนเฉลีย่ สูงกว่า/ 

  ร้อยละ ร้อยละ ต่ ากว่า ร้อยละ ต่ ากว่า 
คณิตศาสตร ์ 30.72 26.48 - 4.24 29.07 - 1.65 
ภาษาไทย 47.31 43.73 - 3.58 46.59 - 0.72 
ภาษาอังกฤษ 31.41 26.65 - 4.76 33.04  1.63 
วิทยาศาสตร ์ 30.51 28.57 - 1.94 29.62 - 0.89 
สังคมศึกษา 35.16 33.88 - 1.28 34.71 - 0.45 
 เฉลี่ยร้อยละ 35.02 31.86 - 3.16 34.61 - 0.41 

จากตารางที่ 19 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพม. เขต 8 (ราชบุรี) มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 

ส่วนสถานศึกษาเอกชนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ และมีคะแนน
ต่ ากว่าระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา 

 
      ตารางที่ 20  เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ระดับเขตพืน้ที่ ปีการศึกษา 25๖๐ ถึงปีการศึกษา 256๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  2560 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561 

+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 34.55 34.30 - 0.25 

ภาษาไทย 44.82 54.08   9.26 

ภาษาอังกฤษ 30.09 32.94   2.85 

วิทยาศาสตร์ 36.94 37.81   0.87 

รวม/เฉลี่ย 36.60 39.78   3.18 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า การประเมินระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                  
ในปกีารศึกษา 2560 และ 2561 จ านวน 4 กลุ่มสาระ ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นร้อยละ      
3.18 จ านวน 4 กลุ่มสาระ คือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ 
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     ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ            

ปีการศึกษา  2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 35.06 34.61 - 0.45 

ภาษาไทย 45.54 55.48   9.94 

ภาษาอังกฤษ 33.27 36.23   2.96 

วิทยาศาสตร์ 38.35 38.83   0.48 
รวม/เฉลี่ย 38.06 41.30   3.24 

     จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ   
เขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.24 จ านวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 

     ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (สถานศึกษาเอกชน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ            

ปีการศึกษา  2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 42.52 44.58   2.06 

ภาษาไทย 51.63 61.39   9.76 

ภาษาอังกฤษ 44.81 49.89   5.08 

วิทยาศาสตร์ 42.78 44.62   1.84 
รวม/เฉลี่ย 45.44 50.13   4.69 

      จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษา
เอกชนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
เปรียบเทียบ  ปีการศึกษา 2560 และปี 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.69 จ านวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ 

     ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ            

ปีการศึกษา 2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 20.74 25.13  4.39 

ภาษาไทย 44.39 50.36  5.97 

ภาษาอังกฤษ 26.18 25.44 - 0.74 

วิทยาศาสตร์ 29.38 32.62   3.24 
รวม/เฉลี่ย 30.17 33.39   3.22 
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จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ของ สพป.ราชบุรี  
เขต 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.22 จ านวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
วิทยาศาสตร์ 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ            

ปีการศึกษา  2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 21.35 25.86  4.51 

ภาษาไทย 45.61 52.48 6.87 

ภาษาอังกฤษ 26.85 26.04 - 0.81 

วิทยาศาสตร์ 30.62 34.25   3.63 
รวม/เฉลี่ย 31.11 34.66   3.55 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ของ สพป.ราชบุรี  
เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.55 จ านวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
วิทยาศาสตร์ 

                ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ราชบุรี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ            

ปีการศึกษา  2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 24.38 27.68  3.30 

ภาษาไทย 46.98 52.76  5.78 

ภาษาอังกฤษ 28.38 27.26 - 1.12 

วิทยาศาสตร์ 31.31 34.52   3.21 
รวม/เฉลี่ย 32.76 35.55   2.79 

 

จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ของ สพม. เขต 8 
(ราชบุรี) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.79 จ านวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ 
วิทยาศาสตร ์
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      ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (สถานศึกษาเอกชน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ           

ปีการศึกษา 2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 26.61 30.85  4.24 

ภาษาไทย 50.61 56.68  6.07 

ภาษาอังกฤษ 31.82 30.38 - 1.44 

วิทยาศาสตร์ 33.11 36.41   3.30 
รวม/เฉลี่ย 35.54 38.58   3.04 

 
จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.04 จ านวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์  

  

ตารางท่ี 27   เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
(ราชบุรี)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ                

ปีการศึกษา  2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 20.87 26.48   5.61 

ภาษาไทย 45.68 43.73 - 1.95 

ภาษาอังกฤษ 23.87 26.65   2.78 

วิทยาศาสตร์ 27.01 28.57   1.56 

สังคมศึกษา 32.91 33.88   0.97 
รวม/เฉลี่ย 30.07 31.86   1.79 

     จากตารางที่ 27 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ของ สพม. เขต 8      
มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น 1.79 จ านวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์        
และสังคมศึกษา  
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               ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ระดับหน่วยงานการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
(สถานศึกษาเอกชน)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ                

ปีการศึกษา  2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

คณิตศาสตร์ 22.86 29.07   6.21 

ภาษาไทย 48.93 46.59 - 2.34 

ภาษาอังกฤษ 30.07 33.04  2.97 

วิทยาศาสตร์ 28.20 29.62 1.42 

สังคมศึกษา 33.80 34.71  0.91 
รวม/เฉลี่ย 32.77 34.61  1.84 

 

    จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 และ 2560 ของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น 1.84 จ านวน 4 กลุ่มสาระ  ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา        

    ตารางท่ี 29 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๑ 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 

จังหวัด 41.97 8.94 71.25 15.00 

สังกัด  41.78 8.77 83.13 12.50 

ภาค 41.53 9.07 76.25 12.50 

ประเทศ 41.63 9.08 83.13 11.25 

       จากตารางที่ 29 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ปวช. 3 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 41.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.94 คะแนนสูงสุด 71.25 และคะแนน
ต่ าสุด 15.00 ระดับสังกัด สอศ. มีค่าเฉลี่ย 41.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.77 คะแนนสูงสุด 83.13 
และคะแนนต่ าสุด 12.50 ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 41.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.07 คะแนนสูงสุด 76.25 
และคะแนนต่ าสุด 12.50 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 41.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.08 คะแนนสูงสุด 
83.13 และคะแนนต่ าสุด 11.25 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2562 – 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563 24 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

                ตารางท่ี 30 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 256๑ 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 

จังหวัด 40.84 8.87 73.13 15.63 

สังกัด  39.84 8.83 82.50 11.25 

ภาค 40.31 8.97 75.63 12.50 

ประเทศ 40.04 9.00 82.50 11.25 

      จากตารางที่ 30 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 40.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.87 คะแนนสูงสุด 
73.13 และคะแนนต่ าสุด 15.63 ระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ย 39.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.83 คะแนน
สูงสุด 82.50 และคะแนนต่ าสุด 11.25 ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 40.31 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.97 
คะแนนสูงสุด 72.63 และคะแนนต่ าสุด 12.50 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 40.04 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 9.00 คะแนนสูงสุด 82.50 และคะแนนต่ าสุด 11.25 

     ตารางที่  31  ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่างระดับ 
จังหวัด 

ปี 
2560/2561 

ผลต่างระดับ 
จังหวัด/ประเทศ 

ปี 2561 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
จังหวัด 

ทักษะการเรียนรู้ 45.16 40.72 43.16 47.94 + 7.22 + 4.78 
ความรู้พื้นฐาน 37.96 34.76 35.98 37.94 + 3.18 + 1.96 
การประกอบอาชีพ 48.15 41.57 39.50 43.94 + 2.37 + 4.44 
ทักษะการด าเนินชีวิต 57.74 49.61 49.15 58.28 + 8.67 + 9.13 
การพัฒนาสังคม 52.44 44.40 43.27 46.06 + 1.66 + 2.79 

รวมเฉลี่ย 48.29 42.21 42.21 46.83 + 4.62 + 4.62 

          จากตารางที่ 31 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N—NET) ปีการศึกษา 2560 และ ปี 2561 ระดับประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.62 
เมื่อพิจารณาตามรายสาระ พบว่า สาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด ได้แก่ สาระ
ทักษะการด าเนินชีวิต รองลงมา ได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ สาระการพัฒนาสังคม 
และทักษะความรู้พ้ืนฐาน และยังพบว่า ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 ทุกสาระ   
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คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.62 โดยสาระ ทักษะการด าเนินชีวิต มีผลต่างคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 รองลงมา 
ได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน สาระการประกอบอาชีพ และทักษะการพัฒนาสังคม ตามล าดับ 

          ตารางที่  32  ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 25๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่างระดับ 
จังหวัด 

ปี 
2561/2562 

ผลต่างระดับ 
จังหวัด/ประเทศ 

ปี 2561 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
จังหวัด 

ทักษะการเรียนรู้ 36.92 38.32 43.56 46.80 8.48 3.24 
ความรู้พื้นฐาน 30.33 31.68 30.54 32.61 0.93 2.07 
การประกอบอาชีพ 42.56 45.59 39.88 42.59 -3.00 2.71 
ทักษะการด าเนินชีวิต 45.36 49.53 44.42 48.65 -0.88 4.23 
การพัฒนาสังคม 36.27 38.37 37.77 40.21 1.84 2.44 

รวมเฉลี่ย 38.29 40.70 39.23 42.17 1.47 2.94 

      จากตารางที่ 32 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2560 และ ปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
ราชบุรี ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 2.94 เมื่อพิจารณาตามรายสาระ พบว่า สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ     
มากที่สุด ได้แก่ สาระทักษะการด าเนินชีวิต รองลงมา ได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ 
สาระการพัฒนาสังคม และทักษะความรู้พ้ืนฐาน และยังพบว่า ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า        
ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.47 โดยสาระทักษะการเรียนรู้ มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับ 1 รองลงมา ได้แก่ สาระการพัฒนาสังคม และทักษะความรู้พ้ืนฐาน ตามล าดับ ส่วนสาระ         
ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ สาระการด าเนินชีวิต และทักษะการประกอบอาชีพ   

     ตารางที่  33  ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 25๖๐ และปีการศึกษา 256๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่างระดับ 
จังหวัด 

ปี 
2561/2562 

ผลต่างระดับ 
จังหวัด/ประเทศ 

ปี 2561 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
จังหวัด 

ทักษะการเรียนรู้ 34.50 36.70 43.06 46.34 9.64 3.28 
ความรู้พื้นฐาน 27.48 28.41 27.09 28.45 0.04 1.36 
การประกอบอาชีพ 37.55 41.65 38.69 42.97 1.32 4.28 
ทักษะการด าเนินชีวิต 39.61 43.86 37.89 41.86 -2 3.97 
การพัฒนาสังคม 25.96 27.26 28.98 30.18 2.92 1.20 

รวมเฉลี่ย 33.02 35.58 35.14 37.96 2.38 2.82 
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                     จากตารางที่ 33 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2560 และ ปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2.82 เมื่อพิจารณาตามรายสาระ พบว่า สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดสูงกว่า
ระดับประเทศ มากที่สุด ได้แก่ สาระทักษะการประกอบอาชีพ  รองลงมา ได้แก่ สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการพัฒนาสังคม และทักษะความรู้พ้ืนฐาน และยังพบว่า ปีการศึกษา 2561 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.47 โดยสาระทักษะการเรียนรู้ 
มีผลต่างคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 รองลงมา ได้แก่ สาระการพัฒนาสังคม และทักษะความรู้พ้ื นฐาน 
ตามล าดับ ส่วนสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ สาระการด าเนินชีวิต และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาจังหวัด 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-
2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)     
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
  วิสยัทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม 
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน       
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สู ง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข  
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ  
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย  
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศ          ใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง  
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การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่ วนในสั งคมยึดถือและปฏิบัติ ตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ ใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้ างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน  ประชา
สังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล       
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้         
ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนา            
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
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ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท     ของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ   ใน
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    
รุ่ น ใหม่  ร ว มถึ ง  ปรั บ รู ปแบบธุ ร กิ จ  เ พ่ื อตอบสนองต่ อคว ามต้ อ ง กา รของตล าด  ผสมผส าน 
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม  
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย               
มีความพร้ อมทั้ ง กาย  ใจ  สติปัญญา  มี พัฒนาการที่ ดี รอบด้ านและมี สุ ขภาวะที่ ดี ในทุ กช่ ว งวั ย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ อ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้ อ ง ถิ่ น  ม า ร่ ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น  โ ด ย ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ร ว ม ตั ว ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ใ น ก า ร ร่ ว ม คิ ด 
ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  
ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง  
และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง     3 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก     ธรร
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มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   ที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย        
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก       
นิติธรรม 
 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมี    
พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท า
แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มี
ผลพันธ์หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้อง
สอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น (ข้อมูล 
: พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
      2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
      4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
    6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

       8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
         9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

             23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
     13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
                14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
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    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
           15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
                         17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
              19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
         6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
       20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                        21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือเป็นเปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้  
ท าการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า  
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข  8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม  
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7 ด้าน ดังนี้ 
    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
     การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข 
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมือง  
ด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด  
ทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด็นปฏิรูปที่  1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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      พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่  2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง ( Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          
    2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ภาครัฐ 
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 
กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
       - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
       กิจกรรม 
       - จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐาน       
ที่ก าหนด 
       - เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เปูาหมายที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
     ประเด็นการปฏิรูปที่  3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
      แผนงานที่ 1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  
       กิจกรรม การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
      แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
     เปูาหมายที่ 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส 
ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณา
การและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
          แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ  
        กิจกรรม พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
     เปูาหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ 
ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล  การ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
     กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง       
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      กิจกรรม จัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย  
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท า 
ร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการรั กษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่ งยืน 
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
     ประเด็นการปฏิ รูปที่  1 เสริมสร้ างระบบบริหารจัดการมลพิษที่ แหล่ งก า เนิ ด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
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      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ  
กับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ ของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของ
ชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
กา รก า กั บที่ มี ค ว ามชอบธ รรม  และการ ใ ช้ พ้ื นที่ ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อก า ร สื่ อ ส า ร อย่ า ง มี จ ร ร ย าบร รณ  
ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร 
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
      กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานที่สาธารณะส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
อย่างต่อเนื่อง      
 
    9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่ เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง  โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
       กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
    11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
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     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการปูองปราม 
     กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ  
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)  
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเปูาหมายอย่างดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝูาระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรมที่  3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
      กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือใช้
ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการปูองกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี      
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย      เป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่าง
สมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู          ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์    
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี     
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
   3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน    
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน    
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ     
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ทั้งในระดับ      
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี ของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์   มีความรับผิดชอบ
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และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ      
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ     
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ         
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ        
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับ          
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่
ดี มีทักษะ  ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคน
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมี
สถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อน       
การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส          
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ          
ที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม        
การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย        
การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ     
เชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และ
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ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการ
เติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ      
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น ท้า
ทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขและ            
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก      
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การ
พั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการและการก ากั บดู แล ให้ สอดคล้ องกั บมาตรฐานสากล เ พ่ื อ เ พ่ิ ม 
ประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค  
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
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สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง  จะเป็น
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง  น่าอยู่และ
มีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา   ในกรุงเทพฯ 
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการ
เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีก
ด้วย 

 
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค          
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ      
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีก
ทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร           
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ มาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

   ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
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    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
  
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
       แนวทางการพัฒนา 
       1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิ ตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุก         
ช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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      3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
       เป้าหมาย 
         1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้
         2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
         3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
         4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
          5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
      แนวทางการพัฒนา 
         1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
         2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
         3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
         4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
         5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        
9 นโยบาย ดังนี ้   
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ              
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของ
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รัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น          
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อ
ความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ 
และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้า
อาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน  ๆ ที่
เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง        
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี      
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได ้
    2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน    
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น   
   นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
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    3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดย
ให้แรงงานทัง้ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และ
ของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้  โดยเน้นการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น              
ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ เรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน       
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู        
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน   
การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน โดยระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัด การเรียน       
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ 
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และ
สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้ เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง  ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
   6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า         
โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา  
ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์  และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และก่ึงอัตโนมัติ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิ ทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่
ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ      
เพ่ือขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ         
ใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ     
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน   
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การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน 
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็น
ล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ การบริหารจัดการ
เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วน
จากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ 
ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือ 
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ
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จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กร ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐาน       
แล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 

7. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ ส่วน
ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึงค่านิยม
หลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
        นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่  2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ           
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่  3 ปูองกันและแก้ ไขการก่อความไม่สงบในจั งหวัดชายแดนภาคใต้              
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน  

๘. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) 
 องค์การสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UN Thailand) ได้เผยแพร่ "เป้าหมายการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบใน   
การด าเนินงานด้านการพัฒนา เพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยเป้าหมายทั้ง 17 ข้อมีดังนี ้
 เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  
 เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนใน
ทุกวัย 
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน  
 เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และ           
มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  
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 เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือได้ และยั่งยืน   
 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม          
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
 เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
 เป้าหมายที่  11  ท าให้ เมืองและการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย              
มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
 เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 
 เป้าหมายที่  17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน          
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

๙. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงาน
บูรณาการ 14 แผนงาน (ส านักงบประมาณ : 13 ธันวาคม 2561)  
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ โดยก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และ
รายการค่าด าเนินการภาครัฐ  โดยได้ก าหนดแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
    1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    2. แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (8 ประเด็น)  
    3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
    4.แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
  5.แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  
  6.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  7.แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
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  8.แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
  9.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (5 ประเด็น)  
    10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (3 ประเด็น)  
  11. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
      12. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  13. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  14. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เปูาหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

  ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

  ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็น
ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

  ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน  
  ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 

ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
  ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ 

และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและ
สิงคโปร์ 
 

 
11. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
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  หลักการ 
     1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้ เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
     2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้ งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
  ระดับก่อนอนุบาล 
     เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
     เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะทางความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การรู้จักและประเมินตนเอง 
  ระดับประถมศึกษา 
     มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
     1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และ          
ยุวกาชาด 
     2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
     3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
     4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนรู้และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
     5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
     7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
     8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  ระดับมัธยม 
     มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
     1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
     2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ 
การมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
  ระดับอาชีวศึกษา 
     มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
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     1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
     2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
     3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
     4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
     1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
     2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
     1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
     2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
     3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการ 
     4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคลิองตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
     5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง
ตามความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
     6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มายูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา 
     7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2563 โดยปรับปรุง
สาระส าคัญให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนโยบายของรัฐ 
     8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร
อธิบายความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
     9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้ละทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
     10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจ าท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดน าเสนอต่อ
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
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12. แผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
  2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  5. วจิัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จ าเป็น ใน         

ศตวรรษท่ี 21 
3. ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ                       

ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
     4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสม
กับช่วงวัย 

5. ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

6. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
หรือเชิงเศรษฐกิจ 
     7. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทัน               
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่  

8 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การ
ปฏิบัติ 
            9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และในพ้ืนที่พิเศษ  
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
    1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
    2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
    3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
    4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

 2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับและประเภท
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการ ใน
การจัดการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา 

 4. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มีความเป็น
พลเมือง และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   
  1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนอง         
ความต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  2. ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ             
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ  
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน 
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  5. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย 
ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ             
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับ
ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 3. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 

 
13. แผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2563 และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ยุทธศาสตร์    การพัฒนาภาค  นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที ่21 
  ค่านิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
   A = Accountability ความรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
   W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  

เป้าประสงค์รวม 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 

ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนระบบงานที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ : 
(กพร. สช. กศน.  
ส านักงานก.ค.ศ.) 

2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 : 
(ศปท.) 

3. จ านวนกฎหมายและกฎหมายระดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ) 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดท าและปรับปรุงแก้ไขรองรับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …  

ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ : 
(สน. สช. กศน.  

ส านักงาน ก.ค.ศ.) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 50 : 
(สช.) 

5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 45 ขึ้นไป : 
(กศน.) 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  

ร้อยละ 3 : 
(สนย.) 

7. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนเป็น 9.9 ปี : 
(กศน.) 

8. จ านวนผู้เรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่เข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อกลุ่มอายุเด็กปฐมวัย  (สช.,ศทก.) 
9. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเปูาหมาย 
ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 : 
(สอ. กศน. สช. สคบศ. 

ส านักงาน ก.ค.ศ.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเปูาหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 เสริมสร้างกลไกการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ประกอบการ
ยุคใหม่) 
 2.2 เ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  
การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 
 3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถ 
อยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
 3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม 
ทวิศึกษา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเปูาหมาย 
 4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ
เชื่อมโยง ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 6.6 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
        ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

          ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด 
รวมทั้ง สถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
ขนาดใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ ตอน
ใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่ง
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เป็น เส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land Bridge ) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ดังนั้น 
การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร ให้
เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า 
และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดันเส้นทางลัด  โลจิสติกส์เชื่อมโยง
ทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา     
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
                     แนวทางการพัฒนา 1) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ 
รถไฟฟูา รถเมล์ฯลฯ เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสา ธารณะที่
สะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด 
เป็นการเชื่อมต่อ โครงข่ายการเดินทางเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท ๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมือง
ควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้
สวยงาม มีพ้ืนที่ สีเขียวและสวนสาธารณะ ๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
ต่างๆ อย่าง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ๖) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง ๗) วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายใน
เขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ ต่อเนื่อง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๘) พัฒนา
เมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการ
ธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่
อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและบริการทางสังคม
กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะ
การปูองกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน
เพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง    การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า 
การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง  
             ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  
                     แนวทางการพัฒนา ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม ชะอ้า-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐาน การ
กระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่าง
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ยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะ
อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 
ตลาด สามชุก ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา 
กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี 
กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า 
อาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด 
อย่างยั่งยืน ๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้  อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
                     แนวทางการพัฒนา ๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้
ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิต
อาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร 
ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง ผลิตส าคัญ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน  ๓) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเ พ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้ง              
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
บริเวณชายฝั่งรอบ อ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ๕) 
เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม ก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ 
Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน า
งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม      
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อาทิ 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรีและลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม วางแผน จัดสรรน้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่าง พอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก
กระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 2) ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและพ้ืนที่น้าท่วมซ้ าซาก อาทิ ชัยนาท 
อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ าที่
เป็นแก้มลิง การปลูกปุาต้นน้ า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝูาระวังภัย น้ าท่วม 
3) ปูองกันการบุกรุกทาลายปุาและฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและราชบุรี โดยการ
ปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 4) ขุดลอกล าน้ า เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพ แม่น้ าเจ้าพระยา
ตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ 5) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท าแนว
ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกปุาชายเลนและการทาแนวไม้ไผ่กันคลื่น   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
                    แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – 
กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถ
เกื้อหนุนและติดต่อทางการ พัฒนาระหว่างพ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 2) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic 
Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม 
โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 3) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่านสิงขร เพ่ือ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุด
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 4) พัฒนา
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC โดย
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ  
                    แนวทางการพัฒนา 1) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของ
ประเทศให้เชื่อมโยงไปถึงยังพ้ืนที่ที่ภาคอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างภาค อาทิ (1) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟรางคู่ ลพบุรี-
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ปากน้ าโพ (2) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมาและ       
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา (3) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง 
กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษพัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย (4) 
เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-
ชุมพร 2) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา  และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ าร้อน โดย
สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องท่ีใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมือง แบบ
ประหยัดพลังงาน  

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 3 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การผลิต พัฒนาก าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ           
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

16. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (มหาดไทย) 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี 
การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย”มีประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ประเด็น  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานระดับนานาชาติ ที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่วิธีการ
ผลิต ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี และพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความ
หลากหลายและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด 
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
 เน้นเรื่องการท่องเทียวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี” เป็น
กรอบในการด าเนินการ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 
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เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การมีอีเวนท์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงสินค้าด้าน
การท่องเที่ยวให้สื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 เน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังด้านตะวันตกสู่เอเชีย โดยใช้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นประตู เชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยงการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor: SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบังในภาคตะวันออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้า
ชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม             
สู่ประเทศไทย 4.0 
 เน้นการสร้างนวัตกรรมและการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพ่ือยกระดับการผลิต    
ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย 
4.0 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะท าให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุร ี
 วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 
                เมืองเกษตรสีเขียว พัฒนากระบวนการผลิตในพ้ืนที่ในทุกกิจกรรมให้เป็นการผลิตที่ดีและเหมาะสม
ปลอดภัยจากสารเคมี ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุลของเกษตรกรรม ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สาร   
เคมีของเกษตรกรโดยจัดให้มีกลไกการให้ความรู้ และขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาในพื้นที่ด้านการตลาดส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนา
ให้มีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่การรวบรวมผลผลิต การขนส่ง จนถึงผู้จ าหน่ายผลผลิต 

 เศรษฐกิจมั่นคง เป็นเศรษฐกิจที่ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ เศรษฐกิจฐานราก             
เพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกันและพ่ึงตัวเองในสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ในกลุ่มประชาชนและเกษตรกร และยกระดับเป็นการพัฒนาในสาขา
การผลิตที่จะขับเคลื่อนมูลค่า GPP ของจังหวัด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพผลผลิต
และการบริการโดยการน าองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต
และการบริหารการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้
มั่นคง มีภูมิคุ้มกันในการขยายตัวต่อไป 

 สังคมมีความสุข เป็นการอยู่ร่วมกันของประชาชนในจังหวัดอย่างสันติสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เหมาะสม เข้าถึงระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม มีการสืบทอด
วัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า มีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสภาพแวดล้อมที่
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เหมาะสมสวยงาม จึงก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2564 “เมืองเกษตรสีเขียว 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 

1. พัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนและเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่น โดยส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ทั้งการผลิตที่ได้มาตรฐานและการตลาด กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs เพ่ือการผลิต
ที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เพ่ือการสร้างรายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

2. ยกระดับการพัฒนาด้านการเกษตร มีเปูาหมายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว และเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการเกษตร โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิต ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ในการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริม Smart Farmer เพ่ือการใช้นวัตกรรมในการผลิต 
ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรกรพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า
ทั้งภาคบริการ ภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ผลิตจนถึงตลาดและผู้บริโภค ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและการส่งออก ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการผลิตอ่ืน ส่งเสริมการผลิตและสินค้าด้าน
การบริกาท่ีได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 

3. สนับสนุนการศึกษาวิจัย การใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี การคิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณค่า และ
พัฒนาเป็นอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตในทุกสาขาการผลิต หรือเพ่ือการพัฒนา
สินค้าใหม่ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการร่วมมือกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และ
กระทรวง กรม ที่เก่ียวข้อง 

4. ด้านการตลาด ด าเนินการเปิดช่องทางการค้ามากขึ้น โดยการแสวงหาความร่วมมือกับภาค
การตลาดต่างๆ ในการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายของจังหวัด ทั้งในและต่างประเทศ ตลาดประชาคมอาเซียน
และประเทศคู่ค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบทีมราชบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคมที่บูรณาการ

ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และเชิงเกษตรสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ดังนั้น  
การพัฒนาจะเป็นสองรูปแบบ ดังนี้. 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์มรดกไทย
หัวใจแผ่นดิน(เมืองคูบัว)เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (สวนผึ้ง, จอมบึง, บ้านคา, บางแพ) เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีไทยวิถีถิ่นสายน้ า (ด าเนินสะดวก) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยดั้งเดิม (บ้านโพ
หัก, ไทยพ้ืนถิ่น) 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มเปูาหมายคนรุ่นใหม่วัยท างาน เพ่ือเน้นการพักผ่อนในเชิง       
การเรียนรู้สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพ่ือการพักผ่อนบริเวณอ าเภอสวนผึ้ง บ้านคา และ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น อุทยานกล้วยไม้  หมู่บ้านผลิตเกษตรปลอดภัย หมู่บ้าน OTOP 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
พัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้ของครัวเรือนและชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน โดย

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยส่งเสริม
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาที่สมบูรณ์ ส่งเสริม  การเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ปูองกันโรค การบริการด้านการแพทย์รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยแรงงานให้มากขึ้น 
ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือการเป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเพ่ือใช้ในภาคครัวเรือนและชุมชน เช่นการประหยัดการใช้ไฟฟูาของครัวเรือน การประหยัดการใช้
น้ ามัน โดยสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน    

ส าหรับการแก้ไขปัญหาขยะ พ้ืนที่เกิดขยะที่ส าคัญคือเขตเมือง โดยการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการ
ปัญหาขยะ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการจัดการขยะที่ดี 
สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 4 ภัย 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ภัยคุกคามด้านยาเสพติด 

ด้านแรงงานต่างด้าวและบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ ภัยพิบัติ และความขัดแย้งทางสังคม 
โดยเฉพาะเรื่องของผู้มีอิทธิพลและการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ตอนใน โดยด าเนินการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายเร่งด่วนเป็นล าดับแรกและด าเนินการในพ้ืนที่เปูาหมายรอง
ครบถ้วนในระยะ 4 ปี 
  ในส่วนการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการด าเนินการในพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือการ
พัฒนาแก้ลิงแหล่งน้ าหรือปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถกักเก็บน้ าในฤดูฝนและสามารถใช้น้ าในฤดูแล้ง 
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

18. อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง  
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ  
4. จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง  
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6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
7. ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษา

เอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  

8. ส่งเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา ตลอดจนงานอ่ืน ๆ    
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง  

9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงาน   
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวง 

10. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง  
11. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง  
12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน

ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

19. อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ    

เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มี
อ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        

เพ่ือการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(8) ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม

พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

2. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับสามารถเรียนต่อ 
    ในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. มีสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทที่ท าให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (สมศ.) 
5. สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สามารถจัดการศึกษา

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีหลักสูตร
หลากหลายทั้งหลักสูตรปกติ เทียบโอนความรู้  
เทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ และรูปแบบทวิภาคี 

6. การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
สามารถให้บริการให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้อง   
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

8. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนได้ 

9. มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียน 
     การสอนแบบสะสมหน่วยกิต รวมถึงการถ่ายโอน 
     หน่วยกิต ประสบการณ์การท างานระหว่าง 
     มหาวิทยาลัยในประเทศและกลุ่มประเทศใน 
     อาเซียน 
10. มีระบบเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการจัดการเรียน       
      การสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
      ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
11. มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่สนับสนุนสถานศึกษา 
      และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากภายนอก 
      หนว่ยงาน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนใหญ่มีผลรวมต่ ากว่า
ระดับประเทศ  

2. นักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง   
ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

3. มีนักเรียนต่างสัญชาติในพ้ืนที่ชายขอบ    
จ านวนมากท าให้เกิดปัญหาในการอ่านออก
เขียนได้ 

4. ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน 
โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 

5. ครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการจัด     
การเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์    

6. สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ครูสอนไม่ครบชั้น      
ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีดี 

7. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กบางส่วนมีวุฒิ 
    ไม่ตรงวิชาเอก ไม่เพียงพอ   
8. การขาดอัตราก าลังครูของสถานศึกษาประเภท         

อาชีวศึกษา ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่มี   
ประสิทธิภาพ          

9. สถานศึกษาขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยส าหรับ
การฝึกวิชาชีพส่งผลให้ผู้เรียนที่จบสายอาชีพ
บางส่วนยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 

10. การศึกษานอกระบบมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ 
      ก าหนด  
11. การจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ยังขาด 
      ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ 
      ด้านการศึกษาของแต่ละภาคส่วน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
12. จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนด้าน คุณธรรม  
      จริยธรรม  มีเครือข่ายความร่วมมือ และ 
      สถานศึกษาพัฒนา เยาวชนให้มีจิตอาสา          
      อย่างต่อเนื่อง 
13. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา   
      ไปยังสถานศึกษาและชุมชน 
14. หน่วยงาน และสถานศึกษามีการบริหารงานในรูป 
      องค์คณะบุคคล 
15. หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
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โอกาส อุปสรรค 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 
    ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึง ครอบคลุม      

ทุกพ้ืนที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ 
    เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
3. กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับ 
    บริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตาม
ศักยภาพ 

4. นโยบายการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เปิดโอกาส    
    ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 
    ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
5. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเรียนต่อ 
    สายอาชีพ 
6. โครงการประชารัฐเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กร  
    ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. ระเบียบกฎหมายเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการ 
    บริหารการศึกษา 
8.  การกระจายอ านาจด้านวิชาการและประกัน

คุณภาพจากส่วนกลางสู่สถานศึกษาท าให้เกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

    ดีขึ้น 
9.  แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอ้ือ   
    ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและเป็น   
    แนวทางการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ 
    ของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
10. ยุทธศาสตร์จังหวัดสนับสนุนการพัฒนาก าลังคน 
     ในพ้ืนที ่
 

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไม่
ต่อเนื่อง 

2. นโยบายบริหารโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผู้เรียน 

3. ความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี และวัฒนธรรม       
    ข้ามชาติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
    ของเด็กและเยาวชน  
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลถึงการบริหารจัดการ

และคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี 

 (พ.ศ. 2562 – 2565)  

ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 
วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย  

          “คนดี” หมายถึง  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง สามัคคี วินัย กตัญญู รับผิดชอบ จิตอาสา มี
ทัศนคติทีถู่กต้องตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี 

“มีคุณภาพ” หมายถึง  มีความรอบรู้ รอบคอบ มีสติปัญญา มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนใน
การด ารงชีวิต 

“มีความสุข” หมายถึง มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ  
“ความเป็นไทย” หมายถึง มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์     

อัตลักษณ์ของความเป็นไทย  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรสมานฉันท์ บนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค่านิยมร่วม  คนราชบุรีจิตใจดีมีคุณธรรมและคุณภาพ  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ให้เกิดแก่ผู้เรียนในทุกระดับทุกประเภท 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
5. เสริมสร้างสุขภาวะ ชาวราชบุรี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

  1. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
2. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีความปรองดองสมานฉันท์และความเป็นพลเมืองดี 

    3. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
    4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษามีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์และความเป็นพลเมืองดี 
          3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีความรู้ มีทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ถูกต้องตอบานเมือง      

มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกั น ปัญหายาเสพติด         

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ด้านความรุนแรง ภัยจากไซเบอร์ 

กลยุทธ์(Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับการพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ 
2. ผู้เรียนและผู้จบสายอาชีพมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิจัยและนวัตกรรมที่เพ่ิมศักยภาพความสามารถของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ 
2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความสามารถ        

ในการแข่งขัน 
3. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา เ พ่ือพัฒนาก าลังคนตาม           

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัย นวัตกรรม ต้นแบบ วิธีการปฏิบัติที่ดี 

(Best practice) 
5. ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐ  
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    6. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีโครงการ/กิจกรรม เสริมศักยภาพผู้เรียนที่เรียนช้า 
และส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ  

    7. ร้อยละของครู และบุคคลากรที่มีนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์(Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสถาบันอาชีวะและอุดมศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนเทียบระดับมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้โดยภาคีเครือข่าย    

ตามแนวทางประชารัฐ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและการวิจัย      

ในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา /

สถาบันการศกึษา 
5. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และเด็กปฐมวัยผ่านการประเมินพัฒนาการของหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม         

ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง สามัคคี วินัย กตัญญู รับผิดชอบ และจิตอาสา 
6. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ/

ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
5. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของ

สถานศึกษา /สถาบันการศึกษา 
6. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มี โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังทักษะชีวิต            

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
7. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ให้

มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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กลยุทธ์ (Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับ

ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการพัฒนาตามวัยของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 การบูรณาการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและ        

มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
6. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อ 

ตลอดชีวิต 
7. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษา มีหลักสูตรในการจัดการศึกษาเฉพาะทาง  
8. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษาท่ีมีสื่อดิจิทัลอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายที่ทันสมัย 

เพียงพอต่อผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 
9. ร้อยละของสถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและทั่วถึง  
10. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV  

กลยุทธ์ (Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างโอกาสในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

    1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ผู้เรียนมีองค์ความรู้และวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ครูพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  แหล่งการเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ       

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด (KPI)   
4. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ 

ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษามีการบูรณาการ สร้างจิตส านึก และกิจกรรมที่    

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษาสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชน เอกชน  

องค์กร ในการวิจัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ (Strategies)  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างจิตส านึก วิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) เชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
5. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีระบบบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
7. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง 
8. ร้อยละของสถานศึกษา /สถาบันการศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์(Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร          

จัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนทรัพยากร         

เพ่ือการศึกษา  

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2562 – 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563 ๗๕ 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2562 – 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563 ๗๖ 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2562 – 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563 ๗๗ 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

1. โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พง
ไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ปทีี่ 6 
1.1 กิจกรรมหลัก
    1.1.1 ครูแกนน าเข้าร่วมอบรมกับ
 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตวป์ุาราชบุรี           
อ. สวนผ้ึง จ. ราชบุรี 
    1.1.2 อบรมค่ายนักเรียน 
“เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตวป์ุาราชบุรี (อ่างเก็บ
น้ าห้วยอะนะ)  อ. สวนผ้ึง   จ. ราชบุรี
  จ านวน 4 รุ่น                           
    1.1.3 น าเสนอนิทรรศการและ
ร่วมงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรม
ราชินีนาถ" คร้ังที่ 13 ณ  สวนสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิฯ จงัหวดัอุทัยธานี

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา
ไม้และสัตวป์ุา 
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้าง
จติส านึกการบริหารจดัการขยะ
 น้ าเสีย พลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 3. เพื่อปลูกจติส านึกให้
เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก
และ        หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้และสัตวป์ุา 
และร่วมกันปูองกันไฟปุา

1. เชิงปริมาณ             
      จดัค่าย "เยาวชน 
รักษ์พงไพร" ผู้น านักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  4-5
 จ านวน 4 รุ่น ระยะเวลา 
   3 วนั 2 คืน             
   2. เชิงคุณภาพ         
        นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึง
ความส าคัญและประโยชน์
ของทรัพยากรปุาไม้ สัตว์
ปุา และพันธพ์ืช มี
จติส านึกการบริหาร
จดัการขยะ น้ าเสีย 
พลังงานและ           
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วธิปีูองกันไฟปุา

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าค่าย "เยาวชน 
รักษ์พงไพร" ต้ังใจท า
กิจกรรม เรียนรู้ตามฐาน มี
ความรู้ ทักษะและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  2. 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข้าค่าย มีพฤติกรรมเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดี รู้รัก
สามัคคี เห็นใจเพื่อร่วมงาน 
ท างานเป็นทีม และอยู่
ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมี
ความสุข              3. 
ร้อยละ 100 ของครูที่ เข้า
ร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่า
การจดักิจกรรมการเรียนรู้
การสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

0.4417 0.3800 0.3800 0.3800 1.5817 สพฐ สพป.ราชบุรี
เขต 1

1 1 12 4 1 1

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 78



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

2. โครงการ เฝ้าระวังและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา
   กิจกรรมหลัก
   3.1  จดัอบรมลูกเสือต้านภัย       
 ยาเสพติด
   3.2  จดัค่ายทักษะชีวติ "ปลุกพลัง 
KID พิชิตปัญหา

  1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ 
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้กับ
นักเรียน
  2. เพื่อเฝูาระวงั ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ใน
สถานศึกษา
  3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด
และจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ในสถานศึกษา

เชิงปริมาณ                 
  1. โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน                     
   2. ลูกเสือต้านภยัยาเสพติด

 3. ผู้ก ากับลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด และบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษา                
เชิงคุณภาพ                
  1. นักเรียนมีทักษะชีวติ
 และเป็นแกนน า เฝูา
ระวงัปัญหายาเสพติด 
ห่างไกลยาเสพติด

  1.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
 มีทักษะชีวติ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
 2.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่รับการอบรมเป็น
แกนน าต้านภัยยาเสพติด
เฝูาระวงัปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน  
 3. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนด าเนินการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตรง
ตามตัวชีว้ดั

0.3484 0.3200 0.3200 0.3200 1.3084 สพฐ สพป.ราชบุรี
เขต 1

1 1 9 5 2 1

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 79



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

1. เพื่อส่งเสริมหรือปลูกฝัง
ให้นักเรียนได้ตระหนักถงึ
พระมหากรุณาธคุิณของ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนิีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์

เชิงปริมาณ            
 1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน
 1,900  คน          
 2. โรงเรียน  จ านวน 
172  รร.

ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับ
การพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และมีทักษะในการ
น าศาสตร์พระราชาในการ
ด าเนินชีวติเสริมสร้าง 
พัฒนาทักษะชีวติ ให้มีความ
เข้มแข็งทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์  สังคม สติปัญญา  
สามารถด ารงชีวติในสังคม
และปลูกฝังค่านิยมการยึด
มัน่ในคุณธรรม จริยธรรม 
เติบโตเป็นพลเมืองที่มัน่คง
อยูใ่นคุณงามความดีของ
สังคม

0.7000  - 0.7000 0.7000 2.1000 จงัหวดัราชบุรี สพป.ราชบุรี
เขต 1

1 1 12 4 1 1

2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และมทีักษะในการ
น าศาสตร์พระราชาในการ
ด าเนินชวีติเสริมสร้าง 
พัฒนาทักษะชวีติ ให้มคีวาม
เขม้แขง็ทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์  สังคม สติปัญญา 
 สามารถด ารงชวีติในสังคม
ปัจจบุันได้

เชิงคุณภาพ           
1. นักเรียนได้
ตระหนักถงึพระมหา
กรุณาธคุิณของ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนิีนาถ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์

3. โครงการพัฒนาความยัง่ยืน
โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยดช 
บรมนาถบพิตร                         
     กิจกรรมที่ 1  ประชุมสัมมนา
สถานศึกษาโครงการ”การปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) สถานศึกษาแห่ง
ความดี ราชบุรีเทิดไท้  องค์ราชัน” 
จ านวน 500 คน
  กิจกรรมที่ 2 จดัสรรงบประมาณให้
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ต้นแบบ จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 50,000 บาท
  กิจกรรมที่ 3 จดัสรรงบประมาณให้
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อด าเนินการ
คัดเลือกโรงเรียน สถานศึกษาแห่ง
ความดีเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับ
เครือข่าย จ านวน 9 เครือข่ายๆละ 
20,000 บาท
   กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลด าเนินงาน
 และคัดเลือก “การปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) สถานศึกษาแห่งความดี 
ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และราชบุรี
เมืองแห่งความจงรักภักดี”
   

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 80



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กิจกรรมที่ 5  สถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ระดับต่างๆ รับมอบรางวลั 
“การปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) 
สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้
องค์ราชัน และราชบุรี  เมืองแห่ง
ความจงรักภักดี”

3. เพื่อพัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุนและปลูกฝัง
ค่านิยมการยดึมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม เติบโต
เป็นพลเมอืงที่มั่นคงอยู่ใน
คุณงามความดีของสังคม

2. มคีวามรู้และมี
ทักษะในการน า
ศาสตร์พระราชาใน
การด าเนินชวีติ
เสริมสร้าง พัฒนา
ทักษะชวีติ ให้มคีวาม
เขม้แขง็ทั้งทางร่างกาย
 อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา  สามารถ
ด ารงชวีติในสังคม 
และปลูกฝังค่านิยม
การยดึมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เติบโตเป็น
พลเมอืงที่มั่นคงอยู่ใน
คุณงามความดีของ
สังคม

4.โครงการวันส าคัญของชาติศาสนา
 และพระมหากษัตริย์

เพื่อรักษาขนมธรรมเนียม
ประเพณีและทะนุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมอันดีงาน  คณะ
ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วม
ท าบุญในวนัส าคัญทางชาติ
ศาสนาและพระมาหากษัตริย์

คณะครูและนักเรียน 
นักศึกษาร่วมท าบุญในวนั
ส าคัญทางชาติศาสนา
และพระมาหากษัตริย์

จ านวนคณะครูและนักเรียน
 นักศึกษาร่วมท าบุญในวนั
ส าคัญทางชาติศาสนาและ
พระมาหากษัตริย์

 - 0.0050  ###### 0.0050 0.0150   สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 81



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

5.โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างความสามัคคีของ
ผู้บริหาร คณะครู เจา้หน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา  สาม
รถท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์และ
เสริมสร้างความสามุคคีในหมู่
คณะ

ผู้บริหาร คณะครู 
เจา้หน้าที่และนักเรียน 
นักศึกษา  ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์และ
เสริมสร้างความสามุคคีใน
หมูค่ณะ

จ านวนผู้บริหาร คณะครู 
เจา้หน้าที่และนักเรียน 
นักศึกษา  ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์และ
เสริมสร้างความสามุคคีใน
หมูค่ณะ

-         สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

6.โครงการอบรมเรื่องสถาบนั
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
และความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมาหากรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

เทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และ
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมาหากรุณาธคุิณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

 - 0.0075  ###### 0.0075 0.0225   สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

7.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 รัชกาลที่ 10 , พระราชินี , พระ
พันปหีลวง

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
และความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมาหากรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

เทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และ
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมาหากรุณาธคุิณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

 - -         สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

8.โครงการวันปยิมหาราช เพื่อรักษาขนมธรรมเนียม
ประเพณีและทะนุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมอันดีงาน  คณะ
ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วม
ท าบุญในวนัส าคัญทางชาติ
ศาสนาและพระมาหากษัตริย์

รักษาขนมธรรมเนียม
ประเพณีและทะนุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมอันดีงาน  
คณะครูและนักเรียน 
นักศึกษาร่วมท าบุญในวนั
ส าคัญทางชาติศาสนา
และพระมาหากษัตริย์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

 - -         สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 82



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

9.โครงการวันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9

เพือตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมาหากษัตริย์  
โดยน าหลักการและวธิกีารทรง
งานมาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาตนเอง

ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมาหา
กษัตริย์  โดยน าหลักการ
และวธิกีารทรงงานมา
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเอง

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

 - -         สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

10.โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
พระมหากษัตริย์ และความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมา
หากรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

เทิดทูนสถาบันชาติ 
พระมหากษัตริย์ และ
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมาหากรุณาธคุิณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

 - -         สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

11.นิทรรศการตามรอยพระยุคล
บาทในห้องเรียน

เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมาหา
กษัตริย์และน าหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวรัชการที่ 9 มาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติ

เทิดทูนสถาบันพระมาหา
กษัตริย์และน าหลักการ
ทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวรัชการที่ 9 มาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวติ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

 - 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500   สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

12.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีน้ าใจ
รู้แพ้ณุ้ชนะรู้อภัย และห่างไกล
จากยาเสพติด

ให้นักเรียนนักศึกษามี
น้ าใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
และห่างไกลจากยาเสพติด

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

 - 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

13.โครงการสถานศึกษาปลอดบหุรี่
 100 %

เพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดยา
เสพติดและให้ห่างไกลจาก     
 ยาเสพติด

เป็นสถานศึกษาปลอดยา
เสพติดและให้ห่างไกล
จากยาเสพติด

สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 
100%

 - 0.0210 0.0210 0.0210 0.0630 สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 83



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

14.โครงการติดตามผลการเรียน
นักเรียน โครงการกองทุนการศึกษา
ตัง้แต่แรกเข้าจนจบการศึกษา

เพื่อติดตามการจบการศึกษา
ของผู้เรียนกองทุนการศึกษาที่
จบการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา

ติดตามการจบการศึกษา
ของผู้เรียนกอง
ทุนการศึกษาที่จบ
การศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา

จ านวนนักเรียนกองทุนที่จบ
การศึกษา

 - 0.0010 0.0010 0.0010 0.0630 สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

15.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
(1 ชมรม 1 โครงการ 4 นวัตกรรม)

เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาน า
พระราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจา้อยูห่ัว (1 ชมรม 1 โครงการ
 4 นวตักรรม)

ส่งเสริมให้สถานศึกษาน า
พระราโชบายด้าน
การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว (1
 ชมรม 1 โครงการ 4 
นวตักรรม)

จ านวนชมรมที่เข้าร่วม
โครงการ

 - 0.2500 0.2500 0.2500 0.7500 สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

16.โครงการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาทต้นแบบแห่งความดี เพ่ือ
ประชาราษฎร์ชาวสยาม (เสริมสร้าง
สถานศึกษาใสสะอาด)

เพื่อสร้างความสามัคคีของ
ผู้บริหาร คณะครู เจา้หน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา  สาม
รถท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์และ
เสริมสร้างความสามุคคีในหมู่
คณะ

สร้างความสามัคคีของ
ผู้บริหาร คณะครู 
เจา้หน้าที่และนักเรียน 
นักศึกษา  สามารถท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์  และ
เสริมสร้างความสามัคคีใน
หมูค่ณะ

จ านวนผู้บริหาร คณะครู 
เจา้หน้าที่และนักเรียน 
นักศึกษา  ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และ
เสริมสร้างความสามุคคีใน
หมูค่ณะ

 - 0.2000 0.2000 0.2000 0.7500 สอศ. วท.โพธาราม 1 1 12 4 1 1

17. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนทั่วไป  1. ร้อยละ 80 ของ  - 0.2964 0.2964 0.2964 0.8892 กศน. กศน. 1 1 9 5 7 1 1
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รู้จักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จ านวน 1,482 คน กลุ่มเปูาหมายได้ด ารงชีวติ จงัหวดัราชบุรี
 กิจกรรมหลัก  พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
1.1 วางแผนการจดักิจกรรม ในการด าเนินชีวติบนพื้นฐาน พอเพียง                       
1.2 จดักิจกรรมตามโครงการ ของความพอเพียง 2.ร้อยละ 80 ของ 
1.3 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล กลุ่มเปูาหมายมีความ

พึงพอใจต่อการรับบริการใน 
ระดับดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

18. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นักศึกษา กศน.ทุกระดับ 1. ร้อยละ 80 ของ  - 0.3000 0.3000 0.3000 0.9000 กศน. กศน. 1 1 9 5 7 1 1
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. ให้แก่กลุ่มเปูาหมายสามารถ จ านวน 1,220 คน กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ จงัหวดัราชบุรี
 กิจกรรมหลัก  ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อย่างมี ความเข้าใจในกระบวนการ
1.1อบรมความรู้ ความเข้าใจ ใน ความสุข ลูกเสือ
    กระบวนการเรียนรู้วชิาลูกเสือ 2.เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเปูาหมายมี 2.ร้อยละ 80 ของ 
1.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จติอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ มีจติอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม ส่วนรวม

19.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเปูาหมายมี นักศึกษา กศน.ทุกระดับ 1. ร้อยละ 80 ของ  - 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 กศน. กศน. 1 1 9 5 7 1 1
กิจกรรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน จติอาสา มีความเสียสละเพื่อ จ านวน 520 คน กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ จงัหวดัราชบุรี
 กิจกรรมหลัก  ส่วนรวม ความเข้าใจในกระบวนการ
1.1ฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลัก ยุวกาชาด
สูตรพื้นฐานยุวกาชาด,หลักสูตร 2.ร้อยละ 80 ของ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีจติอาสา มีความเสียสละเพื่อ
1.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ส่วนรวม

20.โครงการอบรมประวัตศิาสตร์ชาตไิทย 1.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ นักศึกษา กศน.ทุกระดับ 1. ร้อยละ 80 ของ  - 0.1500 0.1500 0.1500 0.4500 กศน. กศน. 1 1 9 5 7 1 1
และบญุคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ความเข้าใจเกีย่วกับประวติัศาสตร์จ านวน 8,657 คน กลุ่มเปาูหมายมีความรู้ จงัหวดัราชบุรี
 กิจกรรมหลัก  ชาติไทยและบุญคุณของพระมหา ความเข้าใจเกี่ยวกับประวติัศาสตร์

อบรมนักศึกษาในเร่ืองของประวติั กษัตริย์ไทย ชาติไทยและบญุคุณของพระมหา

ศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ 2.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายตระหนัก กษัตริย์ไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ถึงความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา 2.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปาูหมาย

และพระมหากษัตริย์ไทย มีความตระหนกัและภาคภมูิใจใน

ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

21. โครงการ ส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบยีบวินัย 
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เปน็ประมุข
กิจกรรมหลัก
    1. ส่งเสริมความรักความสามัคคี
ให้กับชุมชนท้องถิน่
    2. ราชภัฏจติอาสาพัฒนาวนิัยให้
ท้องถิน่ ผ่านกระบวนการสร้างเข้าใจ 
ในสิทธหิน้าที่ของตนเองและผู้อืน่

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ เข้าใจ ในความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวนิัย 
เข้าใจสิทธหิน้าที่ของตนเอง
และผู้อืน่  และคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ

ประชาชน เยาวชน และ
นักศึกษา ได้รับการ
ส่งเสริมความเข้าใจ ใน
ความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวนิัย 
เข้าใจสิทธหิน้าที่ของ
ตนเองและผู้อืน่

เชิงปริมาณ
1.ประชาชน เยาวชน และ
นักศึกษา ที่ได้รับการ
ส่งเสริมความเข้าใจ ใน
ความรักความสามัคคี ความ
มีระเบียบวนิัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อืน่  
จ านวนไม่น้อยกวา่ 2,000 
คน
เชิงคุณภาพ
1.ประชาชน เยาวชน และ
นักศึกษา  ตระหนัก เห็น
คุณค่า และเกิดความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวนิัย
 เข้าใจสิทธหิน้าที่ของ
ตนเองและผู้อืน่ รวมไปถึง
สามารถต่อยอดความรู้ 
ความเข้าใจและทัศนคติไปสู่
ผู้อืน่ได้  ร้อยละ 80

2.000    2.1139  1.7375 2.0000 7.851      กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้าน
จอมบึง

1 1 1 5 2 -         1

22.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม  กิจกรรม   ฝึกทักษะเร่ือง
ระเบียบแถว ความมีวนิัย ความส่ือ
สัตย์ ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ทักษะชีวติปูองกันยาเสพติด ทะเลาะ
ววิาทและต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร 
จ านวน  ๒ วนั ๒ คืน ให้แก่นักเรียน 

จ านวน ๖๐๐ คน 

เพื่อฝึกทักษะความมีระเบียบ มี
วนิัย   ให้ความรู้นักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวติ
ปูองกันยาเสพติดทะเลาะววิาท
และต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร 
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
มีส่วนร่วมในการช่วยกัน
ปูองกันและเฝูาระวงัปัญหายา
เสพติดในชุมชน และความเป็น
ระเบียบ มีวนิัย สู่ชุมชน

นักเรียนในสังกัด 
หน่วยงานทางการศึกษา 
ในจงัหวดัราชบุรี จ านวน 
 ๖๐๐  คน

นักเรียน มีภูมิคุ้มกัน        
 มีระเบียบ วนิัย ร้อยละ 
100

1.4000 0 1.0410 1.1000 3.5410 งบจงัหวดั
ราชบุรี

ศธจ.ราชบุรี 1 1 9 5 2 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

23. โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดและอบายมุข      
กิจกรรม ประเมินสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดย
ออกประเมินเชิงประจกัษ์

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีแผนงาน/กิจกรรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา                       
 2. เพื่อให้นักเรียนไม่มี
พฤติกรรมยุง่เกีย่วกับยาเสพติด
หรือเป็นผู้เสพยาเสพติด         
  3. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดอย่างยัง่ยืน

เชิงปริมาณ                 
โรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารที่เข้า
ร่วมโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จ านวน 30  
โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวระดับ
ดีเด่น                        
    เชิงคุณภาพ            
      1. นักเรียน  ไม่มี
พฤติกรรมยุง่เกีย่วกับยา
เสพติดหรือเป็นผู้เสพยา
เสพติด                      
    2.  สถานศึกษา 
จะต้องมีแผนงานและจดั
กิจกรรมรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ตลอดจนสร้างกระแส
การต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนือ่ง

1. ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกดั
กระทรวงศึกษาธกิาร   
 ที่เขา้ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ
โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุ  ร้อยละ 50   
  2. ร้อยละของ
สถานศึกษาสังกดั
กระทรวงศึกษาธกิาร 
เขา้ร่วมโครงการ
สถานศึกษา  สีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุและมแีผนงาน
การจดักจิกรรมรณรงค์
ปูองกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด ร้อยละ 100

0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0800 สป. ศธจ.ราชบุรี 1 1 9 5 2 1

24.โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 1.เพือ่นอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร้อยละผู้เข้าร่วมกจิกรรม - 0.0100 0.0150 0.0200 0.0450 สป. ศธจ.ราชบุรี 1 1 12 5 1 - 1
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ ผู้บงัคับบญัชา จติอาสามีความพงึพอใจในการ

" 5 ธันวามคม" มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช ยุวกาชาด บคุลากรทางลูกเสือ เข้าร่วมกจิกรรม ฯ ร้อยละ 90

กิจกรรมหลัก บรมนาถบพติร บคุลากรและเจ้าหนา้ที ่หนว่ยงาน

   1.กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ กวาดถนน 2.เพือ่ปลูกฝังและสร้างจติส านึกทีดี่ใหก้บัทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร

เกบ็ขยะ เศษใบไม้/วชัพชื   ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จ านวนทั้งส้ิน 200 คน
นักศึกษาวชิาทหาร และบุคลากร 

ทางการศึกษาได้ร่วมท ากจิกรรม

จติอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อืน่
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

3.เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมกจิกรรมมีจติสาธารณะ

และใช้เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

25.โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้าย 1.เพือ่ระลึกถึงบคุคลส าคัญผู้ก่อต้ังกิจการผู้บงัคับบญัชายุวกาชาด ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 - 0.0300 0.0350 0.0400 0.1050 สป. ศธจ.ราชบุรี 1 1 12 5 1 - 1
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ยุวกาชาดขึน้ในประเทศไทย สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหนา้ที ่ ได้ร่วมระลึกถึงบคุคลส าคัญ 

กิจกรรมหลัก 2..เพือ่ใหผู้้บงัคับบญัชายุวกาชาด จากสถานศึกษาทีเ่ปดิสอน ผู้ก่อต้ังกิจการยุวกาชาดขึน้ 

   1.จดักจิกรรมปฏญิาณตนและสวนสนาม และสมาชิกยุวกาชาด ตระหนกัในคุณค่ากิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวดัราชบรีุ รู้จักบ าเพญ็ตนใหเ้ปน็ประโยชน์

ยุวกาชาด และความส าคัญของการเปน็สมาชิก จ านวน 800 คน แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรม

ยุวกาชาด มีระเบยีบวนิยั มีคุณธรรม การเรียนการสอนยุวกาชาด 

จริยธรรม เปน็ผู้น า รู้รัก สามัคคี ต่อเนือ่งและเพิม่มากขึน้

 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แสดงออก

ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบ าเพญ็ตน

ใหเ้ปน็ประโยชนแ์ก่ส่วนรวม

3.เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนยุวกาชาดต่อเนือ่งเพิม่มากขึน้ 
26.โครงการส่งเสริมระเบยีบวินัยลูกเสือ 1.เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือมีระเบยีบ มีวนิัย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา 1.กลุ่มเปาูหมายเข้าร่วมประกวด 0.0381 0.0764 0.0770 0.0790 0.2324 สป. ศธจ.ราชบุรี 3 10 12 5 2 - 3
เนตรนารี มีความรัก ความสามัคคี  มีความเข้มแข็ง และคณะกรรมการในจงัหวดัราชบุรี ระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมหลัก อดทน อดกล้ัน รู้จกัช่วยเหลือผู้อื่น เข้าร่วมกจิกรรมประกวดระเบียบแถว ร้อยละ 80 

    1.จดักจิกรรมประกวดระเบียบแถว และรู้จกัการบ าเพ็ญประโยชน์  ลูกเสือ เนตรนารี คัดเลือกเป็นตัวแทน 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด

ลูกเสือ เนตรนารี 7 กลุ่มการประกวด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ  จงัหวดัเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนารี

กลุ่มที่1 ประเภทลูกเสือ–เนตรนารี ส ารอง ใหส้ามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมี จ านวน 1 กอง จาก 7 กลุ่มการประกวด มีความพงึพอใจ ร้อยละ 80

กลุ่มที่2 ประเภทลูกเสือสามัญ ความสุข

กลุ่มที่3 ประเภทเนตรนารีสามัญ 2.เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในโรงเรียน

กลุ่มที่4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเพื่อใหลู้กเสือมีความรัก ความสนใจ

กลุ่มที่5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และเหน็คุณค่าในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น

กลุ่มที่6 ประเภทลูกเสือวสิามัญ

กลุ่มที่7 ประเภทเนตรนารีวสิามัญ
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒน

า
ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

27.โครงการ สร้างและส่งเสริมความ
เปน็พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
 ด้านการศึกษา สูก่ารปฏิบตัิ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบรุี

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงศ์จกัรี             
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
เจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
โอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
มีพื้นฐานชีวติที่มัน่คงและมี
คุณธรรม                          
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ได้
เรียนรู้ถึงนวตัวถิีของท้องถิน่
และชุมชน     มีจติส านึกรัก
และภูมิใจในท้องถิน่และชุมชน
ของตนเอง

เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกดัในจงัหวดั
ราชบุรี จ านวน 
500-1,000 คน เข้าร่วม
กจิกรรม                        
 2. หน่วยงานทางการศึกษา
สังกดักระทรวงศึกษาธกิาร
และสังกดัอืน่ ตลอดจน
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง        
ในจงัหวดัราชบุรีเข้าร่วม
กจิกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกช่วงวยั มีความ
รักสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข                          
 2. ผู้เรียนรักษท์้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก
และเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมัน่
ในการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข                       
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้น าความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ชีวติประจ าวนั            
 3. สังคมมีความปรองดอง 
สมานฉันท์  อยูร่่วมกัน
อย่างสันติสุข

 - 0.2795 0.2850 0.2900 0.27948    สป.ศธ. ศธจ.ราชบุรี 1 1 12 5 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

1. โครงการ การขับเคลือ่นการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพ่ือการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน
 กิจกรรมหลัก
1.1  ประชุมวทิยากรพี่เล้ียงในการ
อบรมการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง
 Stem Education 
 1.2  อบรมครูผู้สอนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Stem 
Education
 1.3  การแลกเปล่ียนเรียนรู้      
STEM  FESTIVAL น าเสนอ STEM 
PROJECT

เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์  ให้มี
ความรู้ความสามารถการ
จดัการเรียนรู้ Stem 
Education ในชัน้เรียน   
ทุกระดับชัน้เรียน  

เชิงปริมาณ
ครูสาระวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จ านวน 175
 โรงเรียน มีความรู้      
ความสารมารถการ
จดัการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Stem 
Education 
เชิงคุณภาพ
ครูสาระวทิยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทาง 
Stem Education  ได้
อย่างมีคุณภาพ

1. ร้อยละ  100 ของ
ผู้บริหาร ครูสาระ
วทิยาศาสตร์ คณิตศษสตร์
จ านวน 175 โรงเรียน มี
ศักยภาพในการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ดี
2.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา จ านวน 175 
โรงเรียน มีชิน้งาน Stem 
Profect

0.7686 0.1500 0.1500 0.1500 1.2186 สพฐ สพป.ราชบุรี 
เขต 1

2 11 12 5 8 7 2

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

2. โครงการยกระดับมาตรฐานการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการสือ่สาร
พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล
  กิจกรรมหลัก 
 2.1 จดัอบรมพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน
สากลและผู้น าองค์กร    
2.2 จดัอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศที่จบไม่ตรงวชิาเอก  
(ภาษาอังกฤษ)
 2.3  ศึกษาดูงาน อบรม Boot  
Camp ที่ส่วนกลางก าหนด 
  2.4  การเพิ่มสมรรถนะการจดัการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
(PEER Center)

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหารให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษและใช้
การบริหารจดัการที่
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้มีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภพาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงขึน้

เชิงปริมาณ               
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษา
 ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
บริหารจดัการที่ส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ              
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมี
ความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อนกระ
ดับคุณภาพผู้เรียนให้
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้

1. ผู้บริหารร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการบริหาร
จดัการที่ส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่สอนตรงและไม่ตรง
วชิาเอกภาษามีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
3. นักเรียน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว และมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3

0.4000 0.5200 0.5200 0.5200 1.9600 สพฐ สพป.ราชบุรี 
เขต 1

2 11 12 5 8 7 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
ติดตามความก้าวหน้าการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า

2.1 เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
การจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา)                   
       2.2 เพื่อให้โรงเรียน
มีการด าเนินการจดั
การศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา) ที่มีประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ           
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 จ านวน 12 
โรงเรียน ได้รับการ
ติดตามการด าเนินงาน
การจดัการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา)         
 เชิงคุณภาพ            
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 จ านวน 12 
โรงเรียน มีการ
ด าเนินการจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา) ที่มี
ประสิทธภิาพ

โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน
 12 โรงเรียน ได้รับการ
ติดตามการด าเนินงานการ
จดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา)  ร้อยละ 100

 - 0.0100 0.0100 0.0100 0.0300 สพฐ สพม.8 2 11 12 5 8 7 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
บรูณาการ : ขับเคลือ่นการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) สูม่าตรฐานสากล

1. เพื่อติดตามประเมินผล
และรายงานความก้าวหน้า
การจดักิจกรรม STEM 
Education ใน
สถานศึกษาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8                        
 2.  เพื่อติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้าพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขัน้ตอน
หรือบันได 5 ขัน้ 
(Independent Study : 
IS) ในโรงเรียนโครงการ
มาตรฐานสากล

เชิงปริมาณ                   
 1) สถานศึกษาในสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 ใช้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)                  
 2) ครูในโรงเรียน
มาตรฐานสากลพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได  5 ขั้น 
(Independent Study : 
IS)                             
เชิงคุณภาพ                 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฝ่ายวชิาการ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการ
ขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาของ
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 8

   1. สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 ได้รับการติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้า
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
การจดักิจกรรม STEM 
Education และการ
จดัการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขัน้ตอน
หรือบันได 5 ขัน้ 
(Independent Study : 
IS) อย่างน้อย 1 คร้ัง       
   2. ร้อยละ 80  ของครู
ในโรงเรียนเป้าหมายมี
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
รู้สะเต็มศึกษา และการ
จดัการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขัน้ตอน
หรือบันได 5 ขัน้ 
(Independent Study : 
IS)

0.0300 0.0300 0.0300 0.0900 สพฐ. สพม.8 2 11 12 5 8 7 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 สามารถขับเคล่ือนการ
จดักิจกรรมSTEM 
Education ใน
สถานศึกษาและปฏิบัติ
ตามแนวทางการ
ขับเคล่ือนได้              
 2.โรงเรียน
มาตรฐานสากล
พัฒนาการจดัการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 5 
ขัน้ตอนหรือบันได 5 ขัน้ 
(Independent Study : 
IS)

5.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาของครูผู้สอน
รายบคุคล เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
(ระยะพัฒนา)

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ
จดัการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสอดคล้อมกับ
สถานประกอบการที่ตรง
กับความต้องการของชุมชน

หลักสูตรการจดัการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมสอดคล้อมกับ
สถานประกอบการที่ตรง
กับความต้องการของ
ชุมชน

ได้หลักสูตรการจดัการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
สอดคล้อมกับสถาน
ประกอบการที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนที่
มีประสิทธภิาพ

 - 0.0600 0.0600 0.0600 0.1800 สอศ. วท.โพธาราม 2 11 12 5 8 7 2

6.โครงการเตรียมความพร้อมและ
ทดสอบการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
(ติวมาตรฐานวิชาชีพ)

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียนในการจบ
การศึกษาตรงตาม
มาตรฐานวชิาชีพของแต่
ละแผนกวชิาเพื่อตรงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ

เตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนในการจบ
การศึกษาตรงตาม
มาตรฐานวชิาชีพของแต่
ละแผนกวชิาเพื่อตรง
ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ

จ านวนผู้สอบผ่าน
มาตรฐานวชิาชีพ

 - 0.0200 0.0200 0.0200 0.0600 สอศ. วท.โพธาราม 2 11 12 5 8 7 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

7.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีใน   
แผนกวิชา

เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
แบบทวภิาคีและพัฒนา
คุณภาพในการจดั
การศึกษาแบบอาชีวศึกษา
ระบบทิวภาคี

เพิ่มปริมาณผู้เรียนแบบ
ทวภิาคีและพัฒนา
คุณภาพในการจดั
การศึกษาแบบ
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี

ปริมาณผู้เรียนแบบทวภิาคี
และพัฒนาคุณภาพในการ
จดัการศึกษาแบบ
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี

 -  - สอศ. วท.โพธาราม 2 11 12 5 8 7 2

8.โครงการขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
แบบทวภิาคีและพัฒนา
คุณภาพในการจดั
การศึกษาแบบอาชีวศึกษา
ระบบทิวภาคี

เพิ่มปริมาณผู้เรียนแบบ
ทวภิาคีและพัฒนา
คุณภาพในการจดั
การศึกษาแบบ
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี

เพิ่มปริมาณผู้เรียนแบบทวิ
ภาคีและพัฒนาคุณภาพใน
การจดัการศึกษาแบบ
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี

 - 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 สอศ. วท.โพธาราม 2 11 12 1 8 7 2

9.โครงการพัฒนาทักษะการเขียน
รายงานวิจัยที่เกิดจากการ
ออกแบบนวัตกรรม เพ่ือการจัด    
การเรียนการสอน

เพื่อให้ครูสร้างงานวจิยัใน
ชัน้เรียนเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม

ครูสร้างงานวจิยัในชัน้
เรียนเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม

จ านวนงานวจิยัในชัน้เรียน
ของครูผู้สอน

 - 0.0850 0.0850 0.0850 0.2550 สอศ. วท.โพธาราม 2 11 12 1 8 7 2

10. โครงการมหกรรมเปดิโลก
อาชีพ4.0 อาชีวศึกษาจังหวัด

1 เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวชิาชีพให้มี
คุณธรรม คุณภาพและ
ความเป็นมืออาชีพ         
 2 เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาวชิาชีพให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวยั

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ในพื้นที่จงัหวดัราชบุรี

1. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ได้เรียนและพัฒนาด้าน
วชิาชีพ  ให้มีคุณธรรม 
คุณภาพ และ  ความเป็น
มืออาชีพ                   
2. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 มีอาชีพและทักษะอาชีพ 
สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปสร้างงาน สร้าง
อาชีพได้ พึ่งพาตนเองได้

 -  - 2.3700 2.3700 0.0380  งบจงัหวดั
ราชบุรี

อาชีวศึกษา
จงัหวดัราชบุรี

2 11 12 1 8 7 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

11. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนทั่วไป  1. ร้อยละ 80 ของ  - 2.6685 2.6685 2.6685 8.0055 กศน. ส านักงาน กศน. 2 11 5 1 5 1 2
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้มีงานท า จ านวน 6,650 คน กลุ่มเป้าหมายได้ด ารงชีวติ จงัหวดัราชบุรี
 กิจกรรมหลัก  มีความมัน่คง ยัง่ยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
1.1 วางแผนการจดักิจกรรม พอเพียง                       
1.2 จดักิจกรรมตามโครงการ 2.ร้อยละ 80 ของ 
1.3 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล กลุ่มเป้าหมายมีความ

พึงพอใจต่อการรับบริการใน 
ระดับดี

12.โครงการ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่บริการผ่านการ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม
เชิงระบบ
กิจกรรมหลัก
 1. การพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้การ 
Coaching and Mentoring
 2. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
นวตักรรมเชิงระบบ

1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการพัฒนา
ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เครือข่าย
2. เพื่อสร้างและพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย
นวตักรรมเชิงระบบด้าน
การใช้นวตักรรม จติศึกษา,
 Professional Learning 
Community (PLC)  และ 
 Project Base Learning 
(PBL)

1. โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาผ่านกระบวนการ 
Coaching and 
Mentoring 
2. โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นโรงเรียน
เครือข่ายนวตักรรมเชิง
ระบบ
3. มีงานวจิยัในชัน้เรียนที่
เผยแพร่หรือน าเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีโรงเรียนเครือข่าย
นวตักรรมเชิงระบบ
เพิ่มขึน้

เชิงปรมิาณ
1. โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนา จ านวน 40 โรงเรียน
 ผ่านกระบวนการ 
Coaching and Mentoring 
2. งานวจิัยในชั้นเรียน 
จ านวน 40 เร่ือง
3. โรงเรียนเครือข่าย
นวตักรรมเชิงระบบเพิม่ขึ้น 
2  โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. งานวจิัยในชั้นเรียนที่
เผยแพร่หรือน าเสนอในการ
ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ จ านวน 10 เร่ือง
2. รูปแบบ Professional 
Learning  Network (PLN)
 ที่ได้รับการพัฒนาส าหรับ
การพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนนวตักรรมเชิงระบบ 
 1 รูปแบบ

2.9596  1.5000   1.5000   1.5000  7.460     กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอม
บึง

3 11 12 (5) 1 8 -           2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

13.โครงการ ผลิตและพัฒนาครู/
พัฒนาสมรรถนะที่เปน็เลิศส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาสมรรถนะครูวทิยาศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ ด้านนวตักรรมการ
สอนและการวจิยั
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active learning
 ส าหรับนักศึกษาครู
3. พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นครูอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ 
MCRU Model
5. ยกระดับคุณภาพครูสู่การจดัการ
เรียนการรู้วทิยาการค านวณและ    
โค้ดด้ิง

1. เพื่อพัฒนานักศึกษา
สายครูให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพพร้อม
ด้วยจติวญิญาณความเป็น
ครูและคุณลักษณะ 4 
ประการ (มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง/มีพื้นฐานชีวติที่
มัน่คงเข้มแข็ง/มีงานท า   
มีอาชีพ/เป็นพลเมืองดี มี
ระเบียบวนิัย)
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธภิาพด้านการ
จดัการเรียนการสอน แบบ
 Active Learning ให้กับ
นักศึกษาสายครู
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ผลิตครู (MCRU Model)

1. นักศึกษาวชิาชีพครู
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู ด้วย
กระบวนการการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning
2. นักศึกษาผลิตผลงาน
วชิาการและนวตักรรม
ทางการสอนได้
3. นักศึกษามีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวชิาชีพครู
พร้อมด้วยจติวญิญาณ
ความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาวชิาชีพครูที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวชิาชีพครู  
จ านวนไม่น้อยกวา่      
1,000 คน
2. ผลงานทางด้านส่ือหรือ
นวตักรรมในการเรียน   
การสอน  จ านวน 5 ส่ือ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาครูที่ได้รับการ
พัฒนามีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู       
ร้อยละ 85

4.7500   5.9800   6.0000  16.730   กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอม
บึง

3 11 12 (5) 1 8 -           2

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 97  



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

14.โครงการ พัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมหลัก
1. การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
2. เสริมสร้างแรงจงูใจและทัศนคติที่
ดีภาษาอังกฤษ English 
Motivational Activities
3. Station 1 English  Festival 
4. Station 2 Singing Contest 
5. Station 3 Movie Challenge 
6. Station 4 Self-access 
Learning 
7. อบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 
English Training
8. ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

1. เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษามหาวทิยาลัยราช
ภัฏหมูบ่้านจอมบึง
2. พัฒนาข้อสอบวดั
มาตรฐานภาษาอังกฤษ

1. ข้อสอบวดัมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ B1,
 B2 และ C1
2. นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษามี
ความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ที่ระดับ B1

เชิงปริมาณ
1. ข้อสอบวดัมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษระดับ B1, 
B2 และ C1 จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1,000 ข้อ
2. นักศึกษามหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึงเข้า
ร่วมโครงการ จ านวนไม่
น้อยกวา่ 700 คน 
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ  ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบตามมาตรฐานทาง
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ  CEFR ที่
ระดับ B1 ร้อยละ 80

3.8753  2.0000   2.0000   2.0000  9.875     กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอม
บึง

3 11 12 (5) 1 8 -           2

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 98  



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

15.โครงการ พัฒนาสมรรถนะด้าน
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้กับ
การท างาน  และ active Learning
กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active learning
2. พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบ WIL
3. สนับสนุนความร่วมมือกับ
มหาวทิยาลัยต่างประเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้ดิจทิัล

1. เพื่อให้นักศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง มี
ผลสัมฤทธิด้์านการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ แบบ Active 
Learning
2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย
การจดัการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ร่วมกัน
ระหวา่งสถานประกอบการ
และมหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง 
3. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง ให้มีความ
เป็นสากล

1. นักศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง ได้รับ
การพัฒนา ตาม
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ แบบ Active 
Learning
2. มีรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนในระบบ
ดิจทิัล
3. มีรูปแบบการบูรณา
การ การเรียนกับการ
ท างานของแต่ละ
หลักสูตรอย่างมีส่วนร่วม
 “MCRU WIL Model” 
4. นักศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง มี
ผลสัมฤทธิด้์านการเรียนรู้
 มากขึน้

เชิงปริมาณ
1  นักศึกษามหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึงที่
เข้าร่วมโครงการ  800 คน
2  ส่ือดิจทิัล  e-content 
จ านวน 10 รายวชิา
3. เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการทั้ง
ในหรือต่างประเทศในการ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ (Field 
Experience) สหกิจศึกษา 
(Co-operative 
Education) ระบบทวภิาคี 
(Internship) และการบูร
ณาการการท างานกับการ
เรียนรู้ (Work Integrated
 Learning)  อย่างน้อย  3 
เครือข่าย

5.8159 6.4218 6.0000 18.238  กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอม
บึง

3 11 12 (5), (7) 1 8 -           2

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 99  



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ ที่ (2)  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี  (พ.ศ. 2562 - 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

16. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร
สู ่Thailand ๔.๐

๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖       
 ๒. เพื่อให้โรงเรียนใน
จงัหวดัราชบุรีใช้
กระบวนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ (PLC) มา
บูรณาการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอย่างชัดเจน

1.นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาทุกโรงเรียน
ในจงัหวดัราชบุรีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสู่ Thailand 
๔.๐                        
 2.โรงเรียนในจงัหวดั
ราชบุรี ร้อยละ ๘๐ ใช้
กระบวนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
มาบูรณาการเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ระดับโรงเรียน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนหรือระดับ  
 เขตพื้นที่การศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑
 คร้ัง

1. นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ
ขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สูงกวา่ค่าเฉล่ีย             
 2.โรงเรียนในจงัหวดั
ราชบุรี ร้อยละ ๘๐ ใช้
กระบวนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ (PLC)  ใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1.6500 1.6500 3.3000 จงัหวดัราชบุรี ศธจ.ราชบุรี 3 11 12 (5), (7) 1 8 -           2

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี        หน้าที่ 100  



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
1.โครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 
  กิจกรรมหลัก
  1.1 อบรม/สัมมนาเชิงวชิาการ การ
จดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี 
ไฮสโคป วลิดอร์ฟ และการสอนแบบ
โครงการระดับปฐมวยัและศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนที่
ประสบผลส าเร็จ
  1.2 อบรมจดัท าส่ือส าหรับเด็กปฐมวยั
  1.3 นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าใน
การบริหารจดัการที่ส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวยั            
 1.4 นิเทศติดตามการจดัการเรียนรู้ 
และการวดัผล ประเมิน 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวชิาการ
ให้กับโรงเรียนศูนย์เด็ก
ปฐมวยัต้นแบบ/ เครือข่าย
 2. เพื่อพัฒนาครูสู่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั
ได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพครู
ปฐมวยัในการจดัการศึกษา
ปฐมวยั                          
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ปฐมวยัมีพัฒนาการตามวยั   
    
 

เชิงปริมาณ
 1. พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย     
ร้อยละ 100 มีความรู้  
ความเข้าใจสามารถอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยัได้อย่าง
ถูกต้อง
 2. ครูปฐมวยัร้อยละ 100
 สามารถจดัการศึกษา
ปฐมวยัได้อย่างมีคุณภาพ   
  3. นักเรียนปฐมวยัมี
พัฒนาการตามวยั
 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 ได้รับการ
นิเทศติดตามการจดั
การศึกษาปฐมวยัและ
ประเมินผล

1 ร้อยละของโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวยัต้นแบบ/ เครือข่าย
สามารถจดัการเรียนการสอน
ปฐมวยั ร้อยละ 100
2 ร้อยละของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยัได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 100
3 ร้อยละของครูปฐมวยั
สามารถจดัการศึกษาปฐมวยั
ได้อย่างมีคุณภาพ             
ร้อยละ 100                   
 4. ร้อยละของนักเรียน
ปฐมวยัมีพัฒนาการตามช่วงวยั
 ร้อยละ 100  

0.2000 0.2500 02.500 0.2500 0.9500 สพฐ. สพป.ราชบุรี
 เขต.1

3 11 12 5 8 7 3

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 101



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

2. โครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย
 ประเทศไทย   
  กิจกรรมหลัก
 2.1 การอบรมเชิงปฏิบึติการ     
ฉพาะทาง รุ่นที่ 1 - 9  ตามโครงการ
บ้านนักวทิยาศาสตรฺน้อยประเทศไทย   
 2.2 นิเทศติดตามการจดัการเรียนรู้  
และการวดัผลประเมินผล              
2.3  น าคณะครูเข้าร่วมพิธรัีบตาม
พระราชทาน บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย                                

1. พัฒนาครูปฐมวยัให้
สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  
  2. ส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้เด็กปฐมวยั ได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์                   
 3. โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีการด าเนินงาน
โครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย อย่างต่อเนือ่ง

  เชิงปริมาณ
 1. ครูผู้สอนภาษาไทย
ได้รับการพัฒนา สามารถ
จดัถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
 2. โรงเรียนที่เข้ารับการ
ประเมิน ผ่านการ
ประเมินผลงานและได้รับ
ตราพราชทางบ้าน
นักวทิยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
  เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวยัที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถจดักิจกรรม
วทิยาศาสตร์ ถ่ายทอด
ความรู้และทักษะ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

1. ร้อยละ 100 ของครู
ปฐมวยัได้รับการพัฒนา
สามารถจดักิจกรรม
วทิยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ 
และทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง   
 2. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
การด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง  
 3. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตร์น้อย     
ประเทศไทย

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 สพฐ. สพป.ราชบุรี
 เขต.1

3 12 12 5 8 7 3

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 102



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

3. โครงการขับเคลือ่นนโยบาย        
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้              
กิจกรรมหลัก                            
 1. จดัท าแผนการขับเคล่ือนงานตาม
นโยบาย ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้      
 2. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับโรงเรียนในโครงการ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินการสอนแบบ Active Learning 
เพื่อความยัง่ยืนในยุคประเทศไทย 4.0

1.เพื่อขับเคล่ือนการน า
หลักสูตรสถานศึกษา สู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธภิาพ
 ตามหลักการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 2. เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจดัการเวลา
เรียน และจดักิจกรรม "ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้
อย่างเหมาะสม

  เชิงปริมาณ 
1. พัฒนาครูผ็สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจดักิจกรรม "ลกด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้   
 2. นักเรียนได้ร่วมกิจรรม 
และได้รับการพัฒนาความ
สนใจและความถนัดของ  
แต่ละบุคคล 
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถบริหาร
จดัการโครงการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
2. ครูผู้สอนมีความรู้และ
ทักษะในการออกแบบ
กิจกรรม และจดักิจกรรม
ตามหลักองค์ 4 ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ

1. จ านวนโรงเรียนที่สามารถ
จดักิจกรรมบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ จ านวน 175 โรง
2. ร้อยละ 80 ของครูที่มี  
ความสามารถในการจดั
กิจกรรม เพิ่มเวลารู้
3. ความพึงพอใจของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน

0.5264 0.4200 0.4200 0.4200 1.7864 สพฐ. สพป.ราชบุรี
 เขต.1

3 12 12 3

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 103



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุม่โรงเรียนเครือข่าย             
กิจกรรมหลัก
1. อบรมเชิงปฏิบัติยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย    
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน
บริหารจดัการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์        
 ทางการเรียน                             
 3. นิเทศ ติดตาม การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6  และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผล
การทดสอบระดับชาติ     
ขัน้พื้นฐาน ( O - NET)       
 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้      
 2. เพื่อศึกษาดูงาน
พัฒนาการบริหารจดัการ 
ติดตาม ตรวจสอบแบบมีส่วน
ร่วมโดยมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์

1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  
280  คน                   
2. กรรมการสนามสอบและ
เจา้หน้าที่ 1,250 คน       
 3. ผู้บริหาร สพป. ผอ.
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู 
เจา้หน้าที่ 92 คน

ผลสัมฤทธิก์ารสอบ O-NET   
ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 6  เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึน้  
ร้อยละ 3

1.7868 1.7868 1.7868 1.7868 7.1472 สพฐ. สพป.รบ.2 3 12 12 1 8 7 3

5.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน นักศึกษาใหม่

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาจติและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรมอันดีแก่นักเรียน
นักศึกษา

เสริมสร้างพัฒนาจติและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรมอันดีแก่
นักเรียนนักศึกษา

จ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการ
อบรมและสามารถน าไปใช้
พัฒนาตนเองได้

 -  - สอศ. วท.โพธาราม 3 12 12 1 8 7 3

6.โครงการปลูกฝังให้นักเรียนตรงเวลา
โดยเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวนิัย
ในตนเองและตรงต่อเวลา

ผู้เรียนมีระเบียบวนิัยใน
ตนเองและตรงต่อเวลา

ผู้เรียนมีระเบียบวนิัยในตนเอง
และตรงต่อเวลา

 -  - สอศ. วท.โพธาราม 3 12 12 1 8 7 3

7.โครงการการพัฒนาสมรรถนะครู
การวัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพแบบมุง่เน้นฐานสมรรถนะ 
และการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงสูม่าตรฐานสากล

เพื่อให้มีการจดัการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานวชิาชีพ
และเทคโนโลยีเพื่อการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

การจดัการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานวชิาชีพและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้
ที่มุง่เน้นฐานสมรรถนะ

 -  - สอศ. วท.โพธาราม 3 12 12 1 8 7 3

8.โครงการการพัฒนาครูผู้สอนด้าน
การเขียนแผนการสอนแบบมุง่เน้น
ฐานสมรรถนะและการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเข้มข้น

เพื่อให้ครูผู้สนอเขียน
แผนการสอนที่ทันสมัยและ
ตรงตามสมรรถนะวชิาชีพ
ของแต่ละสาขาวชิาตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ

ครูผู้สนอเขียนแผนการสอน
ที่ทันสมัยและตรงตาม
สมรรถนะวชิาชีพของแต่ละ
สาขาวชิาตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ

จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้
ที่มุง่เน้นฐาตามสภาพจริงน
สมรรถนะ

 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 สอศ. วท.โพธาราม 3 12 12 1 8 7 3
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

9.โครงการการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยทักษะการคิด วิเคราะห์ 
การปลูกฝัง แนวคิดในการออกแบบ
นวัตกรรม และการถอดบทเรียน 
ส าหรับครูที่ปฏิบตัิหน้าที่สอนเปน็
ชิน้งานหรือโครงงานทุกแผนกวิชา 
ระดับกลาง

เพื่อให้ครูผู้สนอเขียน
แผนการสอนที่ทันสมัยและ
ตรงตามสมรรถนะวชิาชีพ
และได้นวตักรรมใหม่ที่เหมาะ
ในการจดัการเรียนการสอน

เพื่อให้ครูผู้สนอเขียน
แผนการสอนที่ทันสมัยและ
ตรงตามสมรรถนะวชิาชีพ
และได้นวตักรรมใหม่ที่
เหมาะในการจดัการเรียน
การสอน

จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้
ที่ทันสมัยและตรงตาม
สมรรถนะวชิาชีพและได้
นวตักรรมใหม่ที่เหมาะในการ
จดัการเรียนการสอน

 - 0.2000 0.2000 0.2000 0.6000 สอศ. วท.โพธาราม 3 12 12 1 8 7 3

10.โครงการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบมุง่เน้นพ้ืนฐานสมรรถนะ
โดยบรูณาการคุณธรรมส่งเสริม 9 
ประการ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้ครูจดัท าแผนการสอน
แต่ละรายวชิาโดยบูรณาการ
คุณธรรมส่งเสริม 9 ประการ
 และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ครูจดัท าแผนการสอนแต่ละ
รายวชิาโดยบูรณาการ
คุณธรรมส่งเสริม 9 
ประการ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวนแผนการสอนคุณธรรม
ส่งเสริม 9 ประการ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - 0.0200 0.0200 0.0200 0.0600 สอศ. วท.โพธาราม 3 12 12 1 8 7 3
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

11.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับครูผู้สอนทุกแผนกวิชา เพ่ือ
บรูณาการเข้ากับวิชาชีพ

เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ศัพท์เฉพาะ
ในการจดัการเรียนการสอน
เพื่อให้ทันต่อมาตรฐานสากล

ครูผู้สอนใช้ศัพท์ฉะเพาะใน
การจดัการเรียนการสอน
เพื่อให้ทันต่อมาตรฐานสากล

จ านวนผู้สอบผ่านการวดัผล
ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา

 -  - สอศ. วท.โพธาราม 3 12 12 1 8 7 3

12.โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ 1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม ประชาชนทั่วไป จ านวน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย   - 0.4354 0.4354 0.4354 1.3062 กศน. ส านักงาน กศน. 3 11,12,13 9,12 1 8 7 3

พัฒนาทักษะชีวิต เป้าหมายมีทักษะชีวติ 3,786 คน มีสุขภาพอนามัยที่ดี  จงัหวดัราชบุรี
 กิจกรรมหลัก  ด้านสุขภาพอนามัย มีความปลอดภัยในชีวติและ
1.1 วางแผนการจดักิจกรรม ความปลอดภัยในชีวติและ ทรัพย์สิน มีการอนุรักษ์
1.2 จดักิจกรรมตามโครงการ ทรัพย์สิน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
1.3 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม มีจติสาธารณะ

ส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรมและ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
จริยธรรม  
 2. กลุ่มเป้าหมายน าความรู้
มาปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้
อย่างมีความสุข

13.โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา ประชาชนทั่วไป จ านวน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย   - 1.1112 1.1112 1.1112 3.3336 กศน. ส านักงาน กศน. 3 11,12,13 12 1,4 8,10 1,7 3
สังคมและชุมชน 2,778 คน มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ จงัหวดัราชบุรี
 กิจกรรมหลัก  ที่หลากหลายสามารถใช้ชุมชน
1.1 วางแผนการจดักิจกรรม เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้
1.2 จดักิจกรรมตามโครงการ ของคนในชุมชน
1.3 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล

14.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 1.เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป จ านวน 1.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย   - 0.9306 0.9306 0.9306 2.7918 กศน. ส านักงาน กศน. 3 11,12 12 1 5,8 7 3

 กิจกรรมหลัก  
มีความรู้ด้านทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital- 3,120 คน มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความรู้ จงัหวดัราชบุรี

1.1 วางแผนการจดักิจกรรม  Literacy) และการตลาดออนไลน์ ด้านทักษะความเข้าใจและใช้

1.2 จดักิจกรรมตามโครงการ (E-commerce) เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Literacy)

1.3 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล  2. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ และการตลาดออนไลน์ (E-commerce)
มาใช้ในชีวติประจ าวนัและสามารถ เพิม่รายได้ใหแ้กต่นเอง 2. ร้อยละ 80 มีเพจการขายสินค้าออนไลน์ได้

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม 
เป้าหมายสามารถบูรณาการ
ความรู้และทักษะการเรียนรู้
ที่หลากหลาย สามารถใช้
ชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน
 2. กลุ่มเป้าหมายน าความรู้
มาปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้
ลามารถ น าไปพัฒนาชุมชน
ได้อย่างยัง่ยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

15. โครงการ ยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน 
กิจกรรมหลัก
1. การบริหารจดัการโครงการยกระดับ
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและ
การคิดวเิคราะห์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน
2. การเตรียมความพร้อมทักษะการ
อ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนใน
ระดับปฐมวยัตามสมรรถนะเด็กปฐมวยั
3. การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3             
4. การเชือ่มโยงการจดัการเรียนรู้
ระดับปฐมวยัสู่ประถมศึกษา เพื่อแก้ไข
ปัญหาการอ่านและการเขียน
5. การพัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านการเขียนและการ
วเิคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยัและ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3

1. เพื่อยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดวเิคราะห์ผ่าน
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน และการจดักิจกรรมที่มี
ประสิทธภิาพและเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมขีดสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการจดัการเรียนการสอน
ด้วยระบบ Professional 
Learning Community: PLC

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิด
วเิคราะห์
2. มีนวตักรรมและ
ส่ือการศึกษา 
3. ผลสัมฤทธิข์องนักเรียน
ในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสูงขึน้

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนที่มีนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
พัฒนาด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวเิคราะห์ของ
นักเรียนได้  จ านวน 10 
โรงเรียน
2. นวตักรรมและส่ือการศึกษา
 จ านวน 3 นวตักรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิข์องนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีผลการ
ทดสอบความสามารถทางการ
อ่าน Reading Test: RT 
สูงขึน้  ร้อยละ 85
2. นักเรียนกลุ่มโครงการมีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
(O-Net)วชิาภาษาไทย      
ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50
ขึน้ไป ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60

2.3385  1.5440   1.5440  1.5440   6.971     กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง

3 11 12 1 8 -        3

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 107



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

16.โครงการ พัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาในท้องถ่ิน
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนาความสามารถนักเรียนเพื่อ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน
 ONET ของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในจงัหวดัราชบุรี
2. พัฒนาการจดัการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในจงัหวดัราชบุรีผ่าน
กระบวนการ STEM education
3. พัฒนาทักษะด้านวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิน่
4. พัฒนาความสามารถทางภาษา 
ศิลปะ สังคม และดนตรี                 
 5. ส่งเสริมทักษะด้านวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนในจงัหวดั
ราชบุรี

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้ และทักษะทาง
วชิาการให้แก่นักเรียนใน
ท้องถิน่
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
ด้านการจดัเรียนการสอน
ให้แก่ครูในท้องถิน่

1. นักเรียนในท้องถิน่ได้รับ
ความรู้และทักษะทาง
วชิาการเพิ่มขึน้
2. ครูในท้องถิน่สามารถ
พัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม
กับรายวชิาได้ดีขึน้
3. ผลสัมฤทธิด้์านการ
เรียนรู้ของนักเรียนใน
ท้องถิน่สูงขึน้
	

เชิงปริมาณ
1.จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกวา่           
 20 โรงเรียน
2. รูปแบบ/นวตักรรม/
งานวจิยัที่เกีย่วกับการจดัการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกวา่ 5 
รูปแบบ
เชิงคุณภาพ
1. ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน ONET 
ผ่านเกณฑ์คะแนน           
ร้อยละ 50 ขึน้ไป ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60
2. ผลสัมฤทธิข์องนักเรียนใน
โรงเรียนท้องถิน่สูงขึน้เมือ่
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

2.8384  2.6918   3.1467  3.2000   11.877   กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง

3 11 12 1 8 -        3

17.โครงการ พัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตส าหรับผู้สูงวัย

1.เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
และการด ารงชีวติส าหรับ    
ผู้สูงวยั
2.เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
ประสบการณ์ ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน

เพือให้ผู้สูงวยัได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ เพื่อการ
ด ารงชีวติอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงมีบทบาทในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบกรณ์ให้กับชุมชน

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้สูงวยัได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพและการด ารงชีวติ 
 ไม่น้อยกวา่   100 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงวยัสามารถพึงพาตนเองได้
ร้อยละ 80

0.5000 0.5000  กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง

3 11 12 1 8 -        3

18. ประเมินความสามารถด้าน เพื่อประเมินความสามารถ เด็กนักเรียนสังกัด อปท. เด็กนักเรียนสังกัด อปท.  - 0.0625 0.0625 0.0625 0.1875 กรมส่งเสริม อปท. 3 11 12 1 8 -        3

การอ่านของผู้เรียน ชัน้ ป. 1 ด้านการอ่าน และประเมิน ชัน้ป.1 และป.3 ชัน้ป.1 และป.3 การปกครอง
และประเมินคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้เรียน ให้สามารถ ร้อยละ 100 ส่วนท้องถิน่
ชัน้ ป.3 สะท้อนถึงคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
19. ศูนย์อบรมครูทางไกล เพือ่พฒันานักเรียนอย่างมีคุณภาพครูในโรงเรียนสังกัด อปท. 135/คน  -  -  -  -  -  - อปท. 3 11 12 1 8 -        3

"สะเต็มศึกษา" ด้วยการจดัประสบการณ์ เรียนรู้วทิยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 108



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

20. โครงการ  TFE  (Teams For 
Education) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 
กระบวนการจดัการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของจงัหวดั        
2. เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการจดัการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกีย่วกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้
พื้นฐานแต่ละวชิาต่ ากวา่
เกณฑ์คะแนน              
ร้อยละ 50 เพิ่มขึน้ ระดับ
จงัหวดัให้กับหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา

มีแนวทางการพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกีย่วกับ
รูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขัน้พื้นฐานแต่ละ
วชิาต่ ากวา่เกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ระดับจงัหวดั 
อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1
 จงัหวดั

ร้อยละของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย มีรูปแบบ   
แนวทางการพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกีย่วกับรูปแบบ/     
แนวทางการพัฒนาเพิ่มขึน้ 
อย่างน้อยจงัหวดัละ ๑ แนวทาง

0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 2.5200    สป.ศธ. ศธจ.ราชบุรี 3 12 12 1 8 3

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 109



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

 - 0.0800 0.0800 0.0800 0.2400    สป.ศธ. ศธจ.ราชบุรี 3 12 12 1 8 321.โครงการโครงการ : Coaching 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ตวัชีว้ัด (Outputs)
1. ทกุภาคและทกุจังหวดัมีแนว
ทางการนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐานในพืน้ที่
รับผิดชอบ ทีส่อดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพืน้ทีอ่ย่างนอ้ย       
 1 แนวทาง 
2. ทกุจังหวดัมี Supervisor Teams
 ระดับจังหวดั เพือ่เปน็ศูนย์กลาง
การบรูณาการด้านการนเิทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาทกุระดับในพืน้ที่
3. สถานศึกษาทีไ่ด้รับการนเิทศ 
ติดตามและประเมินผลตามแนวทาง
ทีพ่ฒันาขึน้มีร้อยละของนกัเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ทกุระดับในแต่
ละวชิาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
 ขึน้ไป เพิม่ขึน้                         
ตวัชีว้ัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. การวเิคราะห ์ผลสัมฤทธิแ์ละ
ความร่วมมือในการพฒันา เพือ่
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา ของหนว่ยงานหลักสูตร
การแก้ปญัหา มาจัดท าวธิกีารและ
แนวทางการนเิทศ ติดตามประเมินผล
2. การน าผลการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล มาวจิัยเพือ่หารูปแบบ
ในการยกผลสัมฤทธิท์างการศึกษา
ระดับจังหวดั

1. ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของ
หนว่ยงานทางการศึกษา ทกุ
สังกัดในพืน้ทีรั่บผิดชอบจังหวดั
ราชบรีุ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง) ประกอบด้วย - สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน    
 2  แหง่ (ระดับประถม/
มัธยมศึกษา) - สังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จ านวน   1  แหง่ – สังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
จ านวน 1 แหง่ - สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน  
1 แหง่ - สังกัดส านกับริหารงาน
การศึกษาพเิศษ และการศึกษา
สงเคราะห ์จ านวน 1 แหง่ 
2. ศึกษานเิทศก์ ผู้แทน
หนว่ยงานทางการศึกษา ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครู บคุลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบรีุ
3. เอกสารสรุปผลการติดตาม 
และประเมินผล การบริหารการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของหนว่ยงานทาง
การศึกษา ทกุสังกัดในพืน้ทีเ่พือ่
การบริหารจัดการศึกษา และ
เพือ่การเผยแพร่

1. เพือ่พฒันาแนวทางการนิเทศ
 ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจดัการศึกษา      
ทุกสังกดัในระดับภาค/จงัหวดั 
ทีม่ีความสอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพืน้ที่
2. เพือ่สร้างเครือข่าย      
ความร่วมมือในการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และ    
การสนับสนุน การบริหาร    
การจดัการศึกษา ในระดับภาค/
จงัหวดั เพือ่พฒันาการศึกษา
และยกระดับคุณภาพของ 
ผู้เรียน 
3. เพือ่ขยายผลรูปแบบ/        
แนวทางการนิเทศ ติดตาม      
และประเมินผลการบริหาร   
จดัการศึกษา ด้วยกระบวนการ 
Coaching ทุกสังกดัในระดับ
ภาค/จงัหวดั ทีส่อดคล้องกบั
ความต้องการและบริบทของ
พืน้ที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

22. ขับเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัด
ราชบรุี

   1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวยั (อนบุาล 1 – 3) 
ใหแ้ก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บคุลากรทีเ่กี่ยวข้องในระดับพืน้ที ่ 
    2. เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุการ
พฒันาการจัดการศึกษาปฐมวยัใน
ระดับจังหวดัใหม้ีคุณภาพเปน็ไป
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัที่
ก าหนดไว ้                             
   3 เพือ่ขยายผลและต่อยอดการ
ด าเนนิงานเกี่ยวกับการน า
ผลงานวจิัย นวตักรรม รูปแบบ /
แนวปฏบิติัทีดี่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวยัไปสู่หนว่ยงาน
และสถานศึกษาใหค้รอบคลุม
ทัว่ถึงมากขึน้                          
  4 เพือ่บรูณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดการศึกษาปฐมวยั
ไปสู่การปฏบิติัระหวา่งหนว่ยงาน  
ทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน

เชงิปริมาณ                        
 1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
บคุลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวยัได้รับการพฒันา
ใหม้ีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเด็ก
ปฐมวยัใหม้ีพฒันาการสมวยั 
จ านวน    100 คน             
เชงิคุณภาพ                         
  1  ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวยั และบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง
มีการพฒันาองค์ความรู้ในการจัด
การศึกษาปฐมวยั                  
2. สถานศึกษา หรือสถานพฒันา
เด็กปฐมวยัได้รับการนเิทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนบัสนนุและ
พฒันาใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน
  3 บคุลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวยัทกุฝ่ายมี
การประสานความร่วมมือ     
เพือ่การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่
จดัการศึกษาระดับอนุบาล 
(อนุบาล 1-3)  ร้อยละ 50   
 2. ร้อยละสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวยัที่ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน     
ร้อยละ 80                     
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวยั และบุคลากรที่
เกีย่วข้องที่ได้รับการพัฒนาให้
มีศักยภาพในการจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวยัให้มี
พัฒนาการสมวยั ร้อยละ 100

0.3200 0.3200 0.3200 0.3200 1.2800 สป. ศธจ.ราชบุรี 3 12 12 1 8 3
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

23.โครงการ  การพัฒนาการจัด
ประสบการณก์ารเรียน การสอน 
ระดับปฐมวัย

๑  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนสามารถจดั
ประสบการณ์ระดับปฐมวยั
ได้อย่างมีคุณภาพ              
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนระดับปฐมวยั
โรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจองค์ความรู้
การศึกษาปฐมวยั ตรงตาม
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียน         
 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนระดับปฐมวยั
โรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เทคนิค 
กระบวนการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปจดัการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

เชงิปริมาณ                         
  1 จ านวนโรงเรียนเอกชนที่
สามารถจัดประสบการณ์ระดับ
ปฐมวยัได้อย่างมีคุณภาพ          
  2. ครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน
 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตรงตามหนว่ยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน
และสภาพทีพ่งึประสงค์ใหก้ับ
เด็กปฐมวยั   ร้อยละ  85         
เชงิคุณภาพ                        
 1 โรงเรียนเอกชนสามารถจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวยัได้
อย่างมีคุณภาพ                    
 2 ครูผู้สอนระดับปฐมวยั
โรงเรียนเอกชน มีความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตรง
ตามหนว่ยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานและ
สภาพทีพ่งึประสงค์ใหก้ับเด็ก
ปฐมวยั

1. จ านวนโรงเรียนเอกชนทีเ่ปิด
สอนระดับปฐมวยัทุกโรงเรียน  
สามารถจดัประสบการณ์ระดับ
ปฐมวยัได้อย่างมีคุณภาพ     
ร้อยละ 85                          
2. ร้อยละครูผู้สอนระดับปฐมวยั
ของโรงเรียนเอกชนสามารถจดั
ประสบการณ์เรียนรู้และสภาพที่
พงึประสงค์ใหก้บัเด็กปฐมวยัได้
อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตร
ปฐมวยัร้อยละ 85                 
3. ร้อยละของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชนมีความรู้       
ความเข้าใจในเทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การ
จดัท าหน่วย  การเรียนรู้แผนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา
และสภาพทีพ่งึประสงค์ของเด็ก
ปฐมวยั  ร้อยละ 85

0.0634 0.0634 0.0634 0.0634 0.2536 สช. ศธจ.ราชบุรี 3 12 12 1 8 3
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

24. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาต(ิO-NET) 
กิจกรรมที่  1 อบรมเชิงปฏิบัติการวดั
และประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  (O-NET) โรงเรียน
เอกชนจงัหวดัราชบุรี                      
             2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวดั
และประเมินผล                            
                  3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนรายกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 
              4. ประชุมเครือข่าย
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนใน
ระดับจงัหวดั (ปส.กช.)

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์น
การทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)  ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนให้สูงขึน้       
  2. เพื่อนิเทศติดตามผลการ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน    
     3.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู
 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 ๑. จ านวนโรงเรียนเอกชน
ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิใ์น
การทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ต่ ากวา่ร้อยละ 50
  ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาแนวทางเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิm์างการ
เรียน   2. ร้อยละของ
คะแนนผลสัมฤทธิใ์นการ
ทดสอบระดับชาติ  ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สูงขึน้         3. โรงเรียนที่
มีคะแนน (O-NET) ต่ ากวา่
ร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิใ์น
การทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) 
สูงขึน้  

1. โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ
พัฒนามีผลสัมฤทธิท์างการ
สอบระดับชาติ (O-NET)     
ต่ ากวา่ร้อยละ 50  ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน      ร้อยละ  90          
           2. โรงเรียนเอกชนที่
ได้รับการพัฒนามีการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

0.3819 0.3819 0.3819 0.3819 1.5276 สช. ศธจ.ราชบุรี 3 12 12 1 8 3

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 113



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

25.มหกรรมการศึกษาเอกชน
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถ
และความเป็นเลิศในด้าน
ทักษะวชิาการ ทักษะวชิาชีพ
 สุนทรียด้านดนตรี  นาฎศิลป
 กีฬา ศิลปะการแสดง  
เทคโนโลยี การประดิษฐ์
คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ         
  2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
ปลูกฝังกิจนิสัยที่ดีให้กับ
ประชากรวยัเรียนทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะและวถิีชีวติมีความ
เป็นพลเมืองดี แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงปริมาณ                   
 1 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชนในก ากับ
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัราชบุรี  จ านวน  32
 โรงเรียน ได้แสดงออกซ่ึง
ความสามารถในด้านความ
เป็นเลิศทางวชิาการ และ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  
2 ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัราชบุรี ได้จดั
กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ตามกิจกรรมแกนกลาง    
และกิจกรรมหลักของแต่ละ
ภูมิภาค

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
เยาวชน โรงเรียนเอกชน
จงัหวดัราชบุรี                  
จ านวน  33  โรงเรียน        
เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษา
                          2. 
นักเรียน  มีความเป็นเลิศทาง
วชิาการ  ดนตรี 
ศิลปะการแสดง  การใช้
เทคโนโลยี  การประดิษฐ์
คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ และ
การด าเนินชีวติตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 90

0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.2400 สป. ศธจ.ราชบุรี 3 12 12 1 8 3

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 114



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (3)  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แผนปฎิ

รูป
แผนพัฒน

า ยทุธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี
ย.ชาติ

ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)
นโยบายรัฐบาล

26. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตน รู้จกั
หน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม   
 2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนให้มี
ความพร้อมทั้งร่างกาย จติใจ
 สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มโอกาสการแสดงออก     
 เชิงสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ 
 ตามวยัที่เหมาะสม

  เชิงปริมาณ   เด็กและ
เยาวชน และผู้ปกครองใน
จงัหวดัราชบุรี เข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน 500 คน
  เชิงคุณภาพ  เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า 
บทบาทและความส าคัญ
ของตนเอง เป็นคนดี        
 มีคุณธรรม กล้าคิดกล้า
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์   
มีจติสาธารณะด้วย     
ความต้ังใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้
ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบ 
วนิัย รู้จกัการใช้เวลา        
มีสติปัญญา รู้จกัคิด         
มีความขยันหมัน่เพียร       
 มีความรับผิดชอบ และ     
 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคตต่อไป

เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
คุณค่า บทบาทและ
ความส าคัญของตนเอง เป็น
คนดีมีคุณธรรม กล้าคิดกล้า
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์       
มีจติสาธารณะ ด้วยความต้ังใจ
ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติตนอยู่
ในระเบียบ วนิัย รู้จกัการใช้
เวลามีสติปัญญา รู้จกัคิด      
มีความขยันหมัน่เพียร         
มีความรับผิดชอบ และมี  
ความซ่ือสัตย์สุจริต เติบโต  
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป 
ร้อยละ 100

0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 0.1400    สป.ศธ. ศธจ.ราชบุรี 3 12 12 1 8 3

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                                      ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ     หน้าที่ 115



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

1.โครงการ ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการส่งเสริม
 สนับสนุนจัดการเรียนการสอน
ทางไกล New DLTV, New DLIT
  กิจกรรมหลัก
  อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก

1. เพื่อบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ให้มีประสิทธภิาพ มีส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีที่
ดี เหมาะสม เอือ้ต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้สามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิาพ 
3. นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษามี
ผลสัมฤทธิสู์งขึน้ 

เชิงปริมาณ
1. พฒันาผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกดั ใหม้ีระบบการ
บริหารจดัการทีดี่ มีประสิทธภิาพ
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้
ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบ
การบริหารจดัการทีเ่หมาะสมได้
มาตรฐาน
2.นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้นมากกวา่ปีการศึกษา
 2561  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ขนาดเล็กสามารถบริหาร
จดัการเรียนการสอนโดย
ใช้ส่ือการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV          
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ   
ร้อยละ 100
2. ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
จดัการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธภิาพ ร้อยละ 100
3. นักเรียนมผีลสัมฤทธิก์าร
เรียนรู้สูงขึน้ ร้อยละ3

0.1438 0.2000 0.2000 0.2000 0.7438 สพฐ. สพป.ราชบุรี
     เขต 1

4 4 12 5 8 7 4

2.โครงการแนะแนวศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนจากการแนะแนว
การศึกษาตามหลัด
อาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียนใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษา       
 ปีที่ 3 และ 6

การเพิ่มปริมาณผู้เรียนจาก
การแนะแนวการศึกษาตาม
หลัดอาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียน
ในระดับชัน้มัธยมศึกษา        
 ปีที่ 3 และ 6

ปริมาณผู้เรียนที่เข้าศึกษา
ต่อวทิยาลัยเทคนิคโพธาราม

 - 0.0050 0.0050 0.0050 0.0150 สอศ. วท.โพธาราม 4 4 12 2 1

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

3.โครงการ Open house เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนจากการแนะแนว
การศึกษาตามหลัก
อาชีวศึกษา

การเพิ่มปริมาณผู้เรียนจาก
การแนะแนวการศึกษาตาม
หลักอาชีวศึกษา

จ านวนผู้เรียนที่เพิ่มขึน้ของ
แต่ละสาขาวชิา

 - 0.0300 0.0300 0.0300 0.0900 สอศ. วท.โพธาราม 4 4 12 2 4

4. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. เพือ่ส่งเสริมการรู้หนงัสือและ ผู้ไม่รู้หนงัสือ ผู้ลืมหนงัสือ 1. ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ  - 0.2343 0.2343 0.2343 0.7029 กศน.  กศน. 4 11,12 12 1 8 5 3

 กิจกรรมหลัก  ปอ้งกันการลืมหนงัสือใหก้ับ จ านวน 426 คน กลุ่มเป้าหมายมีความพงึพอใจ จงัหวดัราชบุรี
1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้ ประชาชน  ต่อการเข้ารับบริการ

 หนังสือ  2.เพือ่พฒันาทกัษะด้านการอ่าน 2.ร้อยละ 80 ของ 

1.2 จดัหาส่ือแบบเรียน   การเขียนและการคิดค านวณได้ กลุ่มเป้าหมายมีการพฒันา 

1.3  พัฒนาครูให้มีทักษะการจดั อย่างมีมาตรฐาน และพฒันา ทักษะการเรียนรู้ด้านการอา่น

กระบวนการเรียนการสอน คุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ของประชาชน การเขียน การคิดค านวณได้

1.4 ด าเนินการจดักิจกรรม ส่งเสริม อย่างมีมาตรฐาน สามารถ

การรู้หนังสือ อา่นออกเขียนได้ คิดค านวณ

1.5 การติดตามประเมินผล   เป็นและมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น

1.6 การสรุป รายงานผล
5. โครงการส่งเสริมการจัดการ 1. เพือ่ส่งเสริมการจัด ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 1.  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาด  - 18.4883 18.4883 18.4883 55.4649 กศน. กศน. 4 11,12 12 1 8 5 3

ศึกษานอกระบบระดับการศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐานใหก้ับ จ านวน 8,641 คน โอกาส  และผู้ขาดโอกาส จงัหวดัราชบุรี
ขัน้พ้ืนฐาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส ทางการศึกษาและประชาชน
 กิจกรรมหลัก  และผู้ขาดโอกาส ทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
1.1 ประชาสัมพันธก์ารรับสมัคร  2. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80   
 กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพือ่  2. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
1.2 ด าเนินกิจกรรมการจดัการเรียน   แก้ปญัหาและพฒันาคุณภาพ ได้รับการพัฒนาให้มี
การสอน ชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็ง คุณธรรม จริยธรรม มี
1.3 การวดัผลประเมินผล  ใหก้ับชุมชน สุขภาพกายสุขภาพจติที่ดี 
ติดตามผล เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
อยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

6. โครงการ สนับสนุนส่ือวดีีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียน   
ขนาดเล็ก (DLTV)
กิจกรรมหลัก
1. ส ารวจพื้นที่และจดัเตรียม
โรงเรียนขนาดเล็กในการด าเนินงาน
และประชาสัมพันธใ์ห้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการ
2. จดัประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อบันทึก
ข้อตกลงท าความร่วมมือกันในทาง
วชิาการ
3. ผลิตส่ือวดิีทัศน์ และจดัซ้ือส่ือ
บันทึกข้อมูลเพื่อท าส าเนาเนือ้หา 
DLTV ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

1.	 เพื่อผลิตส่ือวดิีทัศน์
สนับสนุนการเรียนการ
สอนผ่านสถานีโทรทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
2.	 เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก

1. โรงเรียนขนาดเล็กมีส่ือ
วดีิทัศน์สนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิข์องนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กสูงขึน้เมือ่
เปรียบเทียบกับปีผ่านมา
3. สามารถแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีจ านวนครู         
ไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียน
การสอน

เชิงปริมาณ
1. ส่ือวดีิทัศน์สนับสนุน
การจดัการเรียนการสอน 
จ านวน  5 เร่ือง
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิข์องนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กสูงขึน้
เมือ่เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 20    
2. แก้ปัญหาโรงเรียน      
ขนาดเล็กที่มีจ านวนครู   
ไม่เพียงพอต่อการจดั   การ
เรียนการสอน        10 
โรงเรียน

-       1.0000    1.0100   1.2000  3.210    กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้าน    
จอมบึง

3 11 12 1 8 -        4

7. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน การคัดกรองนักเรียนยากจน ช่วง 15 ม.ค. - 31 มี.ค. นักเรียนยากจนได้มีโอกาส 0 0 0 0 0 อปท. 4 11 12 1 8 -        4

นักเรียนทุนเสมอภาค พิเศษแบบมีเง่ือนไขเข้าร่วม ได้รับทุนและสามารถศึกษา
โครงการ ในระบบโรงเรียนได้ต่อไป

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563         ส านกังานศึกษิการจังหวดัราชบรีุ หน้าที่  117



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

8.โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

๑. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๓         
ที่มีผลการเรียนดี          
มีความประพฤติดี       
และมีความพร้อมที่จะเข้า
รับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพให้ได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา
 ม.ท.ศ. ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ และศึกษาต่อเนือ่ง
ไปจนจบปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ในสาขาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ
 สาขาที่ขาดแคลน สาขา
ด้านความมัน่คง และเข้าสู่
การมีอาชีพได้อย่างมัน่คง 
๒. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ประเทศชาติ บ่มเพาะ
ความมีวนิัย  รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพ

เชิงปริมาณ   นักเรียนที่จบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓   ที่มี 
ผลการเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ีย
ไม่ต่ ากวา่ระดับ ๓.๐๐ 
ประพฤติดี  และพร้อมที่จะ
เข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต ๒  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๘  และโรงเรียนเอกชน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จงัหวดัราชบุรี                   
เขิงคุณภาพ เยาวชนที่มี
ภูมิล าเนาหรือศึกษาใน
สถานศึกษาจงัหวดัราชบุรี      
 มีโอกาสในการศึกษาต่อ
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ  และศึกษา
ต่อเนือ่งไปจนจบปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็น

1. ร้อยละของนักเรียนที่
จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีผลการเรียนดีพร้อมที่จะ
เข้ารับการคัดเลือกและ
พัฒนาศักยภาพ            
2. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้ารับการคัดเลือกมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ารับทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒         
3.จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  
และสามารถเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ และศึกษาต่อเนือ่ง
ไปจนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 95

0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 0.1400 สป. ศธจ.ราชบุรี 4 12 12 1 8 -        4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ความสามารถในการเรียนรู้
ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ง มีทักษะชีวติ    
อันจะช่วยสร้างพื้นฐาน
ชีวติที่มัน่คงเข้มแข็งแก่เด็ก
และเยาวชนไทยผู้ได้รับทุน
พระราชทาน เป็นนักเรียน
ทุนในพระองค์ฯ สามารถ
เติบโตเป็นคนดี  มีคุณภาพ
 น าความรู้กลับไปท างาน
พัฒนาท้องถิน่ชุมชน       
มีสัมมาชีพมัน่คง  เป็น
พลเมืองที่ท าประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ

ความต้องการของประเทศ 
สาขาที่ขาดแคลน  สาขาด้าน
ความมัน่คง  และเข้าสู่การมี
อาชีพได้อย่างมัน่คง  ตามที่
คณะกรรมการ ม.ท.ศ. จะ
เห็นสมควร  เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ  สามารถเติบโตเป็น
คนดีเพื่อน าความรู้กลับไป
ท างานพัฒนาท้องถิน่ชุมชน    
 มีสัมมาชีพมัน่คง  และเป็น
พลเมืองที่ท าประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

9.โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1. จ านวนคร้ังในการตรวจ 0.0550 0.0450    0.0550   0.0600  0.2150 สป. ศธจ.ราชบุรี 1 1 12 5 2 - 1
การตรวจติดตามความประพฤติ เฝ้าระวงั สอดส่อง ดูแล  

นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดราชบรุี ส่งเสริมและคุ้มครอง

กิจกรรมหลัก ความประพฤตินกัเรียนและ

นกัศึกษา จ านวน 20 คร้ัง

2. ร้อยละของผู้ปฏบิติังาน

ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน

มีทกัษะในการเฝ้าระวงั มีขวญั

และก าลังใจ ในการปฏบิติังาน

ใหม้ีประสิทธภิาพ

 1. ประชุมเชิงปฏบิติัการส่งเสริมศักยภาพ
เจ้าหนา้ทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา              
2. การออกตรวจเฝ้าระวงัความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษา                          
 3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติพนกังานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน

1.เพือ่ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการ
ปฏบิติัหนา้ทีข่องพนกังาน
เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
การปฏบิติัหนา้ทีอ่อกตรวจ 
ติดตามความประพฤตินกัรียน
และนกัศึกษาในพืน้ทีเ่ส่ียง เฝ้า
ระวงัสถานการณ์ ปญัหาความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา  
 2. เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุและ
ประสานงานสถานศึกษาในการ
ปอ้งกัน แก้ไขปญัหาความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
และคุ้มครองนกัเรียนและ
นกัศึกษา                           
3. เพือ่ปฏบิติังานส่งเสริมและ
คุ้มครองความประพฤตินกัเรียน
และนกัศึกษาร่วมกับหนว่ยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารใน
พืน้ที ่เครือข่าย องค์กร ภาครัฐ
และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องใน
พืน้ทีรั่บผิดชอบ                   
4. เพือ่ยกย่องเชิดชูเกียรติใหก้ับ
ผู้ปฏบิติัหนา้ทีส่่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

การเฝ้าระวงัปญัหาและสถานการณ์
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
 โดยศูนย์เสมารักษ์ส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ พนกังาน
เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษา เครือข่ายใน
จังหวดัราชบรีุ จ านวน 20 คร้ัง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

10.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 1.ร้อยละของจ านวนเจ้าหนา้ที่ 0.0700 0.6700    0.0700   0.0700  0.8800 สป. ศธจ.ราชบุรี 1 1 12 5 2 - 1
ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ ศูนย์เสมารักษ์ส านกังาน

นักเรียนนักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษ์ ศึกษาธกิารระดับจังหวดั/อ าเภอ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบรุี เครือข่ายพนกังานเจ้าหนา้ที่

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน

    1.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และนกัศึกษาจังหวดัราชบรีุ

ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา เข้าร่วมประชุม ทกุอ าเภอ

จังหวดัราชบรีุ และประชุมเจ้าหนา้ที่ 2.คณะกรรมการส่งเสริม

ศูนย์เสมารักษ์ประจ าจังหวดั และเครือข่าย ความประพฤตินกัเรียนและ

ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา นกัศึกษาจังหวดัราชบรีุ,

    2.ประชุมพฒันาเจ้าหนา้ทีศู่นย์เสมารักษ์ เจ้าหนา้ทีศู่นย์เสมารักษ์

ประจ าจังหวดั/อ าเภอ/พนกังานส่งเสริม จังหวดัราชบรีุ/อ าเภอ 

ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา/ และบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง

เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน มีความรู้สามารถขับเคล่ือน

ประจ าจังหวดั/อ าเภอ/พนกังานส่งเสริม งานส่งเสริมความประพฤติ

ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา/ นกัเรียนเปน็ระบบ 

เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน มีประสิทธภิาพ

1.เพือ่ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทางและแผนใน
การส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษา            
 2.เพือ่ใหห้นว่ยงานศูนย์เสมา
รักษ์ส านกังานศึกษาธกิาร
จังหวดัราชบรีุ สามารถบรูณา
การและขับเคล่ือนการส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียน 
นกัศึกษาได้อย่างเปน็ระบบมี
กลไกและเอกภาพในการ
ด าเนนิการ

1.คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
จังหวดัราชบรีุ เจ้าหนา้ทีศู่นย์เสมา
รักษ์ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดั
ราชบรีุ และบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
จ านวน 50 คน                        
2.คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
จังหวดัราชบรีุ เจ้าหนา้ทีศู่นย์เสมา
รักษ์ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดั
ราชบรีุ และบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง มี
กลไกการขับเคล่ือนงานส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและ
นกัศึกษาจังหวัดราชบรีุ ใหเ้ปน็
ระบบมีประสิทธภิาพ เกิด
ประสิทธผิล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนกัเรียนนกัศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่ (4)  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8)
ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

11.โครงการส่งเสริมสื่ออนไลน์และเครือข่าย นกัเรียน นกัศึกษาและเยาวชน 0.0492 0.2527 0.2530 0.2540 0.8089 สป. ศธจ.ราชบุรี 4 12 12 5 8 - 5
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ทีผ่่านการอบรม มีความรู้ 

ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์

อย่างสร้างสรรค์ มีวจิารณญาณ 

ตระหนกัถึงผลกระทบภยัคุกคาม

Social Media  สามารถใช้ส่ือ

ในการพฒันาตนเอง สร้างสรรค์

ส่ือปลอดภยัและเปน็ประโยชน์

ทกุคนสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชนไ์ด้ มีความรู้และมีทกัษะ

ในการน า Social Media 

ไปสร้างอาชีพก่อใหเ้กิดรายได้

เล้ียงตนเองได้ เกิดคุณลักษณะ

ทีพ่งึประสงค์มีภมูิคุ้มกันทางจิตใจ

ทีเ่ข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติทีดี่ 

มีทกัษะการด ารงชีวติ และรอดพน้

จากวกิฤตทัง้ปวง ลดปญัหา 

การออกกลางคัน และนกัเรียน

สามารถศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึน้

ร้อยละ 80

1.เพือ่ส่งเสริมนกัเรียน 
นกัศึกษาและเยาวชนใหม้ีความรู้
ในการใช้ส่ือสังคมออนไลนอ์ย่าง
สร้างสรรค์ มีวจิารณญาณ
ตระหนกัถึงผลกระทบภยั
คุกคาม Social Media         
2.เพือ่สนบัสนนุใหน้กัเรียน 
นกัศึกษาและเยาวชน ใช้ส่ือใน
การพฒันาตนเอง สร้างสรรค์
ส่ือปลอดภยัและเปน็ประโยชน ์
ทกุคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ด้                        
 3.เพือ่ใหน้กัเรียน นกัศึกษา 
และเยาวชน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทกัษะในการน า
Social Media ไปสร้างรายได้ 
สามารถเปน็อาชีพเล้ียงตนเอง
และครอบครัวได้

1.นกัเรียน นกัศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทัง้สายสามัญ
หรือสายอาชีพ ของ
กระทรวงศึกษาธกิารในพืน้ทีจ่ังหวดั
ราชบรีุ จ านวน 110 คน             
 2.นกัเรียน นกัศึกษาและเยาวชนที่
ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
 มีเจตคติทีดี่และมีทกัษะ ในการน า 
Social Media ไปสร้างอาชีพ
ก่อใหเ้กิดรายได้เล้ียงตนเองได้

แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563         ส านกังานศึกษิการจังหวดัราชบรีุ หน้าที่  122



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิัตกิารของจังหวัด ที่  (5)  จัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ แผนแมบ่ท แผนปฎริปู แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์
(5) (7) (8) ชาต ิ20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เรง่ดว่น ศธ.

1. โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ
    กิจกรรมหลัก
    1.1 การประชุมจัดท าหลักสูตร 
การอบรม
    1.2 ปฏบฺติัการภาคสนาม
ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ
    1.3 การน าเสนอผลงาน และ
คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏบิติังานที่
เปน็เลิศ   Best Practice

1. เพื่อใหส้ถานศึกษารู้และ
เข้าใจในการด าเนินงบาน
ตามนโยบาย แนวทางการ
ปฏบิติังานในถสานศึกษา
ทกุแหง่ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ใหท้กุส่วนราชการ
ด าเนินงานรณรงค์และสร
ค้างวินัย จิตส านึกในการ
คัดแยกขยะ การจัดการ
ขยะแบบครบวงจรและ
รักษาส่ิงแวดล้อม
2. เพื่อปลูกจิตส านึกใหเ้ด็ก
และเยาวชน ใหเ้ปน็
พลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะที่
เน้นการสร้างวินัยเร่ืองการ
คัดแยกขยะ การจัดการ
ขยะแบบครบวงจร

เชงิปรมิาณ
1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และผู้น านักเรียน มีความรู้
และเข้าใจแนวทางการจัด
กิจกรรมการการจัดการขยะ
แบบครบวงจร และมีวินัย 
ใส่ใจส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษาและน าไปสู่
ชุมชนที่อยู่อาศัยต่อไป
เชงิคุณภาพ
1. สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามนโยบายและมีการ
จัดการขยะแบบครบวงจร 
มีสภาพส่ิงแวดล้อมที่สะอาด
ร่มร่ืน รักษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมได้ดี เด็กและ
เยาวชน ใหเ้ปน็พลเมืองดี  
มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อมและ
รายงานความก้าวหน้าตาม
ก าหนด

1. ร้อยละ 80 ของครู    
มีความรู้ ความเข้าใจและ
เหน็คุณค่าในการจัดการ
ขยะและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้
 ความเข้าใจและเหน็คุณค่า
ในการจัดการขยะ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ร้อยละ 100 ของครู
และนักเรียนที่เข้าร่วม
อบรมจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้การสร้าง   
ความตระหนักในการคัด
แยกขยะ จัดการขยะแบบ
ครบวงจรและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

0.6449 0.1000 0.1000 0.1000 0.9449 สพฐ. สพป.ราชบรีุ
 เขต 1

5 10 6 4 10 1 5

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุร ี(พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรฐับาล

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563             ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี หน้าที่ 123



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิัตกิารของจังหวัด ที่  (5)  จัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ แผนแมบ่ท แผนปฎริปู แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์
(5) (7) (8) ชาต ิ20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เรง่ดว่น ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุร ี(พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรฐับาล

2. โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
 อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)
2.เพื่อส ารวจ และศึกษา
ความหลากหลายและภมูิ
ปญัญาการใช้ประโยชน์
จากพืชและปลา ของ
ชาวบา้นในอ าเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบรีุ

1. มีฐานข้อมูล            
ด้านความหลากหลายและ  
 ภมูิปญัญาการใช้ประโยชน์
จากพืชและปลา
2.ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
รู้จักพืชและปลาที่อยู่ใน
อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบรีุ มากขึ้น
3.ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย 
 มีเจตคติที่ดี และตระหนัก
ถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์ความหลากหลาย 
และภมูิปญัญาการใช้
ประโยชน์จากพืช และปลา 
ของชาวบา้นในอ าเภอ  
สวนผ้ึงจังหวัดราชบรีุ

เชงิปรมิาณ
1.มีฐานข้อมูล            
ด้านความหลากหลาย  
ของพืช  1 ฐานข้อมูล
2.มีฐานข้อมูลด้าน    
ความหลากหลายของสัตว์ 
1 ฐานข้อมูล
เชงิคุณภาพ
1.ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
มีความความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึง
ความส าคัญในการอนุรักษ์
ในความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภมูิปญัญาการ
ใช้ประโยชน์จากพืช และ
ปลาในอ าเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบรีุ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

-       0.3384 1.9552 1.9000 4.194     กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภฏั
หมู่บา้นจอมบงึ

5 18 6 4 10 -           5

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563             ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี หน้าที่ 124



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิัตกิารของจังหวัด ที่  (5)  จัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ แผนแมบ่ท แผนปฎริปู แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์
(5) (7) (8) ชาต ิ20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เรง่ดว่น ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุร ี(พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรฐับาล

3.โครงการบรหิารจัดการคัดแยก
ขยะในครวัเรอืนเพ่ือสิ่งแวดล้อม
ในท้องถ่ิน

1. เพื่อท าใหป้ริมาณขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนชุมชน
ลดลง
2. เพื่อสร้างความรู้     
ความเข้าใจในเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะใหถู้กวิธี
ซ้ึงเปน็แนวทางหนึ่งในการ
ลดปริมาณขยะครัวเรือนใน
ชุมชน			

1.ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือนได้
2.ชุมชนมีกระบวนการรับรู้
ใหก้ับประชาชนเกี่ยวกับ
ปญัหามลพิษจากการ
จัดการขยะ

เชงิปรมิาณ
1.ประชาชนในอ าเภอ 
จอมบงึ จังหวัดราชบรีุ 
จ านวน 400 คน 
เชงิคุณภาพ
1.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้      
ความเข้าใจ ประสบการณ์
จากการฝึกปฏบิติัการ    
คัดแยกขยะในครัวเรือนให้
เกิดความเหมาะสมกับ
ชุมชนร้อยละ 80
2.สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ30

0.1695 0.2000 0.3695  กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภฏั
หมู่บา้นจอมบงึ

5 18 6 4 10 -           5

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563             ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี หน้าที่ 125



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิัตกิารของจังหวัด ที่  (5)  จัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ แผนแมบ่ท แผนปฎริปู แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์
(5) (7) (8) ชาต ิ20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เรง่ดว่น ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุร ี(พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง (9)

นโยบายรฐับาล

4.โครงการส านักงานสีเขยีว 
(green office)

1. เพื่อสร้างจิตส านึกรักษา
สภาพแวดล้อมใหก้ับ
มหาวิทยาลัย  
2. เพื่อส่งเสริมใหท้กุ
หน่วยงานมีสภาพแวดล้อม
 มีความปลอดภยั และเปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1.เพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
2.มหาวิทยาลัยได้รับการ
รับรองเปน็ส านักงานที่เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินส านักงานสีเขียว 
ร้อยละ 85

0.0300 0.0300 0.0300 0.0600 ม.ราชภฏั
หมู่บา้น 
จอมบงึ

ม.ราชภฏั
หมู่บา้นจอมบงึ

5 18 6 4 10 -           

5.โครงการขยะให้ชวีิตเป็นมติร - 0.1830 0.1840 0.1850 0.5520 สป. ศธจ.ราชบรีุ 5 10 6 4 10 - 5

กับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก

    1.กิจกรรมวชิาการ

    1.1 ความรู้พืน้ฐานเร่ืองขยะและปัญหา

ส่ิงแวดล้อม

    1.2 เยาวชนต่ืนรู้เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน

    1.3 ขยะใหช้ีวติเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    1.4 อาหารขยะ – ขยะอาหาร

    1.5  การป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและ

ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา

    1.6 กิจกรรมฐาน ขยะใหช้ีวติเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม 5 ฐานกิจกรรมหลัก 

     ฐาน Reduce : ลดการใช้ทีไ่ม่จ าเป็น  

     ฐาน Recycle : ปรับ เปล่ียน แปรสภาพ

โดยผ่านกระบวนการ

     ฐาน Reuse : ฉลาดคิดเลือก ใช้ใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม

     ฐาน Repair : ท าใหม่

     ฐาน Reject : การหลีกเล่ียง / ปฏเิสธ

การใช้ส่ิงทีก่่อใหเ้กิดมลพิษ

    2.กิจกรรมทัว่ไป

    ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม,

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ,์กิจกรรมนันทนาการ ,

กิจกรรมจติอาสาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในค่าย เป็นต้น 

1.เยาวชนมีความรู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  จ านวน  
100  คน                    
 2.เยาวชนผ่านเกณฑ์การ
ฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
จ านวน 100  คน          
3.ผลการส ารวจความพึง
พอใจของเยาวชนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมโครงการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1.เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา
 มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทกัษะและประสบการณ์ 
เกี่ยวกับขยะ ส่ิงแวดล้อม
และการบริหารจัดการกับ
ขยะที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน               
2.เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา
 มีทศันคติที่ดีตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ปอ้งกันและรักษา
ส่ิงแวดล้อม และน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
รายได้จากขยะประเภท
ต่างๆ

1.นักเรียน นักศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 100 คน          
2.ครูผู้ควบคุม          
จ านวน 10 คน            
3.คณะวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 20 คน

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563             ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี หน้าที่ 126



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา  (โรงเรียนสุจริต)      
    กิจกรรมหลัก                       
      1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและวทิยากร               
    2. อบรมผู้บริหาร ครูวชิการ 
ครูผู้สอนต้านทุจริตศึกษา              
    3. นิเทศติดตามและประเมินผล 
 การจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตร   
ต้านทุจริตศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รู้เท่าทันการ
ทุจริตและต่อต้านการทุจริต
 ด้วยการจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรทุจริตศึกษา 
ระดับปฐมวยั ประถมศึกษา
 และมัธยมศึกษาตอนต้น 
ทุกโรงเรียน
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรมครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
 และปลูกฝังค่านิยม 
ซ่ือสัตย์สุจริต รู้ทันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ร่วมมือกับหน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ เพื่อต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ

เชิงปริมาณ
1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน       
1,815 คน               
2. นักเรียนระดับ
ปฐมวยัประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 35,751 คน 
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนทุกระดับ
 มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะกระบวนการ และ
มีเจตคติที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี และต่อต้าน
การทุจริต สามารถ
ร่วมมือกับองค์กร 
เครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
สามารถบริหารหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
2. ร้อยละ 100 ครูผู้สอน
สามารถจดัการเรียนการ
สอนและจดักิจกรรมการ
เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ                     
3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดได้รับความรู้ มี
ความคิด มีทักษะ มีเจตคติ
 มีค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริต 
เป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

0.6868 0.2200 0.2200 0.2200 1.3468 สพฐ. สพป.ราชบุรี
เขต 1

6 6 4 6 12 8 6

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

 แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ หน้าที่  127



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

2. โครงการการพัฒนาโรงเรียน
ประชารัฐ/ โรงเรียนดีประจ าต าบล 
  กิจกรรมหลัก                       
    1. แลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียน
ประชารัฐ                                
    2. ประขุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางโรงเรียน       
ประชารัฐ                                
     3. ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้โรงเรียนประชารัฐร่วมกับ   
School Partner

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนประชารัฐ/ 
โรงเรียนดีประจ าต าบล ให้
ได้มาตรฐาน เสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านการอ่าน เขียน 
คิดค านวณ และการคิด
อย่างมีวจิารณญาณ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 
สร้างนวตักรรมได้ มีทักษะ
การส่ือสาร รู้เท่าทันส่ือ รัก
การท างาน ท างานร่วมกับ
ผู้อืน่และสร้างงานอาชีพใน
อนาคตได้

เชิงปริมาณ               
  1. โรงเรียนประชารัฐ 
 33 โรงเรียน มีการ
พัฒนายกระดับพื้นฐาน
การเรียนพื้นฐานวชิาชีพ 
และผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนให้สูงขึน้             
 2. โรงเรียนประชารัฐ 
33 โรงเรียน มีความรู้ใน
คุณภาพตามแนวทาง
โรงเรียนประชารัฐ        
 เชิงคุณภาพ              
   โรงเรียนประชารัฐทุก
โรงเรียนมีการพัฒนา
วชิาชีพและผลสัมฤทธิ์
สูงขึน้

1. โรงเรียนประชารัฐ มี
การจดัท าโครงการ 
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชน                 
2. โรงเรียนประชารัฐผ่าน
การประเมินการ
ด าเนินงานด้านผลลัพธ ์
ด้านนักเรียน ด้าน
สถานศึกษา                  
 3. โรงเรียนดีประจ าต าบล
 มีความเข้มแข็งด้าน
วชิาการและวชิาชีพ         
  4. โรงเรียนดีประจ า
ต าบล มีผลผลิต 1 
โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.6000 สพฐ. สพป.ราชบุรี
เขต 1

6 6 12 6

 แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ หน้าที่  128



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.5100 สพฐ. สพป.ราชบุรี
เขต 1

6 6 6 6เชิงปริมาณ              
      1. สถานศึกษา     
ร้อยละ 80 จดัท าข้อมูล
สารสนเทศในการจดั
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
และการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานได้
ถูกต้อง                     
    2. สถานศึกษา     
ร้อยละ 100 ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การจดัการศึกษาทั้งทาง
ระบบอิเลคทรอนิกส์และ
การติดตามเชิงประจกัษ์ 
  เชิงคุณภาพ             
     1. สถานศึกษามน
สังกัดทุกแห่ง มีการ
จดัท าข้อมูลสารสนเทศ
ในการจดัการศึกษาขัน้
พื้นฐาน และการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของต้น
สังกัดได้ถูกต้อง 
สอดคล้องกับปัจจยั 
กระบวนการ และผลผลิต
   2. สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
ระบบบริหารและการจดั
การศึกษา

1. เพื่อติดตามและพัฒนา
ระบบข้อมูลวสารสนเทศ
ในการจดัการศึกษาขัน้
พื้นฐาน การด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
และ สพฐ. ของ
สถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นที่ให้ถูกต้อง        
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสพป.ราชบุรี เขต1
 3. เพื่อน าผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจดัการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ง

3. โครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล นิเทศการศึกษา         
   กิจกรรมหลัก                      
     1.  การวางแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษา                               
     2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และรายงาน                            
    3. การจดัท าข้อมูลสารสนเทศ    
     4. การวจิยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                               
    5. การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
การท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรุเมินผลและนิเทศ
การศึกษา                               
    6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกัด
และส านักงานเขตพื้นที่มี
ความถูกต้อง  สอดคล้อง
กับปัจจยั กระบวนการ 
และผลผลิตตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และ สพฐ.                  
2. สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศระบบบริหาร และ
การจดัการศึกษาทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
การประเมินสภาพจริง     
 3.โรงเรียนในสังกัด
สามารถจดัการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  
 4.ส านักงานเขตพื้นที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
ของส านักงานเขตพื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

4. โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี                        
กิจกรรมหลัก                         
  1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ในการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
1.2 จดัท าร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี                                
 1.3 จดัท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี                               
1.4 สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี

1. เพื่อให้บุคลากรทุก
ระดับ สามารถวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจบุัน ปัญหาและ        
ความต้องการ
2. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี                
 3. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะในการบริหารจดั
การศึกษา 
 

ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก์บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 
35 คน

ร้อยละ100 ของครู 
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
จดัท าแผน สามารถน าแผน
ไปปฏิบัติได้ตรงตาม
วตัถุประสงค์ บรรลุ
เป้าหมายร้อยละของ
หน่วยงาน และโรงเรียนใช้
แผนเป็นเคร่ืองมือบริหาร
จดัการศึกษา

0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 1.0304 สพฐ. สพป.รบ.2 6 20 12 6 11 10 6

5. โครงการประชุมผู้บริหาร
การศึกษา สพป.                     
กิจกรรมหลัก
2.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน      
230 คน 
2.2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 25 คน                     
2.3 ประชุมข้าราชการครู      
3,000 คน  
2.4 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย 
จ านวน 30 คน

1. เพื่อชีแ้จงนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานของ
 สพป.
2. เพื่อชีแ้จงและรายงาน
ผลการด าเนินงาน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

1. ผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา
 230 คน 12 คร้ัง     
2. ผู้บริหารการศึกษา 
ผอ.กลุ่มและ
ศึกษานิเทศก์ 25 คน 
48 คร้ัง 
3. ข้าราชการครู 
3,000คน 1 คร้ัง 
4. ประธานกลุ่ม
เครือข่าย30 คน          
 24 คร้ัง

ร้อยละ100 ของผู้เข้า
ประชุม มีความเข้าใจ
นโยบาย และน าไป    
ขยายผลปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุม           
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แก้ปัญหาน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ

2.0556 2.0556 2.0556 2.0556 8.2224 สพฐ. สพป.รบ.2 6 20 12 6 11 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

6.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

เพื่อการพัฒนาระบบ
เคร่ือข่ายอินเตอร์ให้กับ
วทิยาลัยฯและใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยสอน

การพัฒนาระบบ
เคร่ือข่ายอินเตอร์ให้กับ
วทิยาลัยฯและใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสอน

ระบบเคร่ือข่ายอินเตอร์
ให้กับวทิยาลัยฯและใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย
สอนอย่างมีประสิทธภิาพ

 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 สอศ. วท.โพธาราม 6 6 12 9 6

7.โครงการเขียนแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ

เพื่อจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่
ละสาขาวชิาตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ

แผนการจดัการเรียนรู้ที่
เหมาะสมของแต่ละ
สาขาวชิาตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ

จ านวนแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่
ละสาขาวชิาตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ

 -  - สอศ. วท.โพธาราม 6 6 12 9 6

8. โครงการ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

1.เพื่อสนับสนุนระบบการ
ให้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจทิัล
2.เพื่อสนับสนุนระบบ
บริหารจดัการเชิง
ยุทธศาสตร์

1.ระบบการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีดิจทิัลมี
ประสิทธภิาพ
2.มีระบบบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

เชิงปริมาณ
1.มีระบบบริหารจดัการมี
ประสิทธภิาพ  1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1.ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวทิยาลัย ระดับดี
2.ผลประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ร้อยละ 85
3.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ร้อยละ 85

-       2.0500  -      -      2.0500  กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง

6 20 2 6 11 -           6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

9.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการบริการและส่งเสริม
เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อพัฒนาระบบระบบ
บริหารจดัการด้านการ
บริการและส่งเสริม
เทคโนโลยีดิจทิัลให้มี
ประสิทธภิาพ

1ผู้เข้ารับบริการ ได้รับ
การบริการตรงตามความ
ต้องการ		
2.มีระบบบริหารจดัการ 
ด้านการบริการ ที่มี
มาตรฐาน เพื่อบริการแก่
นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปและชุมชนท้องถิน่		

เชิงปริมาณ
1.จ านวนคร้ังที่มีผู้เข้าใช้
บริการไม่น้อยกวา่  
100,000 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
1.มีระบบบริหารจดัการ 
ด้านการบริการ ที่มี
มาตรฐาน 1 ระบบ
2.ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 90

0.9000 1.0000 1.9000  กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง

6 20 2 6 11 -           6

10.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จดัการงานยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัยที่มี
ประสิทธภิาพ

1.มีระบบบริหารจดัการ
งานยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัยที่มี
ประสิทธภิาพ		
2.การบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
ตามหลักธรรมมาภิบาล		

เชิงปริมาณ
1.มีระบบบริหารจดัการ
งานยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัย จ านวน      
 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
2.ความส าเร็จของการ
บริหารงานยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลัย   ไม่น้อกวา่ 
ร้อยละ 85

1.079 1.0000 2.0786  กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง

6 20 2 6 11 -           

11.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมการต่อต้านการทุจริต

1. เพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมและค่านิยม
สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่
เข้าร่วมโครงการ    
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง     
มีการด าเนินงานตาม
แนวทางของ              
หลักธรรมาภิบาล

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) คะแนน 
ไม่น้อยกวา่ 85 คะแนน

เชิงปริมาณ
ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)  
ไม่น้อยกวา่ 85 คะแนน    
 เชิงคุณภาพ
ความเชือ่มัน่และศรัทธา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การด าเนินงานของ
หน่วยงานด้านความโปร่งใส
 ไม่น้อยกวา่  ร้อยละ 80

0.138 0.1400 0.2775  กระทรวง
อุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ
หมูบ่้านจอมบึง

6 21 11 6 12 -           6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

12.โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาราชบรุี

1. เพื่อทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษา
จงัหวดัและจดัท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีให้เชือ่มโยงและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร และ
น ามาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาการศึกษาและ
ขับเคล่ือนนโยบายส าคัญสู่
การปฏิบัติ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย                   
 2. เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของจงัหวดั โดยการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธกิารและ
หน่วยงานอืน่หรือภาคส่วน
ที่เกีย่วข้องในพื้นที่

1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัราชบุรีมี
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่มีประสิทธภิาพ
เป็นกรอบทิศทางใน
การบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติ     
 2. ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี
 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการ การ
บริการและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1 ร้อยละความส าเร็จของ
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติ
ราชการไปสู่การปฏิบัติ 
ร้อยละ 100               
 2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
ผ่านช่องทางการส่ือสาร 
ร้อยละ 100

0.0600 0.0500 0.0500 0.0500 0.1600 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

13. . โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บคุลากรในศึกษาธิการจังหวัด

1. เพือ่ใหบ้คุลากรของ
ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดั
ราชบรีุร่วมเปน็เครือข่ายการ
ท างานร่วมกันมีสัมพนัธภาพทีดี่
ต่อกันและเปน็การประสานการ
ท างานในรูปแบบเครือข่าย       
  2. เพือ่ใหบ้คุลากรได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด 
ประสบการณ์ และแนวทางการ
ปฏบิติังานตามบทบาทหนา้ที ่
รวมทัง้น าเสนอผลงานทีป่ฏบิติั
เปน็เลิศ (Best Practice)       
 ๓.  เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าค าบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) รวมทัง้
เทคนคิในการก าหนดตัวชี้วดั
ต าแหนง่ต่าง ๆ ใหส้อดคล้อง
กับบทบาท ภารกิจ อ านาจ
หนา้ทีข่องต าแหนง่ทีรั่บผิดชอบ

1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจดัท า      
ค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 
รวมทั้งเทคนิคในการ
ก าหนดตัวชีว้ดัต าแหน่ง
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
บทบาท ภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ของต าแหน่งที่
รับผิดชอบ                 
 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัราชบุรี  มีความรู้
 ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน สามารถ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์
การศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี  
ได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90

0.0825 0.1000 0.1200 0.1500 0.4525 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

14. โครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.ตรวจติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์                 
2. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและจดุเน้น
ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เชิงปริมาณ                 
 ๑. สถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษาจงัหวดั
ราชบุรี ร้อยละ ๑๐๐ มี
แนวทางในการด าเนินงาน
ตามนโยบายและจดุเน้น
ของกระทรวงศึกษาธกิาร   
 ๒. สถานศึกษาในจงัหวดั
ราชบุรี ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลตาม
นโยบายและจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธกิาร      
เชิงคุณภาพ                  
 1.  สถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษาจงัหวดั
ราชบุรี ด าเนินงานตาม
นโยบายและจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธกิาร     ๒.
 ศึกษานิเทศกด์ าเนินการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบาย
และจดุเน้นของกระทรวง

1. ร้อยละของสถานศึกษา
และหน่วยงานการศึกษา
จงัหวดัราชบุรี มีแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
นโยบายและจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธกิาร    
ร้อยละ 100               
 2. ร้อยละของสถานศึกษา
ในจงัหวดัราชบุรี  ได้รับ
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบาย
และจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธกิาร    
ร้อยละ 100

0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.4800 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

15. โครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อใหห้น่วยงานการศึกษา
จงัหวดัราชบุรีมีแนวทางใน
การด าเนินงานตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิาร

1.สถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษา
จงัหวดัราชบุรี ร้อยละ 
๑๐๐ มีแนวทางในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
สถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษา
จงัหวดัราชบุรี            
 2.ร้อยละ ๑๐๐ 
ด าเนินงานตามนโยบาย
การจดัการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธกิารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

ร้อยละของสถานศึกษา
และหน่วยงานการศึกษา
จงัหวดัราชบุรี  มีแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
นโยบายและจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธกิาร

0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0400 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

16. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร จัดการเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชนในก ากับ

1.  สร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ชัดเจนเกีย่วกับการ
บริหารจดัการเงินอุดหนุน
ของโรงเรียนเอกชน ให้แก่
ผู้บริหาร/เจา้หน้าที่ที่
รับผิดชอบของโรงเรียน
เอกชนในก ากับ             
 2.  เพื่อติดตามผลการ
บริหารจดัการเงินอุดหนุน
ของโรงเรียนเอกชน 
ตลอดจนรับทราบปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจดั
การเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป                
 3.  เพื่อให้การบริหารจดั
การเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชนในก ากับ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อย่างมีประสิทธภิาพและ
เกิดประสิทธผิล

เชิงปริมาณ                  
 1. ประชุมเชิงปฏบิัติการ
การบริหารจดัการเงิน
อดุหนุนของโรงเรียนเอกชน
ใหแ้ก ่ผู้บริหาร/เจา้หน้าที่
ทีรั่บผิดชอบของโรงเรียน
เอกชนในก ากบั โรงละ     
 2 คน จ านวน 66 คน    
 2.โรงเรียนเอกชนใน
ก ากบัทุกโรง จ านวน       
 33 โรง ได้รับการติดตาม 
 การบริหารจดัการเงิน
อดุหนุนของโรงเรียน
เอกชนจากคณะกรรมการ
ติดตามอย่างน้อยปีละ     
1 คร้ัง
เชิงคุณภาพ                  
 ผู้บริหารโรงเรียน/
เจา้หน้าทีข่องโรงเรียน 
เอกชน ทีเ่ข้ารับการอบรม 
มีความรู้    ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏบิัติงานได้

1. ผู้บริหาร/เจา้หน้าที่ที่
รับผิดชอบของโรงเรียน
เอกชนในก ากับ โรงละ    
 2 คน จ านวน 66 คน     
 ได้มีความรู้ความเข้าใจที่
ชัดเจนเกีย่วกับการบริหาร
จดัการเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชน             
2. โรงเรียนเอกชนในระบบ
ในก ากับทุกโรง จ านวน  
33 โรง ได้รับการ
ติดตามการบริหารจดั
การเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชนจาก
คณะกรรมการติดตาม      
 1 คร้ัง

0.0374 0.3740 0.3740 0.3740 1.1594 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 12 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

17. โครงการการตรวจสอบด้าน
การบริหารการเงินการคลัง

0.0135 0.0135 0.0135 0.0135 0.0540 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 12 10 61. เพื่อให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในก าหนด
กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในได้ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ภายใต้ทรัพยากร
ด้านการตรวจสอบที่มีอยู ่  
 2. เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในให้บรรลุ
วตัถุประสงค์เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธภิาพ        
 3 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจดัท าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

1)   ครู/บุคลากร/
เจา้หน้าที่  สถานศึกษา
เอกชนในสังกัด จ านวน 
18 โรงเรียน และ
คณะท างาน                  
 2). รายงานผลการ
ตรวจสอบ                   
 3) รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รอบ
 4 เดือน                     
 4) รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจ าปี

เชิงปริมาณ                        
 1) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ราชบรีุ มีข้อมูลสารสนเทศของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารในจงัหวดั
ราชบรีุ ครบถ้วนโดยจ าแนกตาม
ประเภทและขนาดของหน่วยงาน
   2) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ราชบรีุ ด าเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษาแก่
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารในจงัหวดั
ราชบรีุ ได้ครอบคลุมความเส่ียง
และสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร                       
เชิงคุณภาพ                        
  1) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ราชบรีุ ด าเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษาแก่
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารในจงัหวดั
ราชบรีุ ได้ครอบคลุมความเส่ียง
และสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร                        
 2) ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษา  สังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารในจงัหวดั
ราชบรีุ  ที่ได้รับการตรวจสอบ
และใหค้ าปรึกษา มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของหน่วย
ตรวจสอบภายในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบรีุ และ 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานด้านการเงินและ    
การบญัชี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

18. โครงการจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

1 เพือ่ใหส้ านกังานศึกษาธกิาร
จังหวดัราชบรีุ ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา    
และส านกังานเขตพืน้ทีก่าร
มัธยมศึกษา ในพืน้ทีจ่ังหวดั
ราชบรีุ มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก                
 2 เพือ่สร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก     
  ๓. เพือ่ใหโ้รงเรียนขนาดเล็ก
ได้รับการส่งเสริม พฒันา 
สนบัสนนุด้านบริหารจัดการ
และการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสม

เชงิปริมาณ                     
    1. โรงเรียนขนาดเล็ก ใน
พืน้ทีจ่ังหวดัราชบรีุ  ได้รับ
การส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  จ านวน  179  
โรงเรียน                         
    2. โรงเรียนขนาดเล็ก ใน
พืน้ทีจ่ังหวดัราชบรีุ มีแผนยุบ
 รวมสถานศึกษา จ านวน  
179 โรงเรียน                  
      เชงิคุณภาพ               
    1. โรงเรียนขนาดเล็กใน
พืน้ทีจ่ังหวดัราชบรีุ ได้รับการ
ส่งเสริม สนบัสนนุด้าน
บริหารจัดการและการพฒันา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม    
     2. โรงเรียนขนาดเล็ก
ได้รับการบริหารจัดการทีม่ี
ความพร้อมในการจัด       
การเรียนการสอน              
   3. ส านกังานศึกษาธกิาร
จังหวดัราชบรีุ  มีแผนการ
บริหารจัดการโรงเรียน       
ขนาดเล็ก

1.ร้อยละของโรงเรียน
ขนาดเล็กได้รับการส่งเสริม
 สนับสนุนด้านบริหาร
จดัการและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ตาม    
ความเหมาะสม              
 2.ร้อยละของโรงเรียน
ขนาดเล็กได้รับการบริหาร
จดัการที่มีความพร้อมใน
การจดัการเรียนการสอน   
 3. ร้อยละของหน่วยงาน
มีแผนบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก         
 4. ร้อยละของโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง
และยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

0.0750 0.0750 0.0750 0.2250 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

19. โครงการประชุมอนุกรรมการ
และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดราชบรุี

1. คณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 
(กศจ.) อนุกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 
(อกศจ.) 
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
และคณะอนุกรรมการ
เกีย่วกับการพัฒนา
การศึกษา

คณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี
 (กศจ.) อนุกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี
 (อกศจ.) 
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
และคณะอนุกรรมการ
เกีย่วกับการพัฒนา
การศึกษา ด าเนินการ
ประชุมพิจารณาในเร่ือง
ต่าง ๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 อย่างมีประสิทธภิาพ 
ส่งผลดีต่อการจดั
การศึกษา และทันตาม
ก าหนดเวลาอย่างมี
ประสิทธภิาพ

การประชมุ
คณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดั
ราชบุรี 
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดั
ราชบุรี 
คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชงิ
ยทุธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
การศึกษา ประชมุ
เดือนละ 1 คร้ัง รวม 
12 คร้ัง/ปี

0.5190 0.5200 0.5200 1.5590 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6

 แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัราชบรีุ (พ.ศ.2562-2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563                ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดัราชบรีุ หน้าที่  140



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

20. โครงการย้ายข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา       
สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน

1.คณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดั
ราชบุรี (กศจ.) 
อนุกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดั
ราชบุรี (อกศจ.) 
คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชงิ
ยทุธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
การศึกษา ได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด

เชิงปริมาณ  พิจารณา
ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหาร
สถานศึกษา  ที่ยืน่ค า
ร้องขอย้ายและมี
คุณสมบัติครบถ้วน       
ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด                 
เชิงคุณภาพ  พิจารณา
ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหาร
สถานศึกษา  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ ์ยุติธรรม โปร่งใส
 ถูกต้อง และทันตาม
ปฏิทินที่ก าหนด และ
เกิดผลดีต่อราชการ

พิจารณายา้ย
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 สายงานบริหาร
สถานศึกษา  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยติุธรรม 
โปร่งใส ถกูต้อง และ
ทันตามปฏิทินที่ก าหนด
 และเกดิผลดีต่อ
ราชการ ร้อยละ 100

0.0230 0.0271 0.0300 0.0300 0.1101 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการของจังหวัด ที่  6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์

(5) (7) (8) ชาติ 20 ปี ย.ชาติ ประเทศ ฉ.12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบรุี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
นโยบายรัฐบาล

สอดคล้อง (9)

21. โครงการตรวจสอบคุณสมบตัิ
และผลการประเมิน เพ่ือขอให้
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะและ
เลือ่นวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 
๒๑/๒๕๖๐

เพื่อตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานผลการประเมิน
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูที่ขอมี
วทิยฐานะและเล่ือน
วทิยฐานะให้ความถูกต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.ก าหนด

เชิงปริมาณ     
ตรวจสอบคุณสมบัติ   
ผลการประเมิน และ
เอกสารหลักฐานที่
เกีย่วข้อง ได้ครบตาม
จ านวนผู้ขอ และ
ตรวจสอบข้อมูล ณ 
สถานศึกษาของผู้ยืน่ค า
ขอรับการประเมิน ได้
ครบตามจ านวนผู้ขอมี
วทิยฐานะและเล่ือน  
วทิยฐานะ                  
 เชิงคุณภาพ            
การตรวจสอบคุณสมบัติ
 ผลการประเมิน และ
เอกสารหลักฐานที่
เกีย่วข้อง ของผู้ขอมี  
วทิยฐานะและเล่ือน  
วทิยฐานะมีความถูกต้อง
 ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารที่ ก.ค.ศ.

1. สามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติ ผลการประเมิน 
และเอกสารหลักฐานที่
เกีย่วข้อง ได้ครบตาม
จ านวนผู้ขอ และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล ณ 
สถานศึกษาของผู้ยืน่ค า
ขอรับการประเมิน ได้ครบ
ตามจ านวนผู้ขอมี      
วทิยฐานะและเล่ือน    
วทิยฐานะ                 
2.สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ     
ผลการประเมิน และ
เอกสารหลักฐานที่
เกีย่วข้องของผู้ขอมี     
วทิยฐานะและเล่ือนวทิย
ฐานะถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารที่ ก.ค.ศ.

0.0100 0.0106 0.0110 0.0110 0.0426 สป. ศธจ.ราชบุรี 6 20 12 6 11 10 6
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2562 – 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563 ๑๔๕ 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

 

ส่วนที่ 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

     การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวนปี       
พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการ     
ที่ชัดเจน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
               1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด เพ่ือการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุ
เปูาหมายดังกล่าว 
               2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562-2565)      
ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
               3. ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ในจังหวัดราชบุรีต้องให้ความส าคัญ 
และใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 เป็นกรอบ       
ในการด าเนินงานและบริหารจัดการศึกษา  
               4. จัดให้มีการด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ให้หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การยกย่องชมเชย 
เป็นต้น         
              6. ประสานงานความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานในส่วนกลางและ
จังหวัด  ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562 -2565) ฉบับทบทวนปี    
พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 

การติดตามประเมินผล 
               การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562 -2565)       
ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
               1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของ         
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2562 – 2565)  ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2563 ๑๔๖ 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

              2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการน า
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดราชบุรีสู่การปฏิบัติ  พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดราชบุรี  โดยน าวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้และประสานการติดตาม
ประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผลกระทบ
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 
               3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 

     4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด              
ในจังหวัด ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกฝุายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น  

     5. มีการก าหนดระยะเวลาของการติดตาม ประเมินผลและรายงานที่ชัดเจน เพ่ือติดตาม   
ความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย หรือปรับแผนพัฒนา
การศึกษาให้เหมาะสม ตลอดจนเพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามแผน     
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  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

คณะท างาน 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562 - 2565)  

ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 

    
1 นายวินัย  ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

2 ว่าท่ี ร.ต. สมชาย งามสุขสวสัดิ ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบรุ ี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
3 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์                 ศิลาเดช รก.อธิการดีมหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 
4 ผศ. ณฐพรภัทร ์ อินทร์ศิริพงษ ์ รองอธิการบดีฝุายนโยบายแผนและงบประมาณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

5 อาจารย์ ดร.เกรยีงวุธ นีละคุปต ์ คณะบดีคณะครุศาสตร ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

 อาจารย์ ดร.อนงค์         สระบัว รองคณะบดีคณะครุศาสตร ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

 อาจารย์ยุพยงค ์ วิงวร รองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

 อาจารย์ ดร.ภูมินทร ์ สุมาลัย รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

6 นายสมพงษ ์ พนมชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบรุ ี สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุร ี
7 นางกมลวรรณ             เชาว์ช่างเหล็ก ผอ.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
8 นายบัญชา                 รัตนพฤกษ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโปุง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโปุง 

9 นางสาวปราณ ี สุขเกษม ผอ.กองนโยบายและแผน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

10 นายกฤษฎา ค าอาจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต 8 
12 นางวรรณวภิา  สุนันธรรม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ราชบุรี เขต 2  

11 นางปาริชาต ิ อิ่มดวง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ราชบุรี เขต  1 
13 นางเชาวนีย ์ สายสดุใจ ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
14 นางฐิติภา สังข์เภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
15 นางณัฐวิสาข์  ดีเสมอ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
16 นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

17 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
18 นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
19 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
20 นางนิศารัตน ์ อรัญญาวัฒน ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
21 นางจงกลน ี ห่วงทอง ศึกษานิเทศก ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
22 นายนิรุทธิ ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
23 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
24 นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
25 นางกุลจิรา ชวะณิชย์ ศึกษานิเทศก ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวดัราชบุร ี
26 นางสาวอรจิรา สุวรรณมาล ี ศึกษานิเทศก ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
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  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

 

27 นายคมกฤษณ ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
33 ด.ต.หญิง มาลินณา สังข์แก้ว ครูใหญ ่ รร.ต ารวจตระเวนชายแดน

บ้านถ้ าหิน 
 34 ด.ต.หญิง สายพิน ยิ้มแย้ม คร ู รร.ต ารวจตระเวนชายแดน

บ้านถ้ าหิน 
35 ส.ต.อ.สมบูรณ ์ สายสดุ คร ู รร.ต ารวจตระเวนชายแดน  

ตะโกป ิดทอง 
31 นางสาวอัญชลี             ภูวพานิช ครูช านาญการพเิศษ กศน.จังหวัดราชบุร ี

30 นางสาวสุมนจันทร ์ วุฒิจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กศน.จังหวัดราชบุร ี
29 นางสาวพุทชาด ทองหยวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. เขต 8 
28 นางก าเนิด จันทราศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ราชบุรเีขต  1 
29 นางสาวเอี่ยมฤทธ์ิ รัตนานนท ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

 นางสุจิตรา  วงศ์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ราชบุรี เขต 2 

36 นางภาวิน ี บัวแพง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
37 นายจิตรกร                  กลิ่นน้อย ปฏิบัติหน้าท่ีดา้นคอมพิวเตอร ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

 
          จัดท ารูปเล่ม    

1. นางสาวภัทรานิษฐ์      สุทธิแสงจนัทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

2. นางภาวินี                บัวแพง เจ้าพนักงานธุรการ               สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

3. นายจิตรกร               กลิ่นน้อย ปฏิบัติหน้าท่ีดา้นคอมพิวเตอร ์               สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

          ออกแบบปก   

            นายจิตรกร               กลิ่นน้อย ปฏิบัติหน้าท่ีดา้นคอมพิวเตอร ์               สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

 
 






