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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัสระบรุี  
   จังหวัดสระบุรี  ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ          
ของกรุงเทพมหานคร ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศา ๓๑ ลิปดา ๔๓.๕๙๔๓๙ ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา   
๕๔ ลิปดา ๓๕.๕๘๔๗๘ ฟิลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑  
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๑๑๓ กิโลเมตร และตามแม่น้้าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้้า    
ป่าสัก ประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖.๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของพ้ืนที่ประเทศ 
 
อำณำเขต   

   จังหวัดสระบุรี  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  อ้าเภอเมืองลพบุรี  อ้าเภอชัยบาดาล และอ้าเภอพัฒนานิคม  

     จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ้าเภอปากช่อง  อ้าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   

     และอ้าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
ทิศใต้           ติดต่อกับ  อ้าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี   

     และอ้าเภอวังน้อย  อ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  อ้าเภอภาชี  อ้าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

     และอ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
 

 

 

แผนภูมิแสดงที่ตัง้และอำณำเขต 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

   พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้้าที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหนึ่งของ
ทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ๓ ลักษณะ คือ บริเวณ        
ที่ราบลุ่ม บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง 

ลักษณะดิน 

   โดยทั่วไปพบดินเหนียว  ดินเหนียวปนทรายแป้งที่มีการระบายน้้าเลว หรือค่อนข้างเลว ใช้ท้านา
ปลูกข้าว บางแห่งมีชั้นของสารจาไรไซท์อยู่ตื้นมีปฏิกิริยาเป็นกรด  ซึ่งเป็นพิษต่อข้าว บางแห่งอาจมีน้้าท่วม    
ท้าให้ผลผลิตสูญเสีย ส้าหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้้าดีและมีความลาดชันใช้ส้าหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล    
บางแห่งพบชั้นกรวดหนาแน่นอยู่ตื้น และบางแห่งถูกกัดกร่อน ส่วนที่มีความลาดชันสูง ๆ จะเป็นภูเขา บางแห่ง
พบชั้นหินพ้ืนอยู่ตื้นซึ่งใช้เป็นที่ป่า 

ลักษณะภูมิอำกำศ 

             จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna 
Climate, Aw) ระบบจ้าแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อยแห้งแล้ง
ในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

อุณหภูมิ 

   จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติ มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง 
จึงท้าให้อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๘-๒๙ องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓-๓๔ องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย ๒๓-๒๔ องศาเซลเซียส  เดือนเมษายน 
เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี  ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 

ฝน       

   ฝนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ    
ร่องความกดอากาศต่้าที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปีมีจ้านวนวันฝนตก
เฉลี่ยประมาณ ๗๐-๙๐ วัน นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรี  
หรือจังหวัดใกล้เคียง ท้าให้มีฝนตกเพ่ิมข้ึนได้อีก 

ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งน้ ำ และสภำพทำงเศรษฐกิจ 

  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ  ได้แก่ หินปูน  หินดินดาน  หินมาร์ล  ดินลูกรัง และไพโรฟิลไลท์ 
นอกจากนี้ มีป่าไม้ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ มีพ้ืนที่ป่าประมาณ ๓๗,๐๖๑ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๖๖ ของพ้ืนที่จังหวัด  
ไม้ที่ส้าคัญ คือ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน และไม้มะค่าโมง   
   จังหวัดสระบุรี มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม 
คือ เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ และแม่น้ ำป่ำสัก ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงมาทางใต้ผ่านจังหวัด
เพชรบูรณ์ อ้าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอเมืองสระบุรี อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรวมกับแม่น้้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 
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ความยาวของแม่น้้าป่าสักในส่วนที่ไหลผ่านจังหวัดสระบุรี ประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด
ประมาณ ๕๐๐ กิโลเมตร 

สภำพทำงเศรษฐกิจ 

   สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ในปี ๒๕60 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)        
มีมูลค่าเท่ากับ 236,636 ล้านบาท  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ที่ 330,750 บาท/คน/ปี        
อยู่ล้าดับที่ 10 ของประเทศ และเป็นล้าดับที่ 2 ของภาคกลางตอนบน   

มูลค่าเศรษฐกิจ 4 ล้าดับแรก  ได้แก่  
1. ภาคอุตสาหกรรม   
2. ภาคการค้า (สาขาขายส่งและขายปลีก)  
3. ภาคบริการ (การไฟฟ้า แก๊สและการประปา)   
4. ภาคการเกษตร   

จากอัตราการขยายตัว พบว่า สาขาอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
เป็นสาขาหลักของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาได้แก่ สาขาการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 12 สาขาการขายส่ง 
การขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 10  สาขาการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 5  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส้าคัญ ได้แก่ 
การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตคอนกรีต กระเบื้องเคลือบ และโมเสค ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมของ
จังหวัด มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก  ได้รับการก้าหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2)  จังหวัดสระบุรี   
มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม ณ เดือนพฤษภาคม 2560) มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 
จ้านวน ๑,801 โรงงาน เงินลงทุนจดทะเบียน จ้านวน 1,204,270.57 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
139,669 คน แยกเป็นชาย 71,141 คน  หญิง 68,528 คน)  ด้านการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ยังยึด
อาชีพการท้านาและปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และมันส้าปะหลัง แต่เนื่องจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการท้านา และการปลูกพืชไร่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ท้าให้
เกษตรกรส่วนใหญ่หันไป      เลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น โดยเฉพาะโคนมและโคเนื้อ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
นอกจากนี้  ยังมีบริษัท สหฟาร์ม จ้ากัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ้ากัด (มหาชน)  ซึ่งมีฟาร์มขนาดใหญ่
เลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อป้อนโรงงานทั้งในจังหวัด และส่งขายท้ังในและต่างประเทศ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นเมือง และงำนประจ ำปีของจังหวัดสระบุรี 

  ๑. ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต้าบล    
ขุนโขลน อ้าเภอพระพุทธบาท จัดนมัสการปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่้า ถึง ๑๕ ค่้า เดือน ๓    
รวม ๑๕ วัน ครั้งที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๘ ค่้า เดือน ๔ รวม ๘ วัน 
  ๒.  การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้้าป่าสัก อ้าเภอเสาไห้ จัดให้มีการแข่งขันเป็นประเพณีที่ท่าน้้า     
หน้าที่ว่าการอ้าเภอเสาไห้ ก้าหนดให้มีการแข่งขันเป็นประจ้าทุกปี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน
กันยายน  
  ๓. ประเพณีสงกรานต์สรงน้้าพระ เสานางตะเคียนวัดสูง อ้าเภอเสาไห้ จัดให้มีประเพณีสรงน้้า     
เสานางตะเคียน (เสาร้องไห้) เป็นประจ้าทุกปี ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง ต้าบลเสาไห้ ก้าหนดจัดงานในวันที่ 
22 - ๒๓ เมษายนของทุกปี   
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  ๔. ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  อ้าเภอพระพุทธบาท  
เป็นประเพณีที่ส้าคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยถือเอาวันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่้า 
เดือน ๘ ของทุกปี และของที่น้ามาใส่บาตร คือ “ดอกเข้ำพรรษำ” ซึ่งขึ้นอยู่ตามไหล่เขาในละแวกวัด และจะมี
เฉพาะในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น เป็นงานประเพณีท่ีส้าคัญและยิ่งใหญ่ของจังหวัดสระบุรี 
  ๕. ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ้าเภอพระพุทธบาท จัดใน  
วันขึ้น ๑ ค่้า เดือน ๔ มีการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารออกแห่ฉลอง
รอบเมืองพระพุทธบาท ซึ่งมีความเชื่อว่า หากมีการแห่พระเขี้ยวแก้วแล้ว จะสามารถบันดาลให้ประชาชนได้รับ
ความร่มเย็นเป็นสุข 
  ๖. ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประเพณีประจ้าปี 
หรือเรียกว่า “งำนแห่เจ้ำพ่อเขำตก” ในงานจะมีการแสดงอภินิหารต่าง ๆ ของเจ้าพ่อเขาตกควบคู่กันไปกับ
การกระท้าพิธีลุยไฟ  แห่สิงโต และการแสดงงิ้ว จะมีชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงาน  
เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่้า เดือน ๕ รวม ๔ วัน เป็นประจ้าทุกปี 
  ๗. งานประเพณีก้าฟ้า ต้าบลบ้านกลับ อ้าเภอหนองโดน เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทย    
ที่พูดภาษายวน ได้ท้าสืบต่อเนื่องกันมากว่า ๑๕๐ ปีเศษ ประกอบพิธีในวันขึ้น ๓ ค่้า เดือน ๓ มีการท้าบุญ    
ตักบาตรด้วยข้าวจี่ (คือข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนเท่าก้าปั้นแล้วทาด้วยไข่ปิ้งพอเหลือง) นอกจากนี้ยังมี
พิธีสู่ขวัญข้าว คือ น้าข้าวใส่ถุงมาท้าพิธีเสร็จแล้วน้าไปคลุกเคล้ากับพันธุ์ข้าวที่บ้านเพ่ือเป็นสิริมงคล 
  ๘. งานประเพณีไท – ยวน ในถิ่นที่มีคนไทยยวนอาศัยอยู่โดยเฉพาะอ้าเภอเสาไห้ อ้าเภอ        
เฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอเมืองสระบุรี จะมีการจัดงานเลี้ยงขันโตก การท้าบุญแบบสลากภัต การละเล่นพื้นเมือง 

๙. งานของดีสระบุรี  ก้าหนดจัดงานในเดือนเมษายนของทุกปี  มีกิจกรรมการแสดงสินค้า 
พ้ืนเมือง งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นสินค้าคุณภาพ 
  ๑๐. งานวันโคนมแห่งชาติ ก้าหนดจัดงานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยจัดที่องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อ้าเภอมวกเหล็ก ภายในงานจะมีการแสดงต่าง ๆ รวมถึงนิทรรศการด้านการผลิตนม 
 
สภำพทำงกำรปกครองและกำรเมือง  
ประชำกร    
             จ้านวนประชากร  ณ  ธันวาคม 2562  มีทั้งสิ้น 645,911 คน เป็นชาย 318,243 คน   
เป็นหญิง 327,668 คน ส้าหรับอ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระบุรี จ้านวน 118,851  คน  
รองลงมาได้แก่  อ้าเภอแก่งคอย จ้านวน 101,078 คน  อ้าเภอหนองแค  จ้านวน 94,862  คน  อ้าเภอ   
พระพุทธบาท  จ้านวน 64,780 คน  อ้าเภอมวกเหล็ก  จ้านวน 56,827 คน  อ้าเภอบ้านหมอ  จ้านวน 
42,673 คน  อ้าเภอวิหารแดง  จ้านวน 38,906 คน  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ้านวน 37,224 คน  อ้าเภอ
เสาไห้  จ้านวน 33,944 คน  อ้าเภอวังม่วง  จ้านวน 20,158 คน  อ้าเภอหนองแซง  จ้านวน 15,853 คน  
อ้าเภอหนองโดน จ้านวน 14,018 คน  และอ้าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ้าเภอดอนพุด จ้านวน 6,737 คน     
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ตำรำงท่ี 1  แสดงจ้านวนประชากร  พ้ืนที่ จ้านวนครัวเรือน และระยะทางของแต่ละอ้าเภอ  ปี 2562   
 

ล ำดับ 
ที ่

อ ำเภอ 
จ ำนวนประชำกร 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ ำนวน 
บ้ำน 

ระยะทำง 
จำกจังหวัด 
ถึงอ ำเภอ 

ชำย หญิง รวม 
   

1 เมืองสระบุรี 61,145 57,706 54,725 301.630 54,725 ๐ 
2 แก่งคอย 49,987 51,091 101,078 801.162 48,368 14 
3 หนองแค 46,082 48,780 94,862 262.867 49,679 21 
๔ หนองแซง 7,569 8,284 15,853 87.081 5,774 19 
๕ บ้านหมอ 20,782 21,891 42,673 203.576 18,858 7 
๖ เสาไห้ 16,130 17,814 33,944 111.808 14,386 ๑๑.๗ 
๘ พระพุทธบาท 31,057 33,723 64,780 287.065 26,169 28 
๘ วิหารแดง 19,002 19,904 38,906 204.501 15,405 28 
๙ มวกเหล็ก 28,239 28,588 56,827 681.439 27,712 38 

๑๐ หนองโดน 6,783 7,235 14,018 88.070 5,653 40 
๑๑ ดอนพุด 3,301 3,436 6,737 58.714 2,758 45 
12 วังม่วง 9,879 10,279 20,158 338.000 11,644 65 
13 เฉลิมพระเกียรติ 18,287 18,937 37,224 150.573 16,556 9 

รวมทั้งสิ้น 318,243 327,668 645,911 3,576.486 297,387  
 
ที่มำ  :   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล  ณ  ธันวาคม  2562 
 
หน่วยกำรปกครอง   

  จังหวัดสระบุรี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ้าเภอ มี 111 ต้าบล 973 หมู่บ้าน           
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต้าบล      
34 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 70 แห่ง    
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ตำรำงท่ี 2  แสดงเขตพ้ืนที่การปกครอง อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

อ ำเภอ 

เขตกำรปกครอง 

ต ำบล หมู่บ้ำน 
ปกครอง 
แบบพิเศษ  

อบจ. 

เทศบำล 
เมือง 

เทศบำล 
ต ำบล 

อบต. 

๑. เมืองสระบุรี 11 77 1 1 3 7 
๒. แก่งคอย 14 117 - 2 - 11 
๓. หนองแค 18 181 - - 4 15 
๔. หนองแซง 9 69 - - 1 5 
๕. บ้านหมอ 9 79 - - 6 3 
๖. เสาไห้ 12 102 - - 6 4 
๗. พระพุทธบาท 9 68 - 1 5 2 
๘. วิหารแดง 6 54 - - 2 6 
๙. มวกเหล็ก 6 80 - - 1 6 
๑๐. หนองโดน 4 34 - - 1 3 
๑๑. ดอนพุด 4 28 - - 1 1 
๑๒. วังม่วง 3 31 - - 3 1 
๑๓. เฉลิมพระเกียรติ 6 53 - - 1 6 

รวมทั้งสิ้น 111 973 1 4 34 70 

ที่มำ :  ส้านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
 
ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ  
   จังหวัดสระบุรี   ให้บริการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยก้าหนดให้จัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ  เป็นมาตรฐาน จึงได้แบ่ง
หน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการกระจายอ้านาจในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 
  ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใน ๘ อ้าเภอ 
ได้แก่  อ้าเภอเมืองสระบุรี  อ้าเภอหนองแซง  อ้าเภอบ้านหมอ  อ้าเภอเสาไห้  อ้าเภอพระพุทธบาท  อ้าเภอ
หนองโดน  อ้าเภอดอนพุด และอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ้านวนสถานศึกษา 120 แห่ง 
     ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒  รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใน ๕ อ้าเภอ 
ได้แก่  อ้าเภอแก่งคอย  อ้าเภอหนองแค  อ้าเภอวิหารแดง  อ้าเภอมวกเหล็ก และอ้าเภอวังม่วง  จ้านวน
สถานศึกษา 141 แห่ง   
  3. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเฉพาะโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี  จ้านวนสถานศึกษา 21 แห่ง  
  4. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จ้านวนสถานศึกษา ๓๐ แห่ง   
  5. ส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  จ้านวนสถานศึกษา 30 แห่ง   
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แผนที่แสดงเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
  

 

 

ภำรกิจและบทบำทหน้ำทีข่องส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

   ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้การก้ากับดูแลของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ้านาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๗       
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 
   ๑. จัดท้านโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
และความต้องการของท้องถิ่น 
   ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในส้านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก้ากับ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
   ๔. ก้ากับ ดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
   ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษา 
   ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา 

อ ำเภอเมืองสระบุรี 

อ ำเภอพระพุทธบำท 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อ ำเภอหนองโดน 

อ ำเภอดอนพุด 

อ ำเภอหนองแซง 

อ ำเภอบ้ำนหมอ 

อ ำเภอเสำไห้ 
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   ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ื น      
ที่จัดการศึกษารปูแบบที่หลากหลาย 
   ๙. ด้าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท้างานด้านการศึกษา 
   ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส้านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  
ประชำกรในเขตบริกำร 

             จ้านวนประชากรใน ๘ อ้าเภอ ที่ตั้งส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑            
ณ ธันวาคม ๒๕62  มีทั้งสิ้น 334,080 คน เป็นชาย ๑๖5,054 คน เป็นหญิง ๑69,026 คน ส้าหรับอ้าเภอ          
ที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระบุรี จ้านวน 118,851 คน รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอพระพุทธบาท      
จ้านวน ๖4,780 คน  อ้าเภอบ้านหมอ  จ้านวน 42,673 คน  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ้านวน 37,224 คน  
อ้าเภอเสาไห้ จ้านวน 33,944 คน  อ้าเภอหนองแซง  จ้านวน 15,853 คน  อ้าเภอหนองโดน จ้านวน 
14,018 คน  ส่วนอ้าเภอท่ีมีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อ้าเภอดอนพุด จ้านวน ๖,๗37 คน  
 
ตำรำงท่ี 3  แสดงจ้านวนประชากร  พ้ืนที่  จ้านวนครัวเรือน และระยะทาง ของแต่ละอ้าเภอ  ปี ๒๕62 
 

ล ำดับ 
ที ่

อ ำเภอ 
จ ำนวนประชำกร 

พ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

ระยะทำง 
จำกจังหวัด       
ถึงอ ำเภอ ชำย หญิง รวม 

๑ เมืองสระบุรี  61,145 57,706 118,851 301.630 54,725 ๐ 

๒   หนองแซง 7,569 8,284 15,853 87.081 5,774 ๑๙ 

๓ บ้านหมอ 20,782 21,891 42,673 203.576 18,858 ๓๐ 

๔ เสาไห้ 16,130 17,814 33,944 111.808 14,386 ๗ 

๕ พระพุทธบาท 31,057 33,723 64,780 287.065 26,169 ๒๘ 

๖ หนองโดน 6,783 7,235 14,018 88.070 5,653 ๔๐ 

๗ ดอนพุด 3,301 3,436 6,737 58.714 2,758 ๔๕ 

๘ เฉลิมพระเกียรติ 18,287 18,937 37,224 150.573 16,556 ๙ 
รวม 165,054 169,026 334,080 1,288.517 144,879  

ที่มำ  :   ที่ท้าการปกครองจังหวัดสระบุรี  ข้อมูล  ณ  ธันวาคม  2562 
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กำรปกครองในเขตบริกำร 

   การปกครองในเขตบริการ ๘ อ้าเภอ  ๖๔ ต้าบล ๕๑๐ หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑  แห่ง  ในเขต อบต. มีต้าบล ๓๘ ต้าบล ๔๒๘ หมู่บ้าน เทศบาล    
๒๖ แห่ง โรงเรียนในสังกัด ๑๒3 โรง   
 
ที่มำ :  ปกครองจังหวัดสระบุรี  ข้อมูล  ณ  31  ธันวาคม  ๒๕62 
 
ตำรำงท่ี 4  แสดงเขตพ้ืนที่การปกครองในเขตเทศบาล อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน และโรงเรียนในสังกัด  
 

อ ำเภอ 
ต ำบล/หมู่บ้ำน ต ำบล/หมู่บ้ำนในเขต อบต. จ ำนวน จ ำนวน 

ต ำบล หมู่บ้ำน ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล โรงเรียน 
  ๑. เมืองสระบุรี  ๑๑ ๗๗ ๗ ๖๒ ๔ ๒๒ 
  ๒. หนองแซง ๙ ๖๙ ๕ ๖๒ ๑ ๑0 
  ๓. บ้านหมอ ๙ ๗๙ ๖ ๖๑ ๖ 19 
  ๔. เสาไห ้ ๑๒ ๑๐๒ ๔ ๘๕ ๖ ๑๘ 
  ๕. พระพุทธบาท ๙ ๖๘ ๖ ๕๙ ๖ ๒5 
  ๖. หนองโดน ๔ ๓๔ ๓ ๓๐ ๑ ๖ 
  ๗. ดอนพุด ๔ ๒๘ ๑ ๒๓ ๑ 3 
  ๘. เฉลิมพระเกียรติ ๖ ๕๓ ๖ ๔๖ ๑ ๑๗ 

รวม ๖๔ ๕๑๐ ๓๘ ๔๒๘ ๒๖ ๑๒0 
 
จ ำนวนสถำนศึกษำแยกตำมขนำด จ ำนวนห้องเรียน ครู และนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕63 
 
ตำรำงท่ี 5  แสดงจ้านวนโรงเรียนในสังกัด จ้าแนกตามขนาด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

ขนำดโรงเรียน 
อ ำเภอ/จ ำนวน (โรงเรียน) รวม 

ทั้งสิ้น เมือง 
สระบุรี 

หนองแซง เสำไห ้ บ้ำนหมอ พระพุทธบำท หนองโดน ดอนพุด 
เฉลิม      

พระเกียรติ 
๑ – ๑๒๐ คน 10 7 ๑3 ๑4 16 3 2 10 75 
๑๒๑ – ๒๐๐ คน 7 ๒ ๓ 3 6 2 ๐ 4 27 
๒๐๑ – ๓๐๐ คน 0 ๐ 1 ๑ ๐ ๑ ๐ 2 5 
๓๐๑ – ๕๐๐ คน 3 ๑ ๐ ๐ 3 ๐ ๑ ๐ 8 
๕๐๑ – ๑,๕๐๐ คน 1 ๐ ๑ ๑ 0 ๐ ๐ ๑ 4 
๑,๕๐๑ – ๒,๕๐๐ คน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 0 
๒,๕๐๑ คน ขึ้นไป 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 

รวม ๒๒ ๑0 ๑๘ 19 ๒5 ๖ 3 ๑๗ 120 
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ตำรำงท่ี 6  แสดงจ้านวนโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 20  กรกฎาคม  2563) 
 

 จ ำนวน  
อ ำเภอ 

โรงเรียน คร ู ห้องเรียน 
นักเรียน (คน) ครู : นักเรียน 

 ก่อนประถม ประถม ม.ต้น รวม  
๑. เมืองสระบรุี  ๒๒ 292 268 1,145 4,897 525 6,567 1 : 22 
๒. หนองแซง ๑0 51 85 190 687 39 916 1 : 18 
๓. บ้านหมอ 19 117 174 481 1,598 136 2,215 1 : 19 
๔. เสาไห ้ ๑๘ 107 165 578 1,747 0 2,325 1 : 22 
๕. พระพุทธบาท ๒5 178 230 747 2,473 235 3,455 1 : 19 
๖. หนองโดน ๖ 34 53 103 475 74 652 1 : 19 
๗. ดอนพุด 3 21 31 60 395 0 455 1 : 22 
๘. เฉลมิพระเกียรต ิ ๑๗ 147 169 509 2,128 410 3,047 1 : 21 

รวม ๑๒0 947 1,175 3,813 14,400 1,419 19,632 1 : 21 

 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  
   ๑. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6                     
ปีกำรศึกษำ 2562    
 
ตำรำงท่ี 7  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
               ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ้าแนกตามวิชาที่สอบ  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผู้เข้ำสอบ 

(คน) 
คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

  ภาษาไทย 2,230 48.69 13.68 
  คณิตศาสตร์ 2,230 31.69 15.44 
  วิทยาศาสตร์ 2,230 34.45 13.45 
  ภาษาอังกฤษ 2,230 32.53 16.23 

เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2,230 36.84 14.70 
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ตำรำงท่ี 8  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ O-NET  
               ปีการศึกษา 2562  กับปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย X  S.D. X  S.D. 
  ภาษาไทย 48.69 13.68 56.45 14.90 -7.76 
  คณิตศาสตร์ 31.69 15.44 37.65 19.87 -5.96 
  วิทยาศาสตร์ 34.45 13.45 39.09 12.37 -4.64 
  ภาษาอังกฤษ 32.53 16.23 37.85 17.67 -5.32 

เฉลี่ย 36.84 14.70 42.76 16.20 -5.92 
 
ตำรำงท่ี 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ O-NET ระหว่าง  
               สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สพป.สบ.1 สังกัด (สพฐ.) ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
  ภาษาไทย 48.69 13.68 47.95 13.84 0.74 
  คณิตศาสตร์ 31.69 15.44 31.60 14.74 0.09 
  วิทยาศาสตร์ 34.45 13.45 34.30 12.94 0.15 
  ภาษาอังกฤษ 32.53 16.23 30.86 13.93 1.67 

เฉลี่ย 36.84 14.70 36.18 13.86 0.66 
 
ตำรำงท่ี 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต ๑ กับระดับประเทศ  
                 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สพป.สบ.1 ประเทศ ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
  ภาษาไทย 48.69 13.68 49.07 14.36 -0.38 
  คณิตศาสตร์ 31.69 15.44 32.90 15.82 -1.21 
  วิทยาศาสตร์ 34.45 13.45 35.55 13.94 -1.10 
  ภาษาอังกฤษ 32.53 16.23 34.42 18.03 -1.89 

เฉลี่ย 36.84 14.70 37.99 15.54 -1.15 
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แผนภูมิที่ 1  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕62  
                 กับปีการศึกษา ๒๕61 ของ สพป.สระบุรี เขต ๑ 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕62  
        ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.)  
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แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕62  
                 ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ 
 
 

 
 
ตำรำงท่ี ๑1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของกลุ่มอ้าเภอ 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562   
 

ที ่ กลุ่มอ ำเภอ 
คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

เฉลี่ย 
ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

1 หนองแซง 45.92 32.38 34.80 30.58 35.92 
2 เสาไห้ 47.65 32.45 34.19 28.97 35.82 
3 เมืองสระบุรี 48.20 30.04 34.15 29.03 35.36 
4 ดอนพุด 47.93 27.97 33.36 27.88 34.29 
5 บ้านหมอ 45.89 29.89 31.08 29.04 33.98 
6 เฉลิมพระเกียรติ  46.75 29.15 30.27 28.32 33.62 
7 พระพุทธบาท 45.26 27.18 30.87 28.08 32.85 
8 หนองโดน 43.92 25.56 31.37 24.63 31.37 

 เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 48.69 31.69 34.45 32.53 36.84 
 เฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.) 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18 
 เฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 
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ตำรำงท่ี ๑2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของกลุ่มโรงเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562   
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

เฉลี่ย 
ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

1 พหลโยธิน 50.44 30.92 35.69 30.65 36.93 
2 พัฒนพงศ์ 48.14 33.34 35.82 29.80 36.78 
3 บ้านหมอบูรพา 50.10 31.67 32.88 29.31 35.99 
4 หนองแซง 45.92 32.38 34.80 30.58 35.92 
5 เฉลิมพระเกียรติ 1 48.46 31.58 29.81 30.13 35.00 
6 ดอนพุด 47.93 27.97 33.36 27.88 34.29 
7 พระพุทธฉาย 46.34 29.30 32.87 27.69 34.05 
8 เสาไห้ 46.68 30.69 30.94 27.32 33.91 
9 พระพุทธบาท 1 47.32 27.64 31.34 27.94 33.56 

10 พระพุทธบาท 2 4303 26.68 30.37 28.22 32.08 
11 เฉลิมพระเกียรติ 2 44.83 26.40 30.79 26.29 32.08 
12 ทุ่งรวงทอง 40.75 27.17 28.87 28.70 31.51 
13 หนองโดน 43.92 25.56 31.37 24.63 31.37 

 เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 48.69 31.69 34.45 32.53 36.84 
 เฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.) 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18 
 เฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 

 
สรุปผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปกีำรศึกษำ 2562 
   1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เท่ากับ 36.84  ต่้ากว่าปีการศึกษา ๒๕61 
เท่ากับ -5.92   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทยลดลงเท่ากับ -7.76  คณิตศาสตร์ลดลงเท่ากับ -5.96  
ภาษาอังกฤษลดลงเท่ากับ -5.32  และวิทยาศาสตร์ลดลงเท่ากับ -4.64 
   2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ +0.66  
   3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่าระดับประเทศ  เท่ากับ –1.15   
  4. ระดับกลุ่มอ้าเภอ  พบว่า กลุ่มอ้าเภอหนองแซง  ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 35.92   
  4. ระดับกลุ่มโรงเรียน  พบว่า กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน  ได้คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 
36.93   
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     2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   

ตำรำงท่ี 13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕62  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้เข้ำสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
   ภาษาไทย 366 50.55 13.67 
   คณิตศาสตร์ 366 21.50 8.95 
   วิทยาศาสตร์ 366 28.20 6.73 
   ภาษาอังกฤษ 366 27.58 7.35 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 366 31.96 9.18 
 
ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำงคะแนน 

X  S.D. X  S.D. เฉลี่ย 
  ภาษาไทย 50.55 13.67 47.78 14.78 2.77 
  คณิตศาสตร์ 21.50 8.95 24.32 9.51 -2.82 
  วิทยาศาสตร์ 28.20 6.73 31.85 8.59 -3.65 
  ภาษาอังกฤษ 27.58 7.35 26.01 6.60 1.57 

เฉลี่ย 31.96 9.18 32.49 9.87 -0.53 
 
ตำรำงท่ี 15  เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562  
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สพป.สบ.1 สังกัด (สพฐ.) ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
   ภาษาไทย 50.55 13.67 55.91 15.15 -5.36 
   คณิตศาสตร์ 21.50 8.95 26.98 15.94 -5.48 
   วิทยาศาสตร์ 28.20 6.73 30.22 8.63 -2.02 
   ภาษาอังกฤษ 27.58 7.35 32.98 13.17 -5.40 

เฉลี่ย 31.96 9.18 36.52 13.22 -4.56 
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ตำรำงท่ี 16  เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สพป.สบ.1 ประเทศ ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
   ภาษาไทย 50.55 13.67 55.14 15.33 -4.59 
   คณิตศาสตร์ 21.50 8.95 26.73 15.94 -5.23 
   วิทยาศาสตร์ 28.20 6.73 30.07 8.62 -1.87 
   ภาษาอังกฤษ 27.58 7.35 33.25 13.69 -5.67 

เฉลี่ย 31.96 9.18 36.30 13.40 -4.34 
 
แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕62     
                 กับปีการศึกษา ๒๕61 ของ สพป.สระบุรี เขต ๑ 
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แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕62 
                 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับสังกัด (สพฐ.)    
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 6  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
                 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ  
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สรุปผลกำรทดสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
   1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เท่ากับ 31.96 ต่้ากว่าปีการศึกษา ๒๕61 
เท่ากับ -0.53  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น จ้านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย  สูงขึ้นเท่ากับ 
+2.77  ภาษาอังกฤษ  สูงขึ้นเท่ากับ +1.57  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลง จ้านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ 
วิทยาศาสตร์  ลดลงเท่ากับ -3.65  และคณิตศาสตร์ ลดลงเท่ากับ -2.82   

2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ -4.56   
   ๓. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่าระดับประเทศ  เท่ากับ -4.34   
            
  3. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน  
(Nation Test : NT)  ปกีำรศึกษำ 2562   
  
ตำรำงท่ี 17  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕62 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ้าแนกตามความสามารถรายด้าน  
 

ควำมสำมำรถ ผู้เข้ำสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
   ด้านภาษาไทย 2,131 44.85 17.23 
   ด้านคณิตศาสตร์ 2,131 45.41 20.57 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2,131 45.13 34.45 
 
 
ตำรำงท่ี 18  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561  
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำงคะแนน 

X  S.D. X  S.D. เฉลี่ย 
  ด้านภาษาไทย 44.85 17.23 52.68 6.56 -7.83 
  ด้านคณิตศาสตร์ 45.41 20.57 47.34 7.11 -1.93 

เฉลี่ย 45.13 34.45 50.01 6.84 -4.88 
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ตำรำงท่ี 19  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด 
                 (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ควำมสำมำรถ 
สพป.สบ.1 สังกัด (สพฐ.) ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
   ด้านภาษาไทย 44.85 17.23 46.00 17.71 -1.15 
   ด้านคณิตศาสตร์ 45.41 20.57 45.64 19.97 -0.23 

เฉลี่ย 45.13 34.45 45.82 34.48 -0.69 
 
ตำรำงท่ี 18  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1  
                 กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ควำมสำมำรถ 
สพป.สบ.1 ประเทศ ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
   ด้านภาษาไทย 44.85 17.23 46.46 18.19 -1.61 
   ด้านคณิตศาสตร์ 45.41 20.57 44.94 19.99 0.47 

เฉลี่ย 45.13 34.45 45.70 34.97 -0.57 
 
แผนภูมิที่ 7  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  นักเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561  
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แผนภูมิที่ 8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  
                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1  
                 กับระดับสังกัด (สพฐ.)  
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 9    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  นักเรียน 
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1  
                   กับระดับประเทศ  
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คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
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ตำรำงท่ี 19  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                 ปีการศึกษา 2562 จ้าแนกตามกลุ่มอ้าเภอ 

 
ที ่ กลุ่มอ ำเภอ ด้ำนภำษำไทย ด้ำนคณิตศำสตร ์ เฉลี่ย 
1 หนองแซง 47.96 49.31 48.63 
2 ดอนพุด 46.91 43.94 45.43 
3 พระพุทธบาท 44.56 45.95 45.25 
4 เสาไห้ 46.04 43.36 44.70 
5 เฉลิมพระเกียรติ 43.31 42.78 43.04 
6 บ้านหมอ 42.26 43.27 42.76 
7 เมืองสระบุรี 42.56 42.68 42.62 
8 หนองโดน 41.78 34.85 38.32 

 เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 44.85 45.41 45.13 
 เฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.) 46.00 45.64 45.82 
 เฉลี่ยระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70 

 
ตำรำงท่ี 20  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                 ปีการศึกษา 2562 จ้าแนกตามกลุ่มโรงเรียน  

 
ที ่ กลุ่มโรงเรียน ด้ำนภำษำไทย ด้ำนคณิตศำสตร ์ เฉลี่ย 
1 หนองแซง 47.96 49.31 48.63 
2 เฉลิมพระเกียรติ 1 48.13 47.77 47.94 
3 พระพุทธบาท 1 44.89 50.12 47.50 
4 พหลโยธิน 48.31 46.25 47.28 
5 พัฒนพงศ์ 48.23 43.27 45.75 
6 ดอนพุด 46.91 43.94 45.43 
7 พระพุทธบาท 2 45.76 45.02 45.39 
8 บ้านหมอบูรพา 44.11 44.26 44.18 
9 เสาไห้ 41.67 43.54 42.61 

10 ทุ่งรวงทอง 40.55 43.40 41.98 
11 พระพุทธฉาย 37.76 39.70 38.73 
12 หนองโดน 41.78 34.85 38.32 
13 เฉลิมพระเกียรติ 2 37.89 37.17 37.53 

 เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 44.85 45.41 45.13 
 เฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.) 46.00 45.64 45.82 
 เฉลี่ยระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)  
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษำปีที่ 3 ปกีำรศึกษำ 2562   
  1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ความสามารถรายด้าน  เท่ากับ 15.13 ต่้ากว่าปีการศึกษา ๒๕61 
เท่ากับ -4.88  ทั้ง 2 ด้าน ความสามารถภาษาไทย  ลดลงเท่ากับ -7.83  และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  
ลดลงเท่ากับ  –1.93 
   2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ความสามารถรายด้านต่้ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ -0.69  
  3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ความสามารถรายด้านต่้ากว่าระดับประเทศ  เท่ากับ -0.57     
  4. ระดับกลุ่มอ้าเภอ  พบว่า กลุ่มอ้าเภอหนองแซง  ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 48.63   
  4. ระดับกลุ่มโรงเรียน  พบว่า กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน  ได้คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 
36.93   
 
4. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
    ปีกำรศึกษำ 2562  

ตำรำงท่ี 21  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 

สมรรถนะ ผู้เข้ำสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
   การอ่านออกเสียง 2,493 71.47 13.31 
   การอ่านรู้เรื่อง 2,493 72.66 10.27 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2,493 72.07 21.68 
 
ตำรำงท่ี 22  เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562  
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

สมรรถนะ 
สพป.สบ.1 สังกัด (สพฐ.) ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
   การอ่านออกเสียง 71.47 13.31 67.49 14.23 3.98 
   การอ่านรู้เรื่อง 72.66 10.27 72.51 10.33 0.15 

เฉลี่ย 72.07 21.68 70.00 22.76 2.07 
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แผนภูมิที่ 11  เปรียบเทียบผลการอ่านออกของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระหว่าง  
                   สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562  
                  
   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 

 
 
ตำรำงท่ี 23  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) นักเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ  
 

 สมรรถนะ 
สพป.สบ.1 ประเทศ ผลต่ำง 

X  S.D. X  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
   การอ่านออกเสียง 71.47 13.31 68.50 14.61 2.97 
   การอ่านรู้เรื่อง 72.66 10.27 72.81 10.60 -0.15 

เฉลี่ย 72.07 21.68 70.66 23.46 1.41 
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แผนภูมิที่ 12  เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
  

 
 
ตำรำงท่ี 23  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1   
                 ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   

 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

ระดับ สพป. ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
   การอ่านออกเสียง 71.47 67.49 68.50 
   การอ่านรู้เรื่อง  72.66 72.51 72.81 

เฉลี่ย 72.07 70.00 70.66 
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แผนภูมิที่ 13  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา 
                   ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ   
      
 

 
 
 
ตำรำงท่ี 24  ผลคะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ (Reading Test : RT) 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.สระบุรี เขต 1  
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

 กำรอ่ำนออกเสียง 71.47     
 1. การอ่านค้า 75.47     
 2. การอ่านประโยค 73.80     
 3. การอ่านข้อความ 67.14     
 กำรอ่ำนรู้เรื่อง 72.66     
 1. การอ่านค้า 82.06     
 2. การอ่านประโยค 67.11     
 3. การอ่านค้า 64.97     

รวม 2 สมรรถนะ 72.07     
 
 
สรุปผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2562 
   1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 สมรรถนะ เท่ากับ 72.07  สมรรถนะที่คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง เท่ากับ 72.66  
  2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 สมรรถนะ สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ +2.07   

3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 สมรรถนะ สูงกว่าระดับประเทศ เท่ากับ +1.41  
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย

สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
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  4. คะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้   
      4.1  การอ่านออกเสียง  คะแนนเฉลี่ย 71.47  ระดับคุณภาพ ดี  
                                4.1.1  การอ่านค้า     คะแนนเฉลี่ย 75.47  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
                                4.1.2  การอ่านประโยค   คะแนนเฉลี่ย 73.80  ระดับคุณภาพ  ดี 
     4.1.3  การอ่านข้อความ  คะแนนเฉลี่ย 67.14  ระดับคุณภาพ  ดี 
      4.2  การอ่านรู้เรื่อง  คะแนนเฉลี่ย 72.66  ระดับคุณภาพ ดี  
             4.2.1  การอ่านค้า     คะแนนเฉลี่ย 82.06  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
                                4.๒.2  การอ่านประโยค   คะแนนเฉลี่ย 67.11  ระดับคุณภาพ  ดี 
    4.๒.3  การอ่านค้า   คะแนนเฉลี่ย 64.97  ระดับคุณภาพ  ดี 
      4.3  รวม 2 สมรรถนะ  ระดับคุณภาพ ดี     
 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
   ๑. สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำส อุปสรรค)  
   

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน 
    ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 
    เกษตรทฤษฎีใหม่  วัฒนธรรมไท-ยวน และไทยพวน   
    ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน  ประเพณีตักบาตร 
    ดอกเข้าพรรษา  ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่        
    และประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นต้น 
๒. มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน    
๓. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วได้หลายช่องทาง เช่น  
    โทรศัพท์  อีเมล  ไลน์  เฟสบุ๊ค และระบบการประชุม 
    ทางไกล (Video Conference) เป็นต้น     
๕. ผู้ปกครองนักเรียนให้ความส้าคัญและมีส่วนร่วมต่อการ 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. เป็นศูนย์รวมเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม  
    การท่องเที่ยว และพลังงาน   
๗. มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการ 
    สนับสนุนอย่างเข้มแข็ง  

๑. การอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้ปกครอง 
    ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน    
๒. สภาพครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง  
    และหรือไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา      
๓. สภาพสังคมมีปัญหาด้านสุขภาพส่งผล 
    ต่อสุขอนามัยในชุมชน   
๔. สภาพสังคมมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหา 
    ท้องก่อนวัยอันควร และปัญหาด้าน 
    ยาเสพติด   
๕. ค่านิยมของผู้ปกครองต้องการส่งบุตร 
    หลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษาที่มี 
    ชื่อเสียง      
๖. การควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยี ส่งผลต่อ 
    พฤติกรรมของผู้เรียน    
๗. มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
    ท้าให้การใช้ IT มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
๘. ความปลอดภัยในการเข้าถึงการใช้ 

๘. มีหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน 
    ทั้งด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
๙. มีเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้  
    และแหล่งเรียนรู้ได้รวดเร็ว                        
๑๐. มีการแข่งขันการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
      สร้างทางเลือกในการใช้บริการ   

    เทคโนโลยีสว่นบุคคล 
๙. ปัญหาความเหลื่อมล้้าในการกระจาย 
    รายได ้
๑๐. ปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
      ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ 
      รายได้ของประชาชนและผู้ปกครอง 
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑๑. มีแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
      ที่เอ้ือต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๑๒. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสระบุรีสูงเป็นล้าดับ 
      ที่ ๙ ของประเทศ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีเงินทุนในการ 
      สนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น 

๑๑. งานนโยบายมาก ซ้้าซ้อน ไม่สามารถ 
      ปฏิบัติได้ทันเวลา ขาดความเชื่อมโยง 
      และความต่อเนื่อง 
๑2. ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 
      เปลี่ยนแปลงทางการศึกษายังไม่มีการ 

๑๓. รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความส้าคัญ 
      ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  
๑๔. รัฐบาลมีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 
๑๕. นโยบายรัฐบาลมีสว่นผลกัดัน ให้มีการปฏิบัติงาน 
      มีความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม  
๑๖. รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา เช่น  
      โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  
๑๗. รัฐบาลเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน จัดการศึกษา  
      ท้าให้เด็กได้รับการศึกษาตามความต้องการได้มากขึ้น  
๑๘. การเมืองทุกระดับในจังหวัดสระบุรี ให้การส่งเสริม 
      สนับสนุนในการจัดการศึกษา  

      ประกาศใช้ให้ทันกับความต้องการ 
๑3. ข้อจ้ากัดของกฎหมาย ระเบียบ  
      ข้อบังคับต่าง ๆ ของท้องถิ่นไม่เอ้ือต่อ 
      การจัดการศึกษา การปฏิบัติไม่สอดคล้อง 
๑4. การปรับโครงสร้างของกระทรวง  
      ศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท้าให้ 
      การปฏิบัติงานซับซ้อน เกิดความล่าช้า 
      ในการปฏิบัติงาน  
๑5. การปรับเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวง 
      ศึกษาธิการที่ส่งผลให้ระบบการจัด 
      การศึกษา  นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
      ท้าให้เป็นอุปสรรคในการน้านโยบาย 
      สู่การปฏิบัติ   
๑6. นโยบายการจัดสรรผู้บรหิารโรงเรียน 
      ขนาดเล็กให้คืนต้าแหน่งผู้บริหาร 
      เมื่อเกษียณอายุ                      
๑7. โครงสร้างการปฏิบัติงานไม่สอดรับกัน 
๑8. โครงสร้างการบริหารด้านการศึกษา 
      ไม่สอดคล้องกัน 

 
   2. สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. มีการก้าหนดนโยบายและจุดเน้นที่ชัดเจน 
๒. มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม     
๓. มีการแบ่งงานเป็นกลุ่ม มีผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย  
    เป็นผู้ควบคุม ก้ากับติดตาม การปฏิบัติงาน เป็นไป 
    ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด  
๔. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาให้บริการทางการศึกษาอย่างมี 
    คุณภาพ ทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
๕. บุคลากรใจกว้าง มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่องาน 
    ที่ได้รับมอบหมาย 

๑. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
    พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
    ไม่ต่อเนื่อง  
๒. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
    (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ  
    ม.๓ ต่้ากว่าเป้าหมาย  
๔. เขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็ก 
    ที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่มีผู้บริหาร 
    สถานศึกษาจ้านวนมาก 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๖. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้้าใจเอ้ือเฟ้ือ  
    เผื่อแผ่ มีจิตอาสา 
๗. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับ 
    การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๘. การบริหารงบประมาณ การเงิน เป็นไปตามระเบียบ  
    โดยยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และมีความ 
    คล่องตัว 
9. เขตพ้ืนที่การศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
      สื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑0. ใช้ระบบบริหารจัดการการกระจายอ้านาจในการ 
      บริหารจัดการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
      กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน 
๑1. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้สื่อสังคมและเทคโนโลยีในการ 
      ประสานงาน ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน 
๑2. มีเครือข่าย ก.ต.ป.น.  ผูอ้้านวยการกลุ่ม/หน่วย   
      กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์ขยายโอกาสทางการศึกษา   
      ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม 
      คุณภาพการศึกษา 
๑3. ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการ 
      ปฏิบัติงานภาครัฐ (ITA) ของส้านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา ระดับสูงมาก และมาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
 

5. คุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  
๖. เขตพ้ืนที่การศึกษามีการน้าผลงานการวิจัย 
    และนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
    ค่อนข้างน้อย      
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา  

 
พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ             
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
   1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
   3. มีงานท า มีอาชีพ 
   4. เป็นพลเมืองดี 

   1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
        1. มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
        2. ยึดมั่นในศาสนา 
        3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
   2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
        1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
        2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
        3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว 
        4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   3. มีงานท า มีอาชีพ 
        1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
        2. การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
และมีงานท าในที่สุด 
        3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
   4. เป็นพลเมืองดี 
        1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
        2. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี     
        3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น  
งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร”  
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
  มติคณะรัฐมนตรี  จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  แผนระดับที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
  แผนระดับที่ 2  ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
  แผนระดับที่ 3  หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1   
และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี หรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
   ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ได้ดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ     
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ    
ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560       
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหวยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ     
พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง" โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  ความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา  
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ "ประชารัฐ" ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้         
ในยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้อสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. ความมั่นคง  
  2. การต่างประเทศ 
  3. การพัฒนาการเกษตร  
  4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
  5. การท่องเที่ยว  
  6. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
  7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
  8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
  9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  12. การพัฒนาการเรียนรู้  
  13. การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  14. ศักยภาพการกีฬา  
  15. พลังทางสังคม  
  16. เศรษฐกิจฐานราก  
  17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  18. การเติบโตอย่างยั่งยืน  
  19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
  23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
และเพ่ิมเติมแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด–19 พ.ศ. 2564 – 2565   
  กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็นที่ 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปได้ดังนี้  
 
ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม   
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนา    
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้   



๓๒ 
 

ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมี ๕ แผนย่อย ดังนี้ 
   1. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   4. แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
   5. แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในแผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น  สรุปดังนี้  
 
แผนย่อยที่ 3  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น    
   ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา       
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม      
ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้
การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

      แนวทางการพัฒนา 
   1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
  2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี            
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
  3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ
กับโลกการท างาน  
  4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุข กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
 
 
 



๓๓ 
 

ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้  
   ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ ๓ และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างระบบการศึกษา    
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยค านึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความ 
สามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี 
กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่น    
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา  การสร้างเสริม
ศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เพ่ือบรรลุเป้าหมายสู่คนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  มีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยมีแผนย่อย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
   ๑. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ๒. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 
แผนย่อยที่ 1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้        
ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด     
ในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ    
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของ
ตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร 
ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่   
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

   การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน     
ขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้
เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ   
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการ



๓๔ 
 

ประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการ
สอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการ
วิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

   การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม  
บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้
สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้กรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่  
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้ง
น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล  ทักษะการคัดกรองความรู้  องค์ความรู้ การใช้
เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบ  และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของ
ความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการ
รับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด 
วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชนและนักเรียน การฝังตัว      
และการท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย  ได้แก่ 
(๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด     
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน       
เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ  
ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน



๓๕ 
 

เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต  
มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ เน้นการลงมือปฏิบัติ  
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถ
น ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดย
ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ  
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 ๒. เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่  
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้”       
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ  โดยเน้น     
การเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน   
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียน  
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม  หรือครูภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ   
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  ประกอบด้วย      
๖ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน  
การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน      
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการ
วัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม         
ที่เข้มแข็ง 

 4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  (๔) พัฒนา 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง   
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

 5. สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง
ย่อย  ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและทักษะ
พ้ืนฐานส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน  และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง  ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย  ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบ     
ในระดับภูมิภาค (๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และส าหรับ
ประชาชน และ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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แผนย่อยที่ 2  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

   การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์     
ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน
พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญา
ในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรอง    และ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน  ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาท
เด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์
ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคน
ในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก  เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

  แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ    
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วน
ร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
 ๒. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้าง
ความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ    
ในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์   
การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ     
ในด้านต่างๆ โดยการปฏิรูปประทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้        
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การปฏิรูปประเทศตองสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่  
  1. ด้านการเมือง  
  2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
  3. ด้านกฎหมาย 
  4. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
  5. ด้านเศรษฐกิจ  
  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  7. ด้านสาธารณสุข 
  8. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  9. ด้านสังคม  
  10. ด้านพลังงาน  
  11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  12. ด้านการศึกษา  
  13. ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้หมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 คือ 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  5. การสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
  6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล       
ในสังคมไทย  
  และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 
  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
  9. การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
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และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา           
ใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ    
20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง          
ภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ       
การก าหนดยุทธศาสตรห์รือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ      
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่ชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่  
  1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
  2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
  3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
  5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
  6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
  7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
  9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
  10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
  12. การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน  
  13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
  14. การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
  15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
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  16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  
  18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
  19. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  

นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
  3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
  6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่  
  1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
   8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง  และฝ่ายราชการ
ประจ า 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระส าคญั 5 เรื่อง ได้แก่  
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสมารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
  3. การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียน  
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 
  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ซาติ (พ ศ. 2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้    
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวอ่ืน ๆ  ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลี่อมล้ า
ทางการศึกษา  
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  5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสมารถในการแข่งชันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่  
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์
และนโยบาย ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาเรียนให้มีความสมารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลกรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

  นโยบาย 
  1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติละภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด้านโอกาส 
     2.1  สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2  ด าเนินการให้เด็กและยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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     2.3  พัฒนาระบบแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
     2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านคุณภาพ 
     3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
     3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น   
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล     
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดกรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ไต้อย่างมีคุณภพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่
     4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
     4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถาน 
ศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5  สนับสนุนพื้นที่วัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
     4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์หน่วยงาน 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทางการศึกษา    
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ทิศทางการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม
นโยบาย กรอบมาตรการ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ทิศทาง และแนวทาง
ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม จุดเน้น ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  ดังต่อไปนี้   

 
วิสัยทัศน์  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา  สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ  ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 

สร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  
    2. พัฒนาครูเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ และสร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ 
  3. พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นครูของครู 
  4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอน  
และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีมาตรฐาน   
 
เป้าประสงค์  
   1. ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี 
คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ  
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality) : ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
   3. ผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) : ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นครูของครู  
   4. สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ      
เน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น  
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
เป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ  
 
ค่านิยมหลกั 5 Excellent  
  Excellent Moral  - มีคุณธรรมที่เป็นเลิศ 
  Excellent Wisdom  - มีปัญญาที่เป็นเลิศ  
  Excellent Public mind  - มีจิตสาธารณะที่เป็นเลิศ  
  Excellent Collaboration - มีส่วนร่วมที่เป็นเลิศ 
  Excellent Organization  - เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ   
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จุดเน้น   
   1. เด็กระดับปฐมวัยได้รับการเสริมภาษาและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
   3. ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และจิตสาธารณะ 
  5. ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
  6. ครูมีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  7. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ    

  8. 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ    
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
และได้มาตรฐาน  
    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
   เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษ  
ที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม น้อมน าศาสตร์พระราชา 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ     

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมหลัก 12 ประการ  

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย แสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในด้านความกตัญญูกตเวที และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด แสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนค าปฏิญาณ และสวนสนาม  
  5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองจิตอาสา มีทักษะชีวิต และวิถีประชาธิปไตย 

ตัวช้ีวัด  
    1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติอ่ืน ๆ  
   2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา มีความพอเพียง มีวินัย และสุจริต  
   3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต  
   4. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถ 
                     ในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษ   
ที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด   
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ    

รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการ      
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

3. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับข้ันพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด  
6. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
  7. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีทักษะการสื่อสารภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) 
ทักษะด้านดิจิทัล ได้เหมาะสมตามวัย เต็มตามศักยภาพ 
    8. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย สังคม และ
สติปัญญา และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
   9. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   10. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
   11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   ๑3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถด้านดิจิทัล และใช้ดิจิทัลในการเรียนรู้   

14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้  ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  

3. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะ
การคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมทางภาษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
   5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
   6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
   9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มีผลประเมิน
คุณภาพของการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ 

10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ มาปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

  12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร ทั้ง ๒ ระดับ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และบริบทชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3  การประเมินเพื่อพัฒนา  
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครื่องมือและวิธีการในการตรวจสอบนักเรียนด้านเจตคติ 
(Attitude) ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) 
    2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม จัดท าโครงงาน
และการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
   3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หรือ 1 งานวิจัย  
   4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม 
จัดท าโครงงานและการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  เป้าประสงค์ที่ 2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality)  :  คร ู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี         
อย่างสร้างสรรค์  

เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) : ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า
ทางวิชาการและเป็นครูของครู  

กลยุทธ์ที่ 1  ผู้บริหารกล้าเปลี่ยนแปลง (ปรับมโนทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่) 
ตัวช้ีวัด 

   1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ  
  3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคล ผ่านแผนพัฒนารายบุคคล  
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)   
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4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรการและแนวทางป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต   

กลยุทธ์ที่ 2  ครูหัวใจใหม่ (เปลี่ยนวิถีการจัดการเรียนการสอนสู่ครูยุคใหม่) 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนามีทักษะ ความรู้ และความช านาญ   
ในการใช้ระบบ Thai School Lunch  
   2. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการคัดกรอง
นักเรียนเรียน รวม 9 ประเภท  
   3. ร้อยละ 100 ของครูทั้งหมดมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
  4. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์    
อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน  
  5. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ    
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  6. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท า
หน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
  7. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  
  8. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวช้ีวัด 

  1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
  2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาจัดการองค์ความรู้ KM (Knowledge)         
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
  4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงานเชิงประจักษ์ตามกลุ่มเป้าหมาย 
  5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
  6. ระดับพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ    

เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษ    
ที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ  
  เป้าประสงค์ที่ 4  สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ เน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุถูกล่วงละเมิด อุบัติเหตุ  

วาตภัย อุทกภัย 
   2. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการส่งเสริมภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม ความประพฤตินักเรียน และในระบบคุ้มครองนักเรียน  
   3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาด าเนินงานตามขั้นตอนขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้ถูกต้องและครบถ้วน 
   4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองนักเรียน และการ
แนะแนว อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
      5. จ านวนสถานศึกษาที่มีนักเรียนแกนน าเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)  
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย 
        6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดลดลง 
   7. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลอดนักเรียนออกกลางคัน 

กลยุทธ์ที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตามความถนัด 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ      
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 
  3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม  
  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
  5. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค   
         6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามศักยภาพ 
          7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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        8. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
ทักษะการด ารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้   
     
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 4  สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 
เน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทชุมชน และท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ที่ 5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ  

กลยุทธ์ : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม   
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
ประสบความส าเร็จ (กิจกรรม 5 ส. ภาวะโรคร้อน  เรือนกระจก  ฝุ่น PM 2.5  การใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ) 
   4. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสิ่งแวดล้อมและการลด
ปริมาณคาร์บอน 
  5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม Zero Waste ได้มีประสิทธิภาพ  
  6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม 
        7. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมีเครือข่าย 
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ระดับ ๔)  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าใช้จ่าย (ค่าสาธารณูปโภค) ลดลง  
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร   
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียว  
   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การก ากับติดตามและส่งเสริม 
        การมีส่วนร่วม 
   เป้าประสงค์ที่ 4  สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 
เน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทชุมชน และท้องถิ่น  
   เป้าประสงค์ที่ 5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ  
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กลยุทธ์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนมุมมองและการจัดการสถานศึกษาเชิงระบบ  
  ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
        2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

4. ระดับคุณภาพการจัดท าและใช้แผนปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5)  
   5. ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ ๕)  
   6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

7. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการประเมินภายนอกมีผลการประเมิน
ได้ระดับดีขึ้นไป 
        8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
     9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน   
เป็นปัจจุบัน  
        10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายการวิจัยมีระบบการนิเทศภายในด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
  11. ระดับคุณภาพการด าเนินงานระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ 5)  

12. ร้อยละ 100 ของการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        13. ระดับคุณภาพในการนิเทศก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ ๕)    
        14. ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ระดับ 5)    
        15. ระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรม และโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) (ระดับสูงมาก) 
  16. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าการประเมิน
ตนเอง (CSA) และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2  ปรับเปลี่ยนห้องเรียนสู่ห้องเรียนสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 100 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

ห้องเรียน 
2. ร้อยละ 100 ของครูที่จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาวางแผนและออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ และบริบทของโรงเรียน  
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการ การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
      2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีนวัตกรรมและแนวทางในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน               

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเป็นหน่วยงานรับตรวจมีผลการด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีรูปแบบ และแนวทางในการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการที่บรรลุตามเป้าหมาย 
อย่างน้อย 1 ระบบ  

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายการวิจัยมีรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
  7. ระดับคุณภาพผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  การรายงานผลการด าเนินงานและการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ้วน สมบูรณ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ระดับ 5)   
  8. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ 5) 
  9. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านธุรการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ 5) 
   10. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ 5) 
  11. ระดับคุณภาพความพร้อมในการด าเนินงานรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ 5)  
  12. ระดับคุณภาพผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับ 5)   

13. ระดับคุณภาพการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับ ดูแลตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (ระดับ 5)   
  14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ในการสนับสนุน 
งบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดเพ่ิมข้ึน  

15. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด  รายงานข้อมูลได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 3  
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ได้ก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 5,000,000 บำท  เพ่ือจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน          
งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยใช้ข้อมูลงบประมำณปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดกรอบวงเงิน  ดังนี้ 
   1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน (ควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน)  จ ำนวน 2,176,000 บำท  
   2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  จ ำนวน 2,824,000 บำท  ส ำหรับจัดท ำโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1  
และโครงกำรที่จะต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้   

    2.1  โครงกำรที่จะต้องด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์   จ ำนวน 45 โครงกำร 
เป็นเงิน 2,582,750 บำท  

    2.2  งบพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ตั้งไว้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 1  เป็นเงิน 241,250 บำท  ส ำหรับจัดสรรให้โครงกำร/กิจกรรม ที่มีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วน ที่จะต้องด ำเนินกำรระหว่ำงปีตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
 
รายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ

ม่ันคง 
  

1 โครงกำร “รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

2,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

2 โครงกำรวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ  
ประจ ำปี 2563 

17,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร 
ศึกษำ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

  

3 โครงกำรกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
ปีกำรศึกษำ 2563 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

4 โครงกำรวิจัยกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 95,505 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

5 โครงกำรมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนคุณธรรม  
และโรงเรียนสุจริต 

40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6 โครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 
30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 

และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

7 โครงกำร 1 โครงกำร 1 โรงเรียน 1 โครงงำน
อำชีพ 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

8 โครงกำรกำรส่งเสริมกำรวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  

9 โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC 
(Professional Learning Community) 

52,300 กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

10 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในมำตรฐำน
และตัวชี้วัดที่เร่งพัฒนำ  

90,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

11 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
สู่ครูมืออำชีพ (รุ่นที่ 1) 

17,750 กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

12 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
สู่ครูมืออำชีพ (รุ่นที่ 2) 

23,950 กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

13 โครงกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีศรี
สระบุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ประจ ำปี  
พ.ศ. 2563 

6,000 กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

14 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

258,750 กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

15 โครงกำรพัฒนำงำนและระบบกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

40,000 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

16 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูปฐมวัย   
ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะ
ทำงภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและทักษะดิจิทัลส ำหรับ
เด็กปฐมวัยด้วยระบบทำงไกล 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

17 โครงกำรอบรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริตของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  

20,000 กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
18 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 

ปีงบประมำณ 2564 
30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  

  

19 โครงกำรสนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำภำยใต้โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยำกจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขใน
สถำนศึกษำ  

40,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

20 โครงกำรขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครอง
นักเรียน 

70,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

21 โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 60,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ  

22 โครงกำรยกระดับกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ YC – Youth 
Counselor 

53,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ  

23 โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำสร้ำงควำมมี 
ส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัย  

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

24 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพเด็กท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ  

40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา                 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

  

25 โครงกำร Zero Waste School  60,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ  

26 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

26,000 กลุ่มอ ำนวยกำร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการ การนิเทศ การก ากับติดตามและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

  

27 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

217,520 กลุ่มนโยบำยและแผน 

28 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดตั้งและจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

36,200 กลุ่มนโยบำยและแผน 



๕๖ 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
29 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 20,280 กลุ่มนโยบำยและแผน 
30 โครงกำรตรวจสอบภำยใน 20,000 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
31 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนในภำวะ 

ขำดแคลนบุคลำกร  
108,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำ  
32 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนดูแลอำคำรสถำนที่ 
108,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

33 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนธุรกำร  

108,000 กลุ่มนโยบำยและแผน  

34 โครงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

26,000 กลุ่มนโยบำยและแผน  

35 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน 
และพัสดุ 

100,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์  

36 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง 
ควำมปลอดภัยในสถำนที่รำชกำร  

18,700 กลุ่มอ ำนวยกำร  

37 โครงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในเต็มพิกัด 27,000 กลุ่มอ ำนวยกำร  
38 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และประชุม

ทีมบริหำรเขต  
23,800 กลุ่มอ ำนวยกำร  

39 โครงกำรประชุมจัดท ำตัวชี้วัดกำรประเมิน 
ส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ    
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

2,500 กลุ่มอ ำนวยกำร  

40 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  

100,000 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  

41 โครงกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน  
ครูพ่ีเลี้ยง และลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน  

60,000 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

42 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ  

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

43 โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 
เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

44 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนจำก
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  

45,875 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

    



๕๗ 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
45 โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำร

ติดตำม ตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำ  
48,620 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,582,750  
 
  ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ขออนุมัติในหลักกำรจัดสรร
งบประมำณโดยปรับเพิ่ม–ลดเงินงบประมำณ ตำมจ ำนวนงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พร้อมขอควำมเห็นชอบในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องจัดโครงกำร/
กิจกรรมเร่งด่วน 
 



ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

1 โครงการ “รักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

    1. เพื่อให้เกิดความรัก 
สมัครสมานสามคัคีใสความ
เป็นชาติไทย ที่มสีถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์   
รวมใจยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2. เพื่อให้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระมหากษตัริยไ์ดร้ับการ
เผยแพร่และน าไปปฏิบัติ     
ให ้บังเกิดผลอันเป็นประโยชน์
ให้มีความเป็นอยูด่ีเป็นปกตสิุข 
    3. เพื่อสร้างวัฒนธรรม   
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

     1. บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 64 คน 
     2. บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคนให้
ความร่วมมือและพร้อมใจ
กันร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 100 ของบุคลากร  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษายึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม  

2,000 1 1 1 

2 โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราช
เจ้า ประจ าปี ๒๕๖๓ 

    ๑. เพื่อน้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย 
    ๒. เพื่อให้คณะลูกเสือ – 
เนตรนารี  ส่วนราชการ  
องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด 
สระบรุี  หน่วยงานราชการ  
และองค์กรตา่งๆ  
ในจังหวัดสระบุร ี

ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
ในสังกัด  น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวฯ  
พระผู้พระราชทานก าเนดิ
ลูกเสือไทย แสดงออกถึงความ
เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม 
ในด้านความกตญัญูกตเวที  

17,000 ๑ 
 

1 1 
 
 
 
 
 
 

๕8 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ร่วมกันประกอบพิธีถวายราช
สดุดเีนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระองค์ท่าน 
    ๓. เพื่อให้คณะลูกเสือ –  
เนตรนารี มีคณุธรรม จริยธรรม 
ในด้านความกตญัญูกตเวที และ
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น  
ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อผู้อื่น ตามอุดมการณ์ของ
ลูกเสือ 
 

3 โครงการการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2563 

    1. เพื่อประเมินพัฒนา 
การของนักเรียนปฐมวัย     
ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ 
วินัย สังคม และสติปญัญา  
    2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวยั  

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 
ของโรงเรียนในสังกัด มี
พัฒนาการในระดับดี  

ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ วินัย สังคม 
และสติปัญญา และพร้อม 
ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึน  

20,000 2 12 2 

4 โครงการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วิจัยและพัฒนา) 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายใน ด้านการจดัการ
เรียนรูส้ าหรับครูในโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี 
เขต 1  
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายในด้านการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 

    1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดในการพัฒนา
รูปแบบการ นิเทศภายในด้าน
การจัดการเรยีนการสอน
ส าหรับครูโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  
    2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
นิเทศภายในด้านการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับครู 

    1. จ านวนสถานศึกษา 
มีระบบการนิเทศภายในด้าน
การจัดการเรยีนเรยีน 
    2. จ านวนผู้บริหารและ 
ครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการนิเทศภายใน 
     3. การนิเทศและการ 
บริหารจดัการที่เป็นระบบ 
     4. ความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถของครูใน

    1. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษามีระบบการนเิทศ
ภายในที่เข้มแข็ง 
    2. ร้อยละ 100 ของครู
กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถ
ในการออกแบบและจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุกตามแนวคดิ
การศึกษาช้ันเรียนผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Lesson Study and 

95,505 2 12 2 

59 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ตามแนวคิดการศึกษาช้ันเรยีนผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Lesson Study and 
Professional Learning 
Community) 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี  
เขต 1 
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาสื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัยของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบรุี เขต 1 
กิจกรรมที่ 5  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาเรยีนรวม  
 

โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
    3. เพื่อพัฒนารกระบวน 
การนิเทศภายในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  
    4. เพื่อศึกษาผลการใช้ 
รูปแบบการนิเทศภายในดา้น
การจัดการเรยีนการสอน
ส าหรับครูโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
    5. เพื่อพัฒนากระบวนการ
นิเทศตามแนวคดิการศึกษา 
ช้ันเรียนผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ เพื่อเสริม 
สร้างความสามารถของครู 
ด้านการออกแบบเขียนแผน
และการจัดการเรยีนรู้  
    6. เพื่อประเมินผลการใช้
กระบวนการนเิทศภายใน  
ตามแนวคิดการศึกษาช้ันเรยีน
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้    
เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของครูในการ
ออกแบบเขียนแผนและการ

การออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก 
    5. ได้รูปแบบการสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา  
    6. ผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม  
    7. ได้สื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
    8. ได้รูปแบบหรือแนว
ทางการนิเทศเพื่อใช้สื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรยีน
ระดับปฐมวัย  
    9. ครูปฐมวัยมีความ  
สามารถในการสร้างสื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

Professional Learning 
Community) 
    2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษากลุม่เป้าหมาย
ระบบการนเิทศภายในด้าน
การจัดการเรยีนการสอน     
ที่เข้มแข็ง  
    3. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบเชิงนวัตกรรมผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป  
    4. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 
เป้าหมายสามารถสร้าง
รูปแบบการบริหาราจัดการ
พัฒนาวิชาการได้  
    5. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 
เป้าหมายมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการวิจยัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
    6. ร้อยละ 100 ของครู
กลุ่มเป้าหมายมีความคดิ

๕๔ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

จัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นทักษะ
การคิดวิเคราะห์  
    7. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม 
    8. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
สร้างภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา  
    9. เพื่อประเมินผลการใช้
รูปแบบการสร้างภาวะผู้น า   
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา  
    10. เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย  
    11. เพื่อประเมินผลการใช้
สื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย  
    12. เพื่อพัฒนาครูในการ
เลือกใช้เครื่องมือคัดแยกและ
ประเมินเด็กท่ีมภีาวะเสี่ยงต่อ

    10. นักเรียนระดับ 
ปฐมวัยมีทักษะการคิด
วิเคราะหส์ูงขึ้น  
 
  
 
 

สร้างสรรคส์ามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและด าเนินการจัด
ประสบการณ์ด้านการสร้าง
จิตส านึกด้านการผลติและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
    7. ร้อยละ 100 ของครู
สามารถน าสื่อนวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคดิวิเคราะหม์า
ประยุกต์ใช้ในการจดั
ประสบการณ์ให้นักเรยีนระดับ
ปฐมวัยได้  
    8. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการคดิ
วิเคราะหส์ูงขึ้น  
    9. ร้อยละ 100 ของครู  
ในสังกัดสามารถเลือกใช้
เครื่องมือคัดแยกและประเมิน
เด็กท่ีมีภาวะเสีย่งต่อปัญหา
ด้านการอ่าน การเขียน     
การคิดค านวณ ได้อย่าง
ถูกต้อง  
    10. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการส่งเสรมิ
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สอดคล้อง 
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(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ปัญหาด้านการอ่าน การเขยีน 
การคิดค านวณ ได้อย่างถูกต้อง 
    13. เพื่อส่งเสริมกระบวน 
การวิจัยการเลือกใช้นวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้ในการ
ช่วยเหลือเด็กทีม่ีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้อย่างเหมาะสม  
    14. เพื่อนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษา
เรียนรวม  

กระบวนการวิจยัการเลือกใช้
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้  
ในการช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่าง
เหมาะสม 
    11. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจดั
การศึกษาเรยีนรวม  

5 โครงการมหกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนคุณธรรม และโรงเรยีน
สุจรติ  

    1. เพื่อสร้างเครือข่าย
ร่วมกัน ระหว่างโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล โรงเรยีน
คุณธรรม และโรงเรียนสุจรติ 
ในสังกัด  
     2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
หรือนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จาก
การด าเนินงานของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล โรงเรยีน
คุณธรรม และโรงเรียนสุจรติ  

    1. โรงเรียนทุกแห่ง     
ในสังกัด เป็นเครือข่าย
ร่วมกันในการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนคุณธรรม และ
โรงเรียนสุจริต  
    2. โรงเรียนทุกแห่ง     
ในสังกัดมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ หรือนวัตกรรม 
ด้านใด ด้านหนึ่ง โรงเรียน
ละ 1 ผลงาน/นวัตกรรม  

    1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลัก 
    2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดง 
ออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  

40,000 2 12 1 
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    3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และนักเรียนโรงเรยีนทุก
แห่งในสังกัด มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการด าเนินงานของ
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล โรงเรียนคุณธรรม 
และโรงเรียนสุจริต  
    4. โรงเรียนทุกแห่ง     
ในสังกัดมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ หรือนวัตกรรม 
ด้านใดด้านหนึ่ง สามารถ
เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนใน
เครือข่ายได้  

    3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  

6 โครงการการส่งเสรมิการจดัการ
เรียนรูสู้่ทักษะศตวรรษที่ 21 

    1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดการ
เรียนรูสู้่ทักษะศตวรรษที่ 21  
    2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรยีน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21 
    3. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการส่งเสริมการ

    1. ผู้บริหารศึกษาศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนเรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21  
    2. ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 
    3. สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับการนิเทศ ตดิตาม   
และประเมินผลการส่งเสริม
การจัดการเรยีนรูสู้่ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

    1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนทุกระดบั มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร  มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) และได้รับการส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทางการ  ด้าน
วิชาการ  
    2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและมีการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active  

30,000 2 12 1 
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จัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ในสถานศึกษา   

Learning) ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียนตาม 
สภาพบริบท  

7 โครงการ 1 โครงการ 1 โรงเรียน  
1 โครงงานอาชีพ  

    1. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส 
ได้ฝึกประสบการณ์ดา้นงาน
อาชีพตามความสนใจ  
    2. เพื่อให้นักเรียนได้เรยีน
การปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ 
โครงการ  
    3. เพื่อยกย่องเชิดชูและ
สร้างขวัญก าลังใจให้โรงเรียน 
 

    1. โรงเรียนในสังกดั   
เข้าร่วมโครงการ 1 โรงเรียน 
1 โครงงานอาชีพ จ านวน  
120 โรงเรียน  
    2. โรงเรียนจดัการเรียน
การสอนโครงงานอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    3. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถจากการเรียนรู้
โครงงานน าไปสร้างอาชีพ
และมรีายได้ในอนาคต 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกดั เข้าร่วมโครงการ  
1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ  

20,000 2 12 1 

8 โครงการการส่งเสรมิการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน 
(Classroom Assessment) 

    1. เพื่อสร้างความรูค้วาม
เข้าใจให้กับครูผูส้อนในการ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมิน 
ผลระดับชั้นเรียน  
    2. เพื่อให้สถานศึกษา 
ทุกแห่งในสังกัดมีเครื่องมือ    
ที่หลากหลาย และมีวิธีการ 
ในการตรวจสอบนักเรยีน 
ทั้ง 3 ด้าน  

    1. โรงเรียนในสังกดั 
จ านวน 120 โรงเรียน 
    2. ครูโรงเรียนในสังกัด
ไม่ต่ ากว่า 120 คน เข้ารับ
การพัฒนา 
    3. ครูผู้สอนสามารถ
สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน
ครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน   

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีเครื่องมือที่หลากหลายและมี
วิธีการในการตรวจสอบ
นักเรียน 3 ด้าน เจตคติ 
(Attitude) ทักษะ (Skill) 
ความรู้ (Knowledge)  

30,000 2  12 1 

9 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วย

    1. เพื่อขับเคลื่อนกระบวน 
การ PLC สูส่ถานศึกษา  

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 90 คน 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรกร
ทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา

52,300 3 11 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) 

ในสังกัด สพป.สระบรุี เขต 1 
    2. เพื่อส่งเสรมิให้สถาน 
ศึกษาในสังกัด น ากระบวนการ 
PLC ไปสู่การปฏิบตัิในสถาน 
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC (Professional 
Learning Community)  

10 การพัฒนาศักยภาพครูผูส้อน
คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านการจดัการเรียนรู้ในมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดที่เร่งพัฒนา 

    1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้มีความรู้และสามารถจัดการ
เรียนรู้ในมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ที่มีความส าคัญและจ าเป็น  
ต้องรู้เร่งพัฒนา 
    2. เพื่อโปรดโอกาสให้ครู 
ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญ       
และจ าเป็นต้องรู้เร่งพัฒนา  

    1. จ านวนครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช้ัน ป.6    
และ ม.3 
    2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 
ที่ครูสรา้งและพัฒนา 
อย่างน้อย 10 นวัตกรรม 
    3. ความรู้ความสามารถ 
ในการออกแบบและจดัการ
เรียนรู้  
    4. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของนวัตกรรม
และการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

    1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ใน ๓ กลุ่มสระ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
    2. ร้อยละ 100 ของ 
สถานศึกษามผีลงาน  
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  

90,000 3 11 
 

1  

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ปฐมนิเทศครผูู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
(รุ่นท่ี 1) 

เพื่อเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ครูบรรจุใหม่ จ านวน 73 
คน ได้รับการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมอย่างเข้ม สู่ครู
มืออาชีพ ตามเกณฑ์ที่    
ก.ค.ศ. ก าหนด 

ร้อยละ 100 ของครูบรรจุ
ใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
และบุคลิกภาพลักษณะของครู
ผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงาน 

17,750 
 
 
 

 

3 11 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ในวิชาชีพครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ปฐมนิเทศครผูู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
(รุ่นท่ี 2) 

เพื่อเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ครูบรรจุใหม่ จ านวน 100 
คน ได้รับการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมอย่างเข้ม        
สู่ครูมืออาชีพ ตามเกณฑ์        
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ร้อยละ 100 ของครูบรรจุ
ใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
และบุคลิกภาพลักษณะของครู
ผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงาน 
ในวิชาชีพครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

23,950 3 11 1 

13 โครงการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีศรสีระบรุี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี 
เขต 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

    1. เพื่อสรรหาและยกย่อง
เชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากร
ทางการศึกษา     ที่ปฏิบัติงาน
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ได้รับรางวัลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีศรสีระบุรี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
     2. เพื่อพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     3. เพื่อเป็นการยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 จ านวน 250 คน  

ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  
มีผลงานเชิงประจักษ์ตาม
กลุ่มเป้าหมาย  

6,000 3 11 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

14 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การจัดการศึกษา 

    1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
ระบบจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
    2. เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารจัดการ 
ศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

    1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหนา้ที่
ตามหลักกิจการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี  
    2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ปฏิบัตติาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

    1. ร้อยละ 100 ของคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี  
เขต 1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
    2. ระดับคณุภาพผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ระดบั 5)  

258,750 3 11 1 

15 โครงการพัฒนางานและระบบการ
บริหารจดัการด้านการบริหารงาน
บุคคล 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมที่ 2 การมอบ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ันต่ ากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ
มาลา 
 

    1. เพื่อให้มีการพัฒนางาน
ด้านการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการและ
เสรมิสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการ  
    2. เพื่อเป็นสิริมงคลเกิด
ความภาคภูมิใจ เป็นการสร้าง

    1. บุคลากรของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ลูกจา้ง 
ประจ า และพนักงานราชการ  
    2. ผู้ไดร้ับการจดัสรร
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์      
ใช้ประดับเพื่อร่วมงานพิธี
ส าคัญต่าง ๆ ของทาง
ราชการ  

    1. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีผลงานเชิงประจักษ์ตาม
กลุ่มเป้าหมาย  
    2. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทางการศึกษาจัดการ
องค์ความรู้ KM (Knowledge 
Management) 

40,000 3 11 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ขวัญก าลังใจในการท างาน
ให้แก่ผู้ไดร้ับพระราชทาน  

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ ส่งเสรมิทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสารและทักษะดจิิทัล
ส าหรับเด็กปฐมวยัด้วยระบบ
ทางไกล 

    1. จัดท า/ผลิตสื่อเพื่อพัฒนา 
ครูปฐมวัยดา้นการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู้ด้วยระบบ
ทางไกล  
    2. พัฒนาความสามารถ
ของครูปฐมวัยด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะดิจิทัล 
ส าหรับเด็กปฐมวยั ด้วยระบบ 
ทางไกล  

    1. จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาครูปฐมวัยดา้นการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู้  
    2. ครูผู้สอนปฐมวัย     
ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนา และน าไปใช้จริง  

    1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนปฐมวัยท่ีมีทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย ทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) ทักษะ
ดิจิทัล ได้เหมาะสมตามวัย  
เต็มศักยภาพ  
    2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีจัดประสบการณ์
เรียนรู้และส่งเสริมทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย   

20,000 3 11 1 

17 โครงการอบรมการด าเนินการทาง
วินัยและพัฒนาความรู้ด้าน
ปราบปรามการทุจริตของผู้บรหิาร
สถานศึกษา  

    1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัยไม่รา้ยแรง 
    2. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้มีจิตส านึก เห็นคณุค่า
ของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
วินัย และป้องกันการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ  

 ผู้บริหารสถานศึกษา      
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบรุี เขต 1 จ านวน 120 
คน เข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินการทาง
วินัยไม่รา้ยแรงของผู้บรหิาร 

ร้อยละ 100 ของผู้บรหิาร
สถานศึกษามีศักยภาพ
เกี่ยวกับการด าเนินการทาง
วินัยไม่รา้ยแรงสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความรู้ ความ
เข้าใจ มาตรการและแนวทาง
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

20,000 3 21 1 

18 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  ปีงบประมาณ 2564 

    1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ปฐมวัยให้มีความเข้าใจและ

    1. ครูผู้สอนปฐมวัย     
ในโรงเรียนที่เข้าร่วม

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการบ้าน

30,000 3 12 1 

68 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

สามารถจัดประสบการณ์
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้  
    2. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อ
ขอรับตราพระราชทาน บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย  

โครงการได้รบัการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์  
    2. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพของผลการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียนที่ขอรบัการประเมิน 
เพื่อขอรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย”  
    3. ครูผู้สอนปฐมวัยมี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถ
จัดกิจกรรมการทดลองให้
เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์  
    4. โรงเรียนในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มีผลประเมิน
คุณภาพของการด าเนินงาน
ตามโครงการ ผ่านเกณฑ์
ได้รับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”  

นักวิทยาศาสตร์น้อย มีผล
ประเมินคุณภาพของการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ ์

19 โครงการสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาภายใต้
โครงการจดัสรรเงินอุดหนุนนักเรียน

    1. เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และตดิตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีขอรับเงินอุดหนุน

โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
จ านวน 120 โรง 

ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา    

40,000 ๔ 
 

17 2 

69 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขใน
สถานศึกษา 

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข ด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน 
    2. เพื่อติดตามกระบวนการ 
คัดกรอง รับรอง ตรวจสอบ
ข้อมูล และการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
ด าเนินการตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

20 โครงการขับเคลื่อนระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
 
 

    1. เพื่อสร้างขวัญก าลัง 
และช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนทุน
เสมอภาคนักเรยีนยากจนพเิศษ
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ  
    2. เพื่อพัฒนาโรงเรียน 
ในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ  
    3. เพื่อให้นักเรียนในสังกัด
มีภูมิคุม้กันการป้องกันท่ีเกิด
จากยาเสพติดและมเีครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  
    4. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน 
ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้

โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
จ านวน 120 โรง 

    1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนไดร้ับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ    
ถูกล่วงละเมิด อุบัติเหตุ    
วาตภัย อุทกภัย 
    2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนา เต็ม
ตามศักยภาพในการส่งเสรมิ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ความ
ประพฤตินักเรียน และใน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
    3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน คุ้มครอง
นักเรียน และการแนวแนว 

70,000- 4 17 2 

70 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

กับเด็กนักเรยีนให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบได้  
    5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ของครู ให้มีความรู้ในการสร้าง
ความปลอดภัยให้กับนักเรียน
และโรงเรียน 
    6. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
การแนะแนวของสถานศึกษา  

อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ   

21 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการ 

มีงานท า 
    1. เพื่อแนะแนวนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องอาชีพและการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
    2. เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด ก่อนส าเร็จ
การศึกษาและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

    1. ครูแนะแนวโรงเรียน  
ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
    2. นักเรียนแกนน าระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 14 โรงเรยีน 

    ๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓ ได้รบัการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพตามความถนัด 
    ๒. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนที่จบช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท า ตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนการเงินท่ี
เหมาะสม และน าไปปฏิบตัิได้ 
สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนการมี

60,000 3 11 3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

งานท าของนักเรียนท่ีจะจบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 สามารถรู้ความต้องการ
ของเด็กว่าจะไปประกอบ
อาชีพใดบ้างและศึกษาต่อ 
ที่ตรงกับความสามารถของ
ตัวเอง 

22 โครงการยกระดับการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC – Youth Counselor 

    ๑. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการตามการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้มี
มาตรฐาน และคณุภาพ 
    ๒. เพื่อให้สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนประสบ
ความส าเร็จ มีกิจกรรมและวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) เป็นแบบอย่างให้กับ
สถานศึกษาอ่ืน 
    ๓. เพื่อพัฒนา  ป้องกัน  
แก้ไข และให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
    ๔. เพื่อสร้างแกนน า
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC : 
Youth Counselor) 

โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 14 แห่ง 

    ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนแกนน าเพื่อนท่ีปรึกษา 
(YC : Youth Counselor)  
ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี  
มีวุฒิภาวะทางสังคม เป็นท่ี
ยอมรับของเพื่อน สามารถคิด
วิเคราะห์ และมีจิตสาธารณะ 
    ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและ
คุ้มครองนักเรยีนอย่างเป็น
ระบบ และการแนะแนว      
ที่มีประสิทธิภาพ 

53,000 4 17 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
    ๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียน 
    ๖. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ให้ค าปรึกษาและแนะแนว  
แก้ปัญหา  ปรับตัวเข้ากับเพื่อน 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

23 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสร้าง
ความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ในระดับปฐมวัย  

    1. เพื่อส่งเสรมิให้
สถานศึกษา สรา้งความมสี่วน
ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง   
ในการจัดประสบการณ ์
การเรยีนรู้ในระดับปฐมวัย  
    2. เพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในระดับปฐมวยั  
    3. เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
ในสังกัดมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
เหมาะสมกับวัยอยา่งสมดุล  

    1. สถานศึกษาสรา้ง  
ความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน
ในการจัดประสบการณ์  
การเรยีนรู้ ในระดับปฐมวัย
ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น  
120 โรงเรียน  
    2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง    
มีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในระดับปฐมวยัทุกโรงเรียน  
    3. สถานศึกษามีการ
สร้างความมีส่วนร่วมกับ  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ระดับปฐมวัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

    1. สถานศึกษาสรา้งความ
มีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
องค์กรและชุมชนในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  
ในระดับปฐมวยัทุกโรงเรียน 
คิดเป็น ร้อยละ 100  
    2. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้ในระดับปฐมวัย  
ทุกโรงเรียน  

20,000 3 11 2 

73 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

    4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง    
มีส่วนร่วม ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้   
ในระดับปฐมวยั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    5. สถานศึกษาในสังกัด  
มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) เรื่องการสร้าง
ความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ใน
ระดับปฐมวัย  

24 โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  

    1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถ 
ใช้เครื่องมือการวัดแวว
ความสามารถพิเศษ จ านวน 
10 ดา้น ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
    2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 10 ดา้นได้อย่าง
เหมาะสม  
    3. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการส่งเสริม 
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ  

    1. ครูสามารถใช้
เครื่องมือการวัดแวว
ความสามารถพิเศษ จ านวน 
10 ดา้น ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
    2. เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษไดร้ับการส่งเสริม   
และพัฒนาศักยภาพได้อย่าง
เหมาะสม  
    3. สถานศึกษาที่มีเด็ก   
ที่มีความสามารถพิเศษไดร้ับ
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การส่งเสรมิ 

    1. ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และได้รับโอกาสเขา้สู่เวทีการ
แข่งขันระดับขาต ิ
    2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน
ตามศักยภาพ  

40,000 3 11 3 

74 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

สนับสนุนเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษ  

25 โครงการ Zero Waste School     ๑. เพื่อกระตุ้น รณรงค์
เสรมิสร้างจิตส านึก และ
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทาง
ในการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะ และการน าขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวม
ขยะเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  
ให้กับสถานศึกษา  
    ๒. เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษา
ปลอดขยะอยา่งแท้จริงและ
ขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรี
ไซเคลิ 
    3. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา 
ทุกแห่ง ได้มีโอกาสพัฒนา 
การเรยีนการสอน การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม
โดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ และการมสี่วนร่วมของ
ครูอาจารย์ ผู้เรียนและชุมชน
โดยรอบสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
จ านวน 120 โรง 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรม Zero Waste   
ได้มีประสิทธิภาพ  
 
 

60,000- 5 18 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

26 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    1. เพื่อส่งเสรมิการจดัการ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีคุณภาพ   ทีด่ี 
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากรในส านักงาน การมี
จิตส านึก จติอาสา การมีส่วน
ร่วม และน าแนวทางศาสตร์
พระราชาสู่การน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
    2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
การจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องด้าน
การเลิกผลติและเลือกซื้อ
สิ่งของที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

    1. บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 
64 คน และลูกจ้างประจ า
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
24 คน เข้าร่วมโครงการ 
    2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สะอาดรม่รื่น  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปราศจากขยะ มลพิษ และ 
มีการพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสีเขยีว 
    3. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการคัดแยกขยะ 
มีการเลือกซื้อเลือกใช้ที่
ถูกต้อง  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร และ
สถานท่ีให้เป็นส านักงาน    
สีเขียว  

26,000 5 18 1 

27 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัท า

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ประชุมได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 2564 
    2. เพื่อให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบรุี เขต 1 ใช้แผน
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิ 

    1. ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ านวน 40 คน  
    2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 58 คน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีและใช้แผนปฏิบัติการในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(ระดับ 5)  

217,520 6 20 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ
กลั่นกรองการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
    3. เพื่อให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบรุี เขต 1 มีและใช้
แผนปฏิบัติการเป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินงานให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตาม
เป้าหมาย ตามนโยบาย จุดเน้น 
และรองรับการใช้จ่าย
งบประมาณปี พ.ศ.2564 

    3. ประชุมปฏิบัติการ
กลั่นกรองการจดัท าแผน 
ปฏิบัติการปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จ านวน 38 คน 
    4. ประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 58 คน 
 

28 โครงการประชุมปฏบิัติการจัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

    1. เพื่อให้โรงเรียนทุกโรง 
ได้รับงบประมาณเพื่อการ
บริหาร และจดัการเรียน 
การสอนตรงกับความต้องการ 
และความจ าเป็นขาดแคลน 
    2. เพื่อให้การจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณ ถูกต้อง 
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

    1. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ       
ปี 2565 งบลงทน  
ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่ง 
ก่อสร้าง จ านวน 4 ครั้ง 
20 คน 
    2. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ปี 2564 จ านวน 4 ครั้ง 
20 คน 

ระดับคณุภาพการบรหิาร
จัดการจดัตั้งและจัดสรร
งบประมาณแบบมสี่วนร่วม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ระดับ 5) 

36,200 6 20 2 

29 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

    1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยใช้เครือข่ายศูนย์
การเรยีนรู้คู่คณุภาพ ท าให้เกดิ

ประชุมสร้างความเขา้การ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาด
เล็กกลุม่เป้าหมายที่มี

    1. ระดับคณุภาพการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาด
เล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20,280 3 11 3 

77 



ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ร่วมกัน 
    2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
และระดมความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก  

นักเรียน 20 คนลงมา 
จ านวน 10 โรงเรยีน  

ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ระดบั 5) 
    2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาขนาดเล็กมรีูปแบบ 
และแนวทางในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

30 โครงการตรวจสอบภายใน     1. เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า และ
เชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข 
ด้านการเงิน การบญัชี สามารถ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินท่ีมีอยู่ใน
ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อตรวจสอบประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงานด้านการ
บริหารงบประมาณ การจดัการ
ทางการเงิน การบัญชีของ
หน่วยรับตรวจ 
    3. เพื่อทราบปัญหา 
อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน  
และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

สถานศึกษาท่ีเป็น 
หน่วยรับตรวจ  
จ านวน 39 โรงเรยีน 
    

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
เป็นหน่วยงานรับตรวจมผีล
การด าเนินงานใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

20,000 6 21 1 

31 โครงการเสรมิสร้างการปฏิบัติงาน
ในภาวะขาดแคลนบุคลากร 

    1. เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรของส านักงาน

จ้างเหมาบริการเจา้หน้าท่ี
ธุรการ จ านวน 1 คน 

ระดับคณุภาพการบรหิาร
จัดการงานด้านธรุการ ท่ีเป็น

108,000 3 12 1 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุรี เขต 1 
    2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ลูกเสือจังหวดัสระบุรี และงาน
อื่น ๆ เกิดประสิทธิภาพ 

จ านวน 12 เดือน เดือนละ 
9,000 บาท  

ระบบ มีประสิทธิภาพของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ระดับ 5)  

 
 
 
 
 
 
 

32 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านดูแลอาคารสถานท่ี 

    1. เพื่อให้บริการ การดูแล
อาคารสถานท่ี เกดิประสิทธิภาพ 
และคณุภาพของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบรุี เขต 1 
    2. เพื่อจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารสถานท่ี ส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบรุี เขต 1 

จ้างเหมาท าความสะอาด 
จ านวน 1 คน จ านวน  
12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท 

ระดับคณุภาพการบรหิาร
จัดการงานด้านอาคารสถาน 
ที่ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคณุภาพ และ
ประสิทธิภาพ (ระดับ 5)  

108,000 6 20 3 

 
33 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านธรุการ 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านธรุการ เกดิ
ประสิทธิภาพ รวดเร็วเป็น
ระบบ 

จ้างเหมาเจา้หน้าท่ีธุรการ 
จ านวน 1 คน จ านวน  
12 เดือน ๆ ละ 9,000 
บาท  

ระดับคณุภาพการบรหิาร
จัดการงานด้านธรุการ ท่ีเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ระดับ 5)  

108,000 3 12 1 

34 โครงการติดตามผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อให้การรายงานผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

จัดประชุมช้ีแจงคณะท างาน
และประชุมปฏิบตัิการ 
    - ติดตามผลการการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

ระดับคณุภาพผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัตริาชการตาม

26,000 6 20 1 
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สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

    - ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการ  
    - ตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
    - การรายงานผลการด าเนิน
โครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
    - รายงานผลการขับเคลื่อน
ตามนโยบายการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิบัตริาชการ ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
    - ติดตามผลการด าเนิน
โครงการ และการวเิคราะห์
สะท้อนผลการด าเนินงาน 
    - ติดตามผลการ
ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา การรายงานผลการ
ด าเนินงานและการรายงานผล
การขับเคลื่อนนโยบายของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา 
ธิการ ครบถ้วน สมบรูณ์ ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ระดับ 5)  

35 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
การเงินและพสัด ุ

    1. เพื่อให้โรงเรียน
บริหารงานดา้นการเงินและ
พัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อให้ครูและบุคลากร  
มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น ในการ
บริหารงานดา้นเงินและพสัด ุ
    3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
เข้าใจระเบยีบและวิธีปฏิบัติ
ด้านการเงินและพัสดุอย่าง
ถูกต้อง  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการ
อบรม จ านวน 490 คน  

    1. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา มีการบริหารงาน
ด้านการเงินและพัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ  
    2. ร้อยละ 80 ของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย มีค่วามรู้ความ
เข้าใจระเบยีบและวิธีการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
และพัสดุ   

100,000 6 20 2 
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36 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยในสถานท่ี
ราชการ 

    1. เพื่อสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ต่าง ๆ 
และการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในสถานท่ีราชการ
ให้แก่บุคลากรในสังกัด 
    2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถดา้นการป้องกัน
และระงับเหตุให้แก่บุคลากร 
ในสังกัด 
 

1. ประชุมบคุลากรในสังกัด 
จ านวน 60 คนเพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ 
และการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในสถานท่ีราชการ 
และการป้องกันระงับภัย 
ต่าง ๆ  
2. บุคลากรในสังกัดประชุม
บุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ต่าง ๆ และสามารถปฏิบตัิ
ตามมาตรการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ ความสามารถด้าน
การป้องกันภัยและการใช้
เครื่องมือในการระงับเหตุ  

ระดับความพร้อมในการ
ด าเนินงานรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน และภยัพิบัติต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ระดับ 5) 

18,700 6 20 1 

37 โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในเตม็พิกัด 

    1. เพื่อให้ข้าราชการคร ู
และบุคลากรในสังกัดไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
จัดท าและจัดส่งรายงานได้
ถูกต้อง ท้นตามก าหนดเวลา 

1. บุคลากรของส านักงาน 
จ านวน    64 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน
ของโรงเรียน จ านวน 121 
โรงเรียน 

ระดับคณุภาพการด าเนินงาน
ระบบควบคมุภายในของ
สถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ระดับ 5) 

27,000 6 20 4 
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    2. เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินงานระบบควบคุม
ภายในของแต่กลุ่มงาน 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด 

     3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท ารายงานตาม
พระราช บัญญัติการเงินและ
การคลัง และจัดท ารายงาน
ได้ตามก าหนดเวลา 

38 โครงการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและประชุมทมีบริหาร
เขต 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มี
ประสิทธิภาพ องค์กรมีความ
เข็มแข็ง 

     1. ประชุมรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน  
14 คน เดือนละ 4 ครั้ง  
    2. ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมกับรอง
ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 
140 คน ปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง  
    3. รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และผู้อ านวยการกลุ่ม ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน 

    1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีความเข้มแข็ง 
บริหารจดัการศึกษาทีม่ี
ประสิทธิภาพ  
    2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

23,800 6 20 4 
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ตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    4. ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดมีความรู้ความเขา้ใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน และ
สามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจ แนวทางการพัฒนา   
สู่การปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว  

39 โครงการประชุมจดัท าตัวช้ีวัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

    1. เพื่อให้บุคลากรเกดิ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ
จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด 
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
    2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
ร่วมใจที่ดีของบุคลากรในการ
จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

    1. ประชุมทีมบริหาร
และคณะท างานผูร้ับผดิชอบ
ตัวช้ีวัด จ านวน 50 คน   
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการ
จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
    2. ประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
จ านวน 50 คน เพื่อ
ช่วยเหลือติดตามการ
ด าเนินงานในการรายงานผล

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบ
ตัวช้ีวัด รายงานข้อมูลได้
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2,500 6 20 4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

2. เพื่อให้การจดัเก็บข้อมลู
ตามตัวช้ีวัดมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน  
    3. คณะท างาน
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด มีความ
เข้าใจในการจัดท า
รายละเอียดตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
    2. คณะท างาน
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สามารถ
ติดตาม จัดเก็บข้อมลูและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
ในรอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันตามก าหนด 
เวลาที่ กพร. ก าหนด 
 

40 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

    1. ระบบเครือข่าย
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
    2. มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยไซเบอร ์

ระดับคณุภาพการใช้และ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจดัการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ระดับ 5) 

100,000 6 20 4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

41 โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งครผูู้สอน ครูพี่เลี้ยง และ
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผูส้อน  

เพื่อรับสมคัรบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ต าแหน่งครผูู้สอน/พี่
เลี้ยง และลูกจ้างช่ัวคราว
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โดยการ
ด าเนินการทุกข้ันตอน ยดึถือ
ระบบคณุธรรม ความเสมอ
ภาค  

สรรหาพนักงานราชการ
ทั่วไป โดยการด าเนินการ
ยึดถือระบบคณุธรรม ความ
เสมอภาค ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีจ านวนครูอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  

60,000 6 20 5 

42 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    1. เพื่อสร้างความรู้ ความ
ข้าใจในการเขียนรายงาน
สรุปผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
    2. เพื่อนิเทศติดตาม 
และซ้อมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
120 คน  

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัดทั้งหมด มีผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

30,000 6 12 3 

43 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  

    1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ใช้รูปแบบการ
นิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน  
    2. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
ด าเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินงานอย่างมีคณุภาพถอด

    1. สถานศึกษาในสังกัด 
ทุกแห่ง ได้รับการนเิทศ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ     
ปีการศึกษา  
    2. ผู้บริหารและครผูู้สอน 
ในสังกัดมีการถอดบทเรียน
และน าเสนอวิธีการปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  

    1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ 
ก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
(ระดับ 5) 
    2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบการนเิทศ
ภายในที่เข้มแข็ง  

300,000 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

บทเรียนและมีวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) 

44 โครงการเตรยีมความพร้อมเปดิภาค
เรียนจากนโยบายสู่การปฏิบัตเิพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

    1. เพื่อสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและสร้างความตระหนัก
ให้ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสามารถน า
นโยบายสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    2. เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการบริหารจดัการ การจัด 
การเรยีนการสอน การวาง
มาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

    1. บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 6 คน  
    2. ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1     
และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จ านวน 4 คน  
    3. ศึกษานิเทศก์   
จ านวน 9 คน  
    4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน จ านวน 1,372 
คน  

ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสามารถ
น านโยบายสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

45,875 3 20 3 

45 โครงการการส่งเสรมิและพัฒนา
เครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ 
และนิเทศการศึกษา  

    1. เพื่อให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา  ไดม้ีส่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการศึกษา 
ใน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารงาน
ทั่วไป) 
    2. เพื่อเสนอรายงานผล
คุณภาพนักเรียน ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ

    1. คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา จ านวน      
9 คน  
    2. รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 จ านวน 3 คน  
   3. ศึกษานิเทศก์ จ านวน  
8 คน  

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง  

48,620 6 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผ่นแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที ่

นิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

    4. คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ได้รับการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง 
และการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
    4. สถานศึกษาไดร้ับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  
    5. ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบตัิ   
สู่การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ  

                                                                                                                          รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,582,750    
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๘๘ 
 

 ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิต 

การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
    1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1  ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้ำประสงค์  ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ และจุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1  ซึ่งมีทั้ง 
งบประมำณในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
ในสังกัด 
  2. งบประมำณส ำหรับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 
                         2.1  งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค และจัดสรรตำมภำรกิจงำน ตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม  พร้อมก ำหนดกรอบแนวทำง     
กำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ชัดเจนตำมกลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำน ผู้รับผิดชอบระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม   ก ำหนด
เป้ำหมำยตำมกรอบงำน และกรอบงบประมำณ พร้อมขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

                         2.2  งบประมำณเพ่ิมประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์  ใช้ส ำหรับบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  ตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และตำมบริบท      
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำน  
โดยผู้รับผิดชอบในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1  และถูกต้อง        
ตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณ และระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณกำรเงินและกำรคลัง   

   3. งบประมำณด ำเนินงำนส ำหรับสถำนศึกษำ  เช่น เงินอุดหนุน  โดยจัดสรรตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดให้สถำนศึกษำ       
ในกลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำร เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  โรงเรียนประชำรัฐ  โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก ฯลฯ เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
วัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีได้รับ 

 

 
 

 



๘๙ 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
           1. การกระจายอ านาจการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร
ให้สถำนศึกษำ โดยจัดเป็นเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน จ ำนวน 13 เครือข่ำย  ได้แก่  อ ำเภอเมืองสระบุรี  2 เครือข่ำย  
อ ำเภอหนองแซง 1 เครือข่ำย  อ ำเภอเสำไห้ 2 เครือข่ำย  อ ำเภอพระพุทธบำท 2 เครือข่ำย  อ ำเภอบ้ำนหมอ  
2 เครือข่ำย  อ ำเภอหนองโดน 1 เครือข่ำย  อ ำเภอดอนพุด 1 เครือข่ำย  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 เครือข่ำย 
และศูนย์ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ศูนย์  เพ่ือร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทและควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 มอบหมำย รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ก ำกับดูแล กำรพัฒนำกำรศึ กษำของสถำนศึกษำ      
ทุกแห่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยในแผนปฏิบัติกำรเป็นประจ ำ  
ทุกปี  

       2. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการของคณะกรรมการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 บริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

          3. การให้ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในส านักงาน 
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 มีกิจกรรมเพ่ือหลอมรวมควำม 
เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีกิจกรรม        
กำรพัฒนำบุคลำกรทุกปี กำรศึกษำดูงำน กำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 13 กลุ่ม  กำรจัด
ประชุมบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นประจ ำทุก ๆ เดือน และกำรประชุมทีมบริหำรเพ่ือติดตำม 
ก ำกับ กำรบริหำรงำน ให้เป็นไปตำมนโยบำย และจุดเน้น ที่ก ำหนด  

         4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้จัดท ำโครงกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกรศึกษำ โดยมุ่ง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในสถำนศึกษำ จ ำนวน 120 โรงเรียน  ใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรแบบมีส่วน
ร่วม ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  ประธำนกลุ่มโรงเรียน  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  ศึกษำนิเทศก์ประจ ำกำร  และผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจำกนั้นมีสรุปผลกำรนิเทศ    
เป็นรำยโรงเรียน  กำรนิเทศ ที่เป็นจุดเน้น เพ่ือเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนต่ำง ๆ และจุดที่ควร
พัฒนำ เพ่ือให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน เป็นพลังขับเคลื่อนและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้รองรับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนต้นสังกัด รวมทั้งภำรกิจและบทบำทของสถำนศึกษำ 
4 งำน  ได้แก่ งำนวิชำกำร  งำนบริหำรทั่วไป  งำนแผนงำนและงบประมำณ  และงำนบริหำรงำนบุคคล  ตำม
กรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
 
 

       
 



๙๐ 
 

    5. ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่ ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

1 พฤศจิกำยน  2563 
ประชุมก ำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564  

2 ธันวำคม  ๒๕๖3 
ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

3 ธันวำคม  2563 ประชุมพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/งบประมำณ 

4 ธันวำคม  2563 
น ำร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุรี 

5 มกรำคม  2564 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
    เป็นรูปเล่ม  
2. แจ้งทุกกลุ่ม โรงเรียนในสังกัด และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน 
    เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 

6 ภำยใน 5  มกรำคม  ๒๕๖4 
ทุกกลุ่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 1 

7 ภำยใน 15  มกรำคม  ๒๕๖4 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 1 

8 ภำยใน 5  เมษำยน  ๒๕๖4 
ทุกกลุ่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 2 

9 ภำยใน 15  เมษำยน  ๒๕๖4 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 2 

10 ภำยใน 5  กรกฎำคม  ๒๕๖4 
ทุกกลุ่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ ๓ 

11 ภำยใน 15  กรกฎำคม ๒๕๖4 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 3 

12 ภำยใน 5  ตุลำคม  ๒๕๖4 
ทุกกลุ่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 4 

13 ภำยใน 15  ตุลำคม  ๒๕๖4 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 4 

14 ตุลำคม  2563 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

 
   ทั้งนี้ กำรบริหำรงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 โดยกำร
ด ำเนินงำนต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
ที่  325/๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

-------------------------  

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของรัชกำลที่ 10 ยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์แผนกำรศึกษำชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบำย
ของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
มำขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนน ำไปเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เกิดผล
ผลิต ผลลัพธ์ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในกำรประสำนงำนบูรณำกำรกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นยังใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็นทิศทำงในกำรบริหำรงำน ตำมนโยบำย จุดเน้น/มำตรกำร 
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรม และวงเงินงบประมำณที่จะใช้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4        
ให้เป็นไปตำมทิศทำงที่ก ำหนดเพื่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ    

   เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตำมเป้ำหมำย เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำให้มีควำมชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติที่สนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้อย่ำงถูกต้อง 
เป็นธรรม สำมำรถติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุดแก่เยำวชนของชำติ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑  ดังนี้    

   ๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 

1. นำยฉลำด  สำโยธำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

ประธำนที่ปรึกษำ 

2. นำยสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

ที่ปรึกษำ  

3. นำยเกษม  พูลสงค์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

ที่ปรึกษำ  

4. นำงกนิษฐำ  ช่ำงถม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

ที่ปรึกษำ  

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ  เสนอแนะ  และก ำกับติดตำมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 ให้ส ำเร็จลุล่วง ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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     ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

1. นำยฉลำด  สำโยธำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร
  

2. นำยสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยเกษม  พูลสงค์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

4. นำงกนิษฐำ  ช่ำงถม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

5. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน  กรรมกำร 
6. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉำย  กรรมกำร 
7. ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองแซง  กรรมกำร 
8. ประธำนกลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง  กรรมกำร 
9. ประธำนกลุ่มโรงเรียนบ้ำนหมอบูรพำ  กรรมกำร 
10. ประธำนกลุ่มโรงเรียนเสำไห้  กรรมกำร 
๑1. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพัฒนพงศ์  กรรมกำร 
๑2. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบำท ๑   กรรมกำร 
๑3. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบำท ๒    กรรมกำร 
๑4. ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองโดน  กรรมกำร 
๑5. ประธำนกลุ่มโรงเรียนดอนพุด    กรรมกำร 
๑6. ประธำนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๑  กรรมกำร 
๑7. ประธำนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๒  กรรมกำร 
18. ประธำนศูนย์ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  กรรมกำร 
19. นำยสมเกียรติ  ทรัพย์ปรำชญ์ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ 

ในคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

กรรมกำร 

20. นำงสำวรังสำด  จันทร์วสิูตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

กรรมกำร 

21. นำงวรันธร  ดีชำติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  

กรรมกำร 

22. นำงสำวรัชนีกร  ยืนยำว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำไม้พระฉำย กรรมกำร 
23. นำงสำวอันธิกำ  ปัญญำสำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์  กรรมกำร 
 (วันครู 2501)  
24. นำงศรีลักษณ์  แก้วศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนหมอ กรรมกำร 
 (พัฒนรำษฎร์)  
25. นำงสำวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ  
กรรมกำร 

26. นำงสำวสุธัญญำ  วำดเขียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
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27. นำงสำวสงกรำนต์  ปทุมำสูตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 
และสินทรัพย์ 

กรรมกำร 

28. นำงจรัสพักตร์  ชูพิพัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำ  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   
29. นำงพนัชกร  แปลงศรี   นักจัดกำรงำนทั่วไป  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   กรรมกำร   
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   
30. นำงสำวเบญจมำศ  กลิ่นหอม ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
31. นำงสำวลลิตำ  ศรีสวัสดิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติรำชกำร กรรมกำร 
 ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ  
 ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
32. นำงนิพำ  พงษ์สมถ้อย นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร  
 ทำงกำรศึกษำ   
33. นำงวัชรี  ศรแก้ว นิติกร  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
 กลุ่มกฎหมำยและคดี   
34. นำยสมบัติ เนตรสว่ำง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
35. นำยพิศิษฐ์  พันธุ์ดี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
36. นำงปรำณี  ค ำแท้ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
37. นำงสำวสุพิชฌำย์ เลำหะพำนิช  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
38. นำงศิริรัตน์  คอยเกษม ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
39. นำงสิริสรณ์  ศักดิ์รำมินทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
40. นำงสำวกฤษณำ  ข ำปำกพลี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
41. นำยสหพร  สกนธ์ก ำแหง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
42. นำงณัฐชนกภรณ์  กมลสุข เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
43. นำงณัฐนันท์  กำญจนำภรณ์ นักประชำสัมพันธ์ กรรมกำร 
44. นำงสุพิชชำ  ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
45. จ่ำเอกวิชำ รอดแดง   นักทรัพยำกรบุคคล   กรรมกำร 
46. นำงอุรุชำ  แจ้งศรี นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
47. นำงสุณี  พ่ึงแก้ว นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
48. นำงเตือนใจ  จุลละครินทร์ นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
49. นำงวำสนำ  พรมเสน นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร 
50. นำงสำวพำณี  ทองนิล นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร 
51. นำงอรชำ  อ่ิมละมัย นักวิชำกำรเงินและบัญชี  กรรมกำร 
52. นำงสำวพรทิพย์  วัติเรก นักวิชำกำรพัสดุ  กรรมกำร 
53. นำงสำวสโรชำ  เกตุแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
54. นำงสำวกรองเพชร  เหล่ำหล้ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
55. นำงลมัย  ศรีเมือง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
56. นำงสำวเพ็ญพร  จงจิรวงศำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
57. นำงสำวจริน  โพลงเงิน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๔ 
 

58. นำงสำววรรณพร  โยธำนำรถ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
59. นำงสำวมะลิ  นำคก้อน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที่  ทบทวนสภำพแวดล้อมภำยนอก และสภำพแวดล้อมภำยในขององค์กร กำรน ำ
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มำถอดบทเรียนเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม กำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  จุดเน้น  
โครงกำร/กิจกรรม และวงเงินงบประมำณที่จะใช้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร 
 

๑. นำงสำวจริน  โพลงเงิน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวมะลิ  นำคก้อน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
3. นำงลมัย  ศรีเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
4. นำงสำวพรพรรณ  ไพโรจน์ พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
5. นำงสำววรรณพร  โยธำนำรถ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวเพ็ญพร  จงจิรวงศำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                 มีหน้ำที่  ประสำนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ กำรจัดเตรียมเอกสำรข้อมูล แบบพิมพ์ ลงทะเบียน  
ผู้เข้ำประชุม  จัดอำหำร ดูแลควำมเรียบร้อย ยืมเงินทดรองรำชกำร จัดเตรียมเอกสำร เพ่ือชดใช้เงินยืมรำชกำร 
และเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  
เพ่ือให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป         

     สั่ง  ณ  วันที่  27  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖3 

                   
      

                                                          

 

 
 

(นำยฉลำด  สำโยธำ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
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