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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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การตรวจราชการกรณปีกติ (รอบที่ 2) 
1. ด้านความม่ันคง  
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมี
คุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

๑)  วิธีดำเนนิงาน 
      ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดมีการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และ

การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย บำเพ็ญประโยชน์
ต่อสถานศึกษา ครอบครัวหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางการ
ลูกเสือ กจิกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  

2)  ผลการดำเนินงาน 
      1. โรงเรียนในสังกัดผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ

ลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 

      2. โรงเรียนในสังกัดได้รับคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ อันดับที่ 2 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม และ อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 

      3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ดังนี้  

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
อันดับ 1 นางดารินทร์  จ้ายทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีบุญญาราม   
อันดับ 2 นางสาวพูนศรี  มนตรีพาณิชย์ ผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัด

สงเคราะห์ 3) 
3)  ปัญหาอุปสรรค  

        การดำเนินงานในบางกิจกรรมไม่ครบ 100% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
         ไม่มี 
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6) ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน   มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปี 2564 
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ 
(Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
 ๑)  วิธีดำเนนิงาน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนนิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุก
ช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี้ 

1. นำนโยบายมากำหนดจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
สู่การปฏิบัต ิ9 ข้อ ดังนี้ 
       1.1 เด็กระดับปฐมวัยได้รับการเสริมภาษาและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี  
      1.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค  
      1.3 ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน  
      1.4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และจิต 
                               สาธารณะ  
      1.5 ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย  
      1.6 ครูมีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
      1.7 ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
      1.8 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ  
      1.9 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มี 
   ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน       
  2. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทำ โครงการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยี ดิจิทัลในการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เชิงรุก (Active Learning)  
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  วิทยาการคำนวณ (Coding) 
ผ่านช่องทาง Online จัดทำเว็บไซต์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ www.srb1.go.th/edu  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) เพ่ือเผยแพร่สื่อการจัดการเรียนรู้ผ่าน Platform ต่างๆ 
  4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดทำโครงการ 1 ห้องเรยีน   
1 โครงงานอาชีพ  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  โครงการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  

            5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน เด็กที่มีความสนใจใน การพัฒนา
ทักษะอาชีพ การศึกษาต่อของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 

6. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในการค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน สำรวจผู้เรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ 

7. ประสานความร่วมมือ  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน  ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 

การปฏิบัติงาน โดยเพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้  การประกอบอาชีพและการมีงานทำ มีศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก ในส่วนของเด็ก

http://www.srb1.go.th/edu
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ที่มีความสามารถพิเศษ มีการค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน และจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน 
  8. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร พัฒนาทักษะ (Up skill) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาการคำนวณ  และการเรียนรู้
ทักษะใหม่ (New skills) ด้วยการ Coach ผ่านระบบออนไลน์ 

2)  ผลการดำเนินงาน 
จากผลการดำเนินการพบว่า สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเพ่ิมพูน 

ทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ได้ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำจุดเน้นมากำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ สื่อ Platform มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการวัดประเมิน
การจัดการเรียนรู้ 

 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาให้มีการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   
พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

 4. จากการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ข้าราชการครูและบุคลากร มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
Online ,On demand ,On hand ,On Air  โดยมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

3)  ปัญหาอุปสรรค  
 ๑. โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสู่เวทีการแข่งระดับจังหวัด ประเทศ 
  ๒. นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ที่บ้านได้ทุกคน เพราะส่วนมากไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถ

รองรับ Applications ที่ใช้ functions ระดับสูง  
4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา

ทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการวางแผนการนิเทศ ติดตามการดำเนินของสถานศึกษาในสังกัด 
 5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ควรจัดทำแนวทางการดำเนินงานของแต่ละทักษะให้ชัดเจน  เพ่ือนำไปขยายผลให้โรงเรียน 
 6) ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวก
แก่ผู้เรียน มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  
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การจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
ภาคเรียนที่ 1/2564  โรงเรยีนอนุบาลเสาไห ้

 

 
 

 
Link: https://youtu.be/7JeNGyk853g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7JeNGyk853g
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การจัดการเรียนการสอนใช้รูปเเบบ On-line ในวิชา คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ศิลปะ 
โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXamOvu9uDdb8PROE2q1yN5n6ZvqRz0BbxEcHMrqyARuS7uZ75XkPgveKchWB9dpIFhzxFTo-ppkZk2wD0p9mnA2Y2bM0TWK7Nr6hyyaqFAHtP-C70ndEGUPLvNgEc6sc3K3HTpuLJ_toBV2j5uymcB&__tn__=*NK-R
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การจดัการเรียนการสอน Online ผ่านระบบ Google Meet 
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 
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การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยใชโ้ปรแกรม OBS   โรงเรยีนอนุบาลสระบุร ี

 

 
 
 

Link: https://youtu.be/rPrMdeVBzUc 
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การจดัการเรียนรู้ผ่าน Platform ทางการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
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รายงานผลการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
ภาคเรียนที่ 1/2564   โรงเรียนอนุบาลสระบุร ี

 

 
 

การพัฒนาความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ สู่การแข่งขัน 
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
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2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ 
๑)  วิธีการดำเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ          
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งในการนี้จัดประชุม 4 จุด  ได้แก่  

จุดที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ผู้เข้าประชุม ครูในอำเภอพระพุทธบาท และอำเภอหนองโดน   
จุดที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ผู้เข้าประชุม ครูอำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง  
จุดที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนราษฎร์ ผู้เข้าประชุม ครูในอำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด  
จดุที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ผู้เข้าประชุมครูในอำเภอเมือง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ             

เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ โดยนายฉลาด  สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  พบเพื่อนครู ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนรับทราบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติของสถานศึกษา โดยกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๕ E  Excellent  คือ  
                                          ๑. Excellent Moral  - คุณธรรมที่เป็นเลิศ  
                                          ๒. Excellent Wisdom - ปัญญาที่เป็นเลิศ  
                                          ๓. Excellent Public mind - จิตสาธารณะที่เป็นเลิศ  
                                          ๔. Excellent Collaboration - การมีส่วนร่วมที่เป็นเลิศ  
                                          ๕. Excellent Organization - องค์กรที่เป็นเลิศ   

2. กำหนดแผนการนิเทศติดตาม กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                        3. ระดมทุนช่วยเหลือเด็กให้มีงานอาชีพเสริม   
                        ๔. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือ
จัดทำหลักสูตรและขอความร่วมมือด้านวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน 
                       5. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนได้รับ
การศึกษาแบบทวิศึกษา 
                       ๖. ดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 1  จำนวน 119 โรงเรียน โดยคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการนิเทศบูรณา
การโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามด้านการจัดเรียนรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านอาชีพให้แก่นักเรียน 

2) ผลการดำเนินงาน 
                       ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและให้ความสำคัญของการจัด        
การเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำโครงงานอาชีพ ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานอาชีพ  
                       2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๔ สอดคล้อง    
กับ นโยบายของ สพฐ. ด้านที่ ๒ ด้านโอกาส ข้อ ๒.๒ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษา สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู ่ใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน  ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3)  ปัญหาอุปสรรค 
                      เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาโควิด 19 ทำให้มีความยากลำบากในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคเรียน         
ที่  2/ 2564   ตามบริบทของพ้ืนที่ภายในใต้สถานการณ์ไม่ปกติ 

4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
                      แบ่งตามอำเภอจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ
ไวรัส   โคโรน่า โควิด-19 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด  

5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                       - ไม่มี 

6) ปัจจัยความสำเร็จ   
                    ๑. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ ระดับสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนให้ความสำคัญ ในการพัฒนา
ทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
                    ๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
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ภาพกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 
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3. ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

๑)  วิธีดำเนนิงาน 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มกีารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เป้าหมาย ของเขตพ้ืนที่ เพ่ือเปน็แนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศตวรรษที่ 21 

 ๒. กำหนดจุดเนน้ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 9 จดุเน้น 
 ๓. จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจดัการเรยีนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 มีการดำเนินกิจกรรม

ดังนี้ 
     3.1 ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ให ้

ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
          3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรู้สู่
ทักษะศตวรรษที่ 21 เพ่ือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน โดยมโีรงเรียนกลุ่มเปา้หมายจำนวน 10 แหง่ และอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาทกัษะศตวรรษที่ 21” ให้แก่ข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  4. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ี เขต 1 มีการนิเทศ ต ิดตามและ        
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาจำนวน 119 แห่ง และมีการสะท้อนผลการนิเทศ   
เพ่ือนำผลการนิเทศฯ ไปปรับปรุงและพัฒนา  

2)  ผลการดำเนินงาน 
 1. สถานศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  4 รูปแบบ มีการเชื่อมโยงทักษะศตวรรษที่ 21 (3R8C) และมี
วิธีปฏิบัติที่ดี  
  3. สถานศึกษา  119   แหง่ ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C) และมีการสะท้อนผลการนิเทศเพ่ือนำผลการนิเทศการศึกษาออนไลน ์ผ่านระบบ Google 
Meet ไปปรับปรุงพัฒนา 

3)  ปัญหาอุปสรรค  
๑. ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะ 

ศตวรรษที่ 21 ไม่ครอบคลุมและนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
  ๒. ครูขาดเครื่องมือการวัดและประเมินผล ที่ครอบคลุม ทักษะศตวรรษท่ี 21 
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4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  การจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล  ให้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษา
ในสังกัด  
                     2. นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ควรสร้างองค์ความรู้ให้แก่ศึกษานิเทศก์หรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการและกำหนดแนวทาง     

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 6) ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  

สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี คือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์แนว
วิเคราะห์จากประเทศญี่ปุ่น (Sansu Olympic) 
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การจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 
 

 
 

การแนะนำครอบครัว My Family 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลดอนพดุ 

https://www.facebook.com/100003594128539/videos/366617948143625/ 
 

 
 

 
 

    

https://www.facebook.com/100003594128539/videos/366617948143625/
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3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 1) วิธีดำเนินการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ 
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ "Human Capital Excellence Center : HCEC เรื่อง "การขับเคลื่อน        
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)" ระหว่าง ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๔. ณ โรงแรมบางกอกชฎา 
กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ HCEC ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประถมศึกษา รวมจำนวน ๑๒๖ คน เพ่ือชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รวมทัง้นโยบายแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
รวมถึงปรับเปลี่ยน  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น                  
เพ่ือทำหน้าที่วิทยากร มืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้ครูได้ Up Skill และ Re-Skill ของ
ตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ เปิดกว้างคร ู            
และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตลอดชีวิต ตลอดเวลาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ซึ่งปัจจุบันนี้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาจีน ทักษะด้านดิจิทัล 
มีความสำคัญในพัฒนาศักยภาพบุคคลในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้กับการศึกษา               
ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
และดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ : HCEC ในการทดสอบและอบรมพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ                      
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล EIDP  ผ่านระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
สร้างขึ้น  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล            
เพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) จำนวน ๑๘๕ ศูนย์โรงเรียนทั่วภมูิภาค โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จังหวัดสระบุรี มีจำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้ 

ศูนย์ที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ศูนย์ที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ใช้ศูนย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการดังกลา่ว ดังนี้ 
๑. สำรวจข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตาม 

แบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด และครูผู้สอนภาษาอังกฤษกรอกข้อมูลประสงค์เข้า
รับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๖๔ คน 
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  ๒. แจ้งรายชื่อและข้อมูลรายละเอียดครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรโควตาทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
จากจำนวน ๖๔ คน เหลือจำนวน ๔๐ คน โดยผู้เข้ารับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 
ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
  ๑. เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. ไม่ได้รับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓. มีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี 

๔. พิจารณาจากอายุราชการที่เหลือมากท่ีสุดไว้ลำดับต้น ของจำนวนที่จัดสรรให้กับสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้จัดทำ QR Coach สำรวจความพร้อมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๐ คน ว่ามีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมจะประสานลำดับ
ถัดไป (จำนวน ๖๔ คน) เข้ารับการทดสอบแทน และเสนอชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ทราบและ
ดำเนินการต่อไป  

  การเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตาม CEFR สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้จัดอบรมสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ แก่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยคณะ
วิทยากรจากวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดอบรมทางออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  

2) ผลการดำเนินงาน 
  ๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
สมัครเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน ๔๐ คน ตามโควตาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรร 
  ๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมสมิทธิภาพ 
ทางภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  
จำนวน ๖๔ คน 

๓) ปัญหาและอุปสรรค 
๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินการไม่เบ็ดเสร็จ

ในครั้งเดียว มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 
๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแจ้งชื่อเข้ารับการทดสอบฯ แล้วเปลี่ยนใจ ไม่เข้ารับการทดสอบฯ 
๓. ครูลงทะเบียนไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบที่กำหนด 
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๔) วิธีการแก้ไขปัญหา  
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ต้องประสานงานเพื่อติดตาม

ข้อมูลข่าวสารทางกลุ่มไลน์ HCEC ภาคกลาง กับผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลเป็นระยะ ๆ 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ประสานหาครูมาทดแทนเพ่ือให้
ครบตามโควตาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ประสานแจ้งครูลงทะเบียน                  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

๕) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรวางแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุม 
เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว                     

๖) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้จัดอบรม
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่                 
๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดอบรมทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ต่อไป  
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การอบรมสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
โดยจัดอบรมทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ณ ศูนย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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3.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
๑)  วิธีดำเนนิงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินงานตามนโยบายและ 

แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีผลดำเนินงานดังนี้ 
  1. ให้ความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุงพุทะศักราช 2560) สู่ประกาศเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้น และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1. มีมาตรการและแนวทางดำเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 

      2. จัดทำแผนงาน/โครงการสนองต่อนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 
                           3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้ารับ        
การศึกษาเอกสารหลักสูตรฐานสมรรถนะ การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาด้วยตนเอง เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร และหน่วยงานอื่นๆ   ทั้งทางตรง และระบบออนไลน์ 
        4. จัดทำสื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

      6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและนำผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 

หลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการพัฒนา 

  ระดับสถานศึกษา 

        1. สถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

        2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเตรียมความ
พร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2)  ผลการดำเนินงาน 
      สถานศึกษา 119 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3)  ปัญหาอุปสรรค  
มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อการจัดประสบการณ์ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  

4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นการเตรียมความ 

พร้อม 

5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  
1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการสำรวจข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเสริมความสามารถในการพัฒนา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 6) ปัจจัยความสำเรจ็  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  
 

การประชุมนิเทศการศึกษาทางไกลผ่านระบบ Google  Meet 
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4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  
 ๑)  วิธีดำเนินงาน 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือ
การขับเคลื่อนนโยบาย เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เป็นผู้รับผิดชอบในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑  
คน และ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในระดับประเทศ ๑ คน ดำเนินการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 
ในเบื้องต้น คือ กลุ่มโรงเรียนที่มีความสนใจและกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา        

3. มีการจัดเรียนการการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบประจำโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการโรงเรียน / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในช่วงระยะเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ Platform ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                     5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน DEEP 

2)  ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 20 แห่ง มีการใช้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  

และใช้ดิจิทัลเป็นเครื ่องมือการเรียนรู ้ เพื ่อพัฒนา ด้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Google และ Microsoft ร่วมกันเปิดเว็บไซต์ 
DEEP by MOE (www.DEEP.go.th) อบรมออนไลน์สอนให้ครูใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษา สำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการเลือกทั้ง 
Google G Suite for Education ซึ่งจะมี Google Sites, Google Classroom และ Google Docs  

3)  ปัญหาอุปสรรค  
๑. ขาดการรับช่วงต่อ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เปลี่ยนตำแหน่ง 
  ๒. ไม่มีบุคลากรที่ผ่านการอบรม 
  3. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งรอบแรก และระลอกใหม่ จึงไม่ได้มีการจัดการอบรมชี้แจงผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน 

4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
 ดำเนินการขยายผลให้สถานศึกษาการใช้ระบบ DEEP ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
            ควรมีการจัดการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบคนใหม่ ซึ่งมาทำหน้าที่แทนบุคลากร

ที่เปลี่ยนตำแหน่ง 
 6) ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน   มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  
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               การขยายผลการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
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 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
๑)  วิธีดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ดำเนนิงานส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวยั โดยจดัประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  เนน้ความปลอดภัย 
ไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค  โดยขอความรว่มมือจากผูป้กครองในการดูแลชว่ยเหลือให้เด็กได้เข้าถึงระบบการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านสื่อ แอปพลิเคชัน ต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ทางไกลผ่าน DLTV  และช่วยเหลอืการทำกิจกรรม
ประจำวนั ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้เด็กแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี สมวัย ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผ่าน
สื่อออนไลน์ และมีการนิเทศ ตดิตามทางไกล ผ่านระบบ Google Meet , Line , Facebook  และสะท้อนผล
ย้อนกลับเพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวยั 
จำนวน ๑๑๘ โรงเรียน สว่นมากจัดการเรียนการสอนแบบ  Online และ  On hand เน้นการบูรณาการกิจกรรม 
และเล่นเพื่อการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนผ่านระบบ Online สำหรับนำไปจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีโรงเรียนในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การประเมินและได้รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จำนวน ๙ โรงเรียน 
จัดทำสื่อ Clip VDO พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุด “ชวนลูกเล่น”  มีเนื้อหากิจกรรม รวม ๘ ตอน ใหโ้รงเรียนในสังกัด
นำไปสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในโรงเรยีน  จัดทำโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้สอนปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะดิจิทัล สำหรับเด็ก
ปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล (ระบบ ZOOM)  และจัดทำโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง (Executive 
Functions : EF) สำหรับเด็กปฐมวัย และจำทำโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ตามแนวทางบูรณาการแบบพหุปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย 

 2)  ผลการดำเนินงาน 
      ๑. นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ จำนวน ๑๘๖๕ คน มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย สังคมและสติปัญญา ดังนี้ 
 
 
ตาราง  ๑  ร้อยละ ระดับคุณภาพพัฒนาการทุกด้าน ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รายการ ร้อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

พัฒนาการของนักเรียนในภาพรวมทุกด้าน 92.51 6.31 1.78 
จากตาราง 1  พบว่า นักเรียนมีคุณภาพพัฒนาการในภาพรวมทุกด้าน ระดับดีร้อยละ 92.51 ระดับ

พอใช้ ร้อยละ 6.31 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.78 
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ตาราง  2  ร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการระดับคุณภาพดี ทั้ง 4 ด้าน  
รายการ นักเรียนทั้งหมด ระดับคุณภาพดี ร้อยละ 

พัฒนาการระดับคุณภาพดี ทั้ง 4 ด้าน 1,865 1,548 83.00 
จากตาราง 2 พบว่า ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีนักเรียนที่มี

พัฒนาการระดับคุณภาพดีทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 83.00 
 

 
ตาราง  3  จำนวน ร้อยละระดับคุณภาพรายพัฒนาการ ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พัฒนาการ ร้อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร่างกาย 1,638 222 5 
(87.83) (11.90) (0.27) 

อารมณ์ จิตใจ 1,779 82 4 
(95.39) (4.40) (0.21) 

สังคม 1,810 54 1 
(97.05) (2.90) (0.05) 

สติปัญญา 1,621 223 21 
(86.92) (11.95) (1.13) 

 
จากตาราง 3 พบว่า ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา นักเรียนที่มีพัฒนาการ ในระดับดี  

สูงสุดคือ พัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 97.05 รองลงมาคือ ด้านอารมณ์ จิตใจ ร้อยละ 95.39 ด้านร่างกาย 
ร้อยละ 87.83 และด้านสติปัญญา ร้อยละ 86.92 ตามลำดับ 
  ๒. ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย มีโรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
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ไทย” ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จำนวน ๑๓ โรงเรียน 

 3)  ปัญหาอุปสรรค  

      ๑. สถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ไม่สามารถเปิดเรียนปกติได้ (แบบ 
On site) ครูผู้สอนไม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ face to Face ให้เด็กนักเรียนได้ จำเป็นต้อง
สื่อสารผ่านผู้ปกครองนักเรียน และส่งสื่อตัวอย่างผ่านระบบทางไกลให้ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแล ตรวจผลงาน 
สะท้อนผลการทำกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการตามบริบทของครอบครัว 

      ๒. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาการ บางครอบครัว
ไม่มีเวลาดูแลช่วยเหลือ เนื่องจากต้องออกไปทำงานนอกบ้านในช่วงเวลาเรียนของเด็กและบางครอบครัวไม่มี
อุปกรณ์สื่อสาร หรือเครื่องรับสัญญาณจากระบบทางไกล ส่งผลให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์ 
ล่าช้าและไม่มากพอ 

4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
       ๑. จัดสง่เสริมสนับสนุนใหค้รูผู้สอนเลือกใช้สื่อจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัย และความ

สนใจของนักเรยีน โดยเน้นการบูรณาการการเรียนรู ้ทักษะชีวติ ทักษะสังคม และใชส้ื่อจากสิง่ใกล้ตัว จากธรรมชาติให้
เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  ผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย  

                  ๒. ส่งเสริมให้ครผูู้สอนจัดทำสื่อ จัดกิจกรรมผ่านระบบ Online สำหรับเด็กที่เข้าถึงสื่อได้ และ
ให้ครูเลือกใช้สื่อ ใบกิจกรรมจากระบบทางไกล DLTV นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได ้

                  ๓. จดัทำสื่อ Clip VDO พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุด “ชวนลูกเลน่”  มีเนื้อหากิจกรรม รวม ๘ 
ตอน ใหโ้รงเรียนในสังกัดนำไปสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
                             ๑. ควรมีเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ เช่น ศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ หรือประกอบสื่อ  
       ๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญ ดูแลรับผิดชอบการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และอย่างจริงจัง โดยไม่กดดัน ไม่เร่งรัด หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
 6) ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีสถานศึกษาต้นแบบจัดการศึกษา
ปฐมวัยที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ มีนวัตกรรม ที่เสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนารอบด้านและเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เหมาะสม ตามวัย ดังนี้ 
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ที ่ โรงเรียน ผลงานทีโ่ดดเด่น เปน็แบบอยา่งที่ดี 
๑ วัดสมุหประดิษฐ์ (วนัครู ๒๕๐๑) การพัฒนาความสามารถทางภาษาสำหรบัเด็กปฐมวัย 

ได้รับรางวลัชนะเลิศ (ระดับยอดเยี่ยม) การประกวด Best 
Practice จากสำนักงานศึกษาธกิารจังหวดัสระบุรี 

๒ บ้านหนองบวั (ประชาสงเคราะห์) การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
(ระดับยอดเยี่ยม) การประกวด Best Practice จาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

๓ วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) การจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ามแนว Active Learning 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับยอดเยี่ยม)  การ
ประกวด Best Practice จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระบุร ี

๔ อนุบาลสระบุรี การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย และคุณธรรมของนักเรียน  
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 

๕ อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย และSTEM Education 
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและกิจวัตรประจำวัน  
ด้วยการเล่านิทานเสริมคุณธรรม ผ่านระบบ Youtube 

๖ วัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์) การพัฒนากล้ามเนื้อมือ ผ่านกจิกรรมศิลปะสร้างสร้างสรรค ์
ได้รับรางวัล ระดับดี  การประกวด Best Practices 
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

๗ วัดราษฎร์บำรุง เทคนิคการเล่านิทานเสริมสร้างคุณธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
สำหรับเด็กปฐมวัย ผ่าน Facebook 

๘ รร.วัดห้วยบง  
(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 

การส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวัย ผ่าน Facebook 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเรจ็เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับโล่รางวลัและเกียรติบัตร ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ดังนี ้
  ๑. นางศิริรัตน ์ คอยเกษม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ไดร้ับรางวลั ชนะเลิศเหรยีญทอง 
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบรหิารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ระดับภาคกลางภาคตะวันออก เป็นตวัแทนภาคเข้ารว่มประกวดในระดับชาติต่อไป 
  ๒. นางปภินพิทย์ ฟันเฟ่ืองฟู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้รับ
รางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รางวลั
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ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ระดับภาคกลางภาคตะวันออก เปน็ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดใน
ระดับชาติต่อไป  
  ๓. นางวนิดา  สวสัดิผล ครชูำนาญการพิเศษ โรงเรยีนวดัห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 
๓) ได้รับรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ระดับภาคกลางภาคตะวันออก เป็นตวัแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป 
  ๔. นางวิไลพร  อินทเคหะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรยีนอนุบาลเสาไห้ ได้รับรางวลั ครูดีในดวงใจ 
ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๕. นางสาวพัชราภรณ ์ งามวงษ ์ครูโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วนัครู ๒๕๐๑) ได้รับโลร่างวลั
ชนะเลิศ (ระดับยอดเยีย่ม) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ประจำปี 
๒๕๖๔ 
  ๖. นางสาวสิราลี  บุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองบวั (ประชาสงเคราะห์) ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ 
อันดับที่ ๑ (ระดับยอดเยี่ยม) วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั 
ประจำปี ๒๕๖๔ 
  ๗. นางสาวเบญจวรรณ  ผยุคำชา ครูโรงเรยีนวัดไก่เส่า (พันธ์พิทยาคาร) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ (ระดับยอดเยี่ยม) วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั 
ประจำปี ๒๕๖๔ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clip สื่อพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุด “ชวนลูกเล่น” ของ สพป. สระบุรี เขต ๑ 

การจดัประสบการณเ์รียนรู้ของครูปฐมวัย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาและบูรณาการกิจกรรม 
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การเล่านิทานเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  รร.วัดราษฎร์บำรุง 

การจัดประสบการณ์พื้นฐานคณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวน รร.วัดห้วยบงฯ 



[35] 
 

4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
๑)  วิธีดำเนนิงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กยากจน    
ผ่านระบบสารสนเทศ (Data Management Center หรือ DMC)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับมาบูรณาการ ร่วมดูแลติดตามช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส และต่อยอด
จนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ อย่างมีระบบ ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาให้เด็กด้อย
โอกาสตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้
เด็กด้อยโอกาสมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา  และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพรายบุคคล โดยมี
กระบวนการทำงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
       1. กำกับ ดูแลให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจากระบบ DMC 
       2. เน้นย้ำและกำชับผู้บริหารโรงเรียน และครูทำการศึกษาคู่มือการดำเนินงานคัดกรอง
นักเรียนยากจนอย่างถ่องแท้ โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบทำหน้าที่คัดกรองนักเรียน โดยใช้แอปพลิเคชัน 
“ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ที่สามารถดาวน์โหลดใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเลตทั้งระบบไอโอเอส 
และแอนดรอยด์เพ่ือทำการสำรวจ บันทึกข้อมูล และภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน และอัพโหลด 
พร้อมกับเก็บพิกัดจาก GPS ขณะเดียวกัน ครูสามารถใช้กระดาษแบบคัดกรอง นร .01 และถ่ายภาพเป็นข้อมูล
ของนักเรียนในแต่ละรายในการให้ความช่วยเหลือติดตามดูแล รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ 
         3. กำกับดูแลให้โรงเรียนนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบันทึกเข้าสู่ระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ในคอมพิวเตอร์ และทำการปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งบ้านนักเรียนใน Google Map เป็นฐานอ้างอิง 
         4. ดูแลการลงพื้นที่เยี ่ยมบ้านนักเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนของ
นักเรียน 
         5. ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และรายงานข้อมูลตามแบบขอรับทุนฯ (นร.01) และ
(นร.02) ผ่านระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด     
เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
        6. เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี จัดสรรงบประมาณ
การช่วยเหลือ ตามรายชื่อที่ได้รับการจัดสรร กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
      7. นำข้อมูลที่ได้รับมาบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมดูแลติดตามช่วยเหลือสนับสนุนเด็ก
ด้อยโอกาส และต่อยอดจนนำไปสู่การทำแผนพัฒนาการศึกษา 

2)  ผลการดำเนินงาน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบดูแล
และคุ้มครองนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำหรับการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
           1. สร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนทุนเสมอภาคนักเรียนยากจนพิเศษ 
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ  
            2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีอย่างเป็นระบบ 
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               3 . . สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้กับเด็กนักเรียนให้ มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้ 
           4. มีศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เป็นศูนย์ประสานงานในการช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส 
          5. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ประจำปี 2564 ดังนี้ 
   - โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  
ประจำปี 2564 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ความรัก...ของหนู" วันวาเลนไทน์  
   -  โครงการการดำเนินงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
    - โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี 
         6. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานศึกษา  
        - สำรวจสภาพการใช้สารเสพติดของเด็กในสถานศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง 
      - ออกตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนทุกภาคเรียน 
        - รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
          7.  มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีคอยให้คำปรึกษา แนะนำ 
ช่วยเหลือ นักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
   8. ดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
       9. สนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ง ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ 
สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่าง
สม่ำเสมอ 
    10. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน มูลนิธิต่าง ๆเพื่อขอรับการ
สนับสนุนด้านทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ง ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ ใช้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างสม่ำเสมอ ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลน 
           11. จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1” เพื ่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้วยการมอบ
ทุนการศึกษาและช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรือ
ประสบภัยพิบัต ิ
          สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับการพัฒนาของผู้เรียนกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ดังนี้ 
       1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน การนำสื่ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน 
        2. การฝึกทักษะพาเด็กไปนอกสถานที่ เข้าค่าย จัดกิจกรรมศิลปะ วาดรูประบายสี งานสวน 
        3. ปลูกฝังพ้ืนฐานทางจริยธรรม พาเด็กเข้าวัด ครูสอนเด็กทันทีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
        4. การปรับพฤติกรรมเด็ก ครูแนะนำเด็ก พูดคุย แนะนำ อธิบาย จัดกิจกรรมกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์     
        5. การเอาตัวรอด ครูแนะนำในสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีสอนน้อง 
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        6. ความรู้พื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
        7. สิทธิเด็ก ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของเด็กได้รับรู้ 
      8. เรื่องกฎหมาย ครูให้ความเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น รู้เรื่องการเสพ (ใช้)  
ยาเสพติดผิดกฎหมาย การขายยาเสพติดผิดกฎหมาย เป็นต้น 
        9. การให้ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและสาธารณสุขพื้นฐาน ครูให้ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โควิค-19 โรคเอดส์ กามโรค สอนวิธีป้องกัน ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
ด้านต่าง ๆ   

3)  ปัญหาอุปสรรค  
                ไม่มี 

4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
      ไม่มี 
5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
      ไม่มี 

 6) ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  
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โรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑  
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 

ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคตามบัญชีจัดสรร 
 

 

 

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 
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      ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน                     ภาพกิจกรรมออกตรวจปัสสาวะนักเรียน 

 

          

          

 
 
 

       ภาพกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด          ภาพกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

                   และค่ายทักษะชีวิต                          และแนะแนวอาชีพสู่การมีงานทำ 
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สพป.สระบุรี เขต 1 
จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างขวัญกำลังใจ สู้ภัยโควิค-19 
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4.4 ความปลอดภัยของผู้เรียน  
๑)  วิธีดำเนนิงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นำนโยบายมากำหนดจุดเน้นสำนักงาน    

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สู่การปฏิบัติดังนี้ ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย  นโยบายและการ
วางแผนการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นักเรียน  คือ  
หัวใจของการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความตระหนักใน
ความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหา
แนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่
จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่งมีภารกิจและความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มี
ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว 
ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ความรัก...ของหนู” ปลอดภัยจากวันวาเลนไทน์ 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )  
  2. จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  3. จัดประชุมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน พิทักษ์สิทธิเด็ก และความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
  4. จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
    5. แจ้งสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  6. แจ้งสถานศึกษาเพ่ือส่งครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมตามโครงการ 
  7. ประสานติดต่อ/ประชุมวิทยากร เพื่อจัดทำหลักสูตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก การ
สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา  
  8. ประชุมผู้รับผิดชอบและจัดทำคำสั่งเพ่ือมอบหมายภารกิจ 
  9. ดำเนินการประชุมตามหลักสูตร  
  10. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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2)  ผลการดำเนินงาน 
  1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ความรัก...ของหนู ” 
ปลอดภัยวันวาเลนไทน์ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID  - 19) 
  2. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ตระหนัก สื่อสารรับรู้โดยทั่วกัน โดยภาคีเครือข่ายและทุกภาค
ส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันเหตุ การแสดงออกที่เกินขอบเขต ซึ่งนักเรียนนักศึกษาอาจ
ถูกล่วงละเมิดและอาจได้รับอันตราย รวมทั้งร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
  3. นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบมีความปรารถนาดี และห่วงใย 
รู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์วันแห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัย และโรงเรียนปลอดภัย 

4. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน  
           5. นักเรียนในสังกัดได้รับความปลอดภัยทุกคน 
  6. นักเรียนในสังกัดมีภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือกรณีเผชิญเหตุ
พิเศษ เช่นปัญหายาเสพติด การถูกรังแก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ การแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกคน     
  7. ครูผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน 

3)  ปัญหาอุปสรรค 
 ไม่มี  
4)  วิธีการแก้ไขปัญหา  
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ควรส่งเสริมและสนับสนุน

สถานศึกษาทุกโรงอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการวางแผนการนิเทศ ติดตามการดำเนินของสถานศึกษาปลอดภัย
ในสังกัด 

5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 โรงเรียนในสังกัดควรให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยทุกโรง   
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 6) ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบาย  
 

   
 

ประกวดวาดภาพระบายสี                                     
หัวข้อ “ความรักของหนู” ปลอดภัยวันวาเลนไทน์ 

 
 

     
 

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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          การประชุมผ่านระบบออนไลน์                          การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
 
    มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือ 
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวิธีการดำเนินการดังนี้ 

1) วิธีดำเนนิงาน  
                 1. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียน 
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์และจุดเน้น ดังนี้ 
                      วัตถุประสงค์ คือ คุณภาพ ด้าน ความปลอดภัย (3 ป. ป้องกัน ปลูกฝงั ปราบปราม) 
                      จุดเน้น 8 จุด ได้แก่  1) ความปลอดภัย 2) ระบบประกันคุณภาพ 3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
4) การพัฒนาครู 5) การเรียนการสอน ได้แก่ Active Learning, วิชาประวัติศาสตร์, หน้าที่พลเมือง, อาชีพระยะสั้น 
6) การวัดและประเมินผล 7) การนิเทศ กํากับ ติดตาม 8) Big Data 
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวดำเนินการ ดังนี้  
                                1) การควบรวมเพ่ือสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 
                                2) การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำรง 
                                3) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 119 โรงเรียนพิจารณา  
ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากรายชื่อโรงเรียน 13 กลุ่มโรงเรียนที่คณะกรรมการ
ร่วมกันสังเคราะห์ ผลการคัดเลือกคณะกรรมการมีมิติ เลือกโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ เป็น
โรงเรียนในโครงการคุณภาพของชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่งโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ควบรวม ได้แก่ 1)โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 2) โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 3) โรงเรียนวัดหนองสอง
ห้อง 4) โรงเรียนวัดเขาดิน 5) โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 6) โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 
                 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการนำเสนอบริบทของโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  
                 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลหนองแซง
ศีลวุฒาจารย์ รับการตรวจเยี่ยมและได้นำเสนอบริบทโรงเรียน จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อ โรงเรียนอนุบาลหนองแซง
ศีลวุฒาจารย์ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
                  6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าประชุม Conference 
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการดำเนินงานตามแผนงานที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
                 7. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  แต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการคุณภาพของชุมชน เพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในการดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ อาทิเช่น การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบดำเนินงาน 350,000 บาท  

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ส่งพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน 
ศตวรรษที่ 21 และการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
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2) ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรทางการศึกษา ครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักในความสำคัญของโครงการ 

คุณภาพของชุมชน  ลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ คือ คุณภาพ ด้านความ
ปลอดภัย (3 ป. ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม) จุดเน้น 8 จุด ได้แก่  1) ความปลอดภัย 2) ระบบประกัน
คุณภาพ 3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4) การพัฒนาครู 5) การเรียนการสอน ได้แก่ Active Learning วิชา
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อาชีพระยะสั้น 6) การวัดและประเมินผล 7) การนิเทศ กํากับ ติดตาม 8) Big 
Data 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กำหนดรายงานนโยบายการ 
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
                      3. โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 และยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน โดยขอใช้งบประมาณ จำนวน 348,108 บาท  

3) ปัญหาอุปสรรค  
        1. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 19 ทำให้มีความยากลำบากในการ

ดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางของ สพฐ.  
        2. การดำเนินการโดยมีกรอบเวลาที่เร่งด่วน 
4) วิธีการแก้ไขปัญหา  
         1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพื่อการ

ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
          2. ประสานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน และนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

ขอความอนุเคราะห์ในห้วงเวลาที่กำจัด 
5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
         การดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำและเพิ ่มโอกาสทางการศึกษา               

ควรมีนโยบายที่กระจายงบประมาณต่าง ๆ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเป็นรูปธรรม 
 6) ปัจจัยความสำเร็จ   
                   ๑. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษาให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
มิต ิอย่างต่อเนื่องมีการกำกับ ติดตาม อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  
                   ๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
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ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพของชุมชน 
 

    
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ได้ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการนำเสนอบริบทของโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 

 

    
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  
รับการตรวจเยี่ยมและได้นำเสนอบริบทโรงเรียน จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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5.3  โรงเรียนคณุภาพประจำตำบล  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มี โรงเรียน ทั้งหมด จำนวน  ๑๑๙ 

โรง  มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 53 โรงเรียน แบ่งตาม ขนาดใหญ่ ๔ โรงเรียน  ขนาดกลาง  ๒๗ 
โรงเรียน และขนาดเล็ก ๒๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐ 

๑) วิธีดำเนินงาน 
                สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดังนี้ 
                 ๑. ประชุมชี ้แจงการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ประกาศ ๙ จุดเน้น                        
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓       
จัดประชุม ๓ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้โดยการประชุมชี้แจง ผอ.เขต พบเพื่อนครูให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษากำหนด   รูปแบบการบริหาร
จัดการโดยใช้ SRB.ONE MODEL   
  ๒. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมณ ๒๕๖๔ ทุก
โรงเรียน 
            ๓. สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทางด้านวิชาการ โดยกำหนดให้ 
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ( ITA) และมีความพร้อม ในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ ด้วยโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ โครงงานอาชึพ  และบูรณา
การกับโครงการโรงเรียนสุจริต 
             ๔. พัฒนานักเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยการนิเทศเข้าถึงการศึกษาที ่มี
คุณภาพห้องเรียน โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ ให้เยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะที่สำคัญ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้ทุกโรงเรียน จัดทำโครงการบริษัทสร้างการดี และกิจกรรม
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่าย 
            ๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในกลุ่มไลน์
ของโรงเรียนเครือข่าย 
   ๖. ให้ความสำคัญและให้โอกาสโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้รับอัตรากำลังคน สื่อ 
อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี  สิ่งที่เอ้ืออำนวยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีคุณภาพตามเป้าหมายเป็นอันดับ
แรก 
            ๗. จัดทำแผนการนิเทศติดตาม และดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
จำนวน 53 โรง ในกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน และการนิเทศทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิค –๑๙ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
            ๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือของเครือข่ายระหว่างกลุ่มโรงเรียน  โรงเรียนกับ 
เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ เพ่ือให้ ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของ
โรงเรียน ครู และผู้บริหาร และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
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2) ผลการดำเนินงาน 
                       โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาและแผนที่นำทาง (Road Map) 
ได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น และมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ดังนี้ 
          1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถานศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน ๓๑ โรง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๙ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
          ๒. ด้านส่งเสริมการศึกษา โดยการมอบนโยบาย นิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ และเปิด
โอกาสให้โรงเรียนพัฒนางาน ด้านทักษะวิชาการ จำนวน ๕๓ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ด้านทักษะอาชีพ       
จำนวน  ๓๒ โรง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๗ ด้านทักษะชีวิต จำนวน ๕๓  โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ด้านภาษา  จำนวน ๓๑ โรง           
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๙ และ  และด้านไอซีที (ICT) จำนวน ๑๒ โรง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๒ และมีการนิเทศ
ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๔ การจัดการเรียนการสอนของครูด้วยระบบออนไลน์ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ระลอก ๓ ได้ทั้ง ๕๓ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
          3. ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน จ ำนวน  ๕๓ 
โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

3) ปัญหาอุปสรรค 
        ๑. นโยบายไม่ต่อเนื่องของสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อเปลี่ยนผู้บรหิาร 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความสำคัญลดลงเมื่อมีโครงการโรงเรียนคณุภาพของชุมชนแทน 
        ๒. ขาดงบประมาณจากส่วนกลางในการสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
        ๓. ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากมีจำนวนศึกษานิเทศก์น้อยต่ำกว่าเกณฑ์  
        ๔. ร้อยละ ๔๑.๕๐ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงมีความขาดแคลนผู้บริหาร ครู สื่ออุปรการณ์

ด้านเทคโนโลยี  
                  ๕. ผู้ปกครองของนักเรียนมีฐานะยากจน ไม่มีเวลาดูแล เอกใจใส่การเรียนของนักเรียน 
                  ๖. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอก ๓,๔  ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาบุคลากรได้ตามเป้าหมายปกต ิ

4) วิธีการแก้ไขปัญหา  
            ๑. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดได้ประสานเครือข่าย ร่วมพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน

จากหน่วยงานภาคเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ระดมทรัพย์ ภูมิปัญญา พระ จากท้องถิ่น เอกชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 ๓. นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ด้วยระบบทางไกลออนไลน์ทุกโรงเรียนใน

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ 
5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
           ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรมีจุดยืน และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

๒. ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามที่ได้เสนอแผนพัฒนา และ
ขอให้ การสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรเร่งสอบและบรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ให้
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
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 6.) ปัจจัยความสำเร็จ   
             ๑. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ ระดับสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนให้ความสำคัญ ในการ

พัฒนาคุณนักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ  
            ๒. มีแผนการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามแผนนิเทศติดตาม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
                          ๓.  การให้ความสำคัญ เอาใจใส่ของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณภาพนักเรียน 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.สระบุรี เขต 1 
 

 
 

โครงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน จากนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ประชุมวางแผนและสร้างความเข้าใจขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน จากนโยบายสู่
การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท 

                                                                                    

                                               
พัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวข้อสอบ PISA เป็นฐาน 
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นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
 

นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
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5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
 ๑) วิธีดำเนนิงาน 
 การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มีผลดังนี้  
                ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มี โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 
74 โรงเรียน การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ขับเคลื่อนนโยบาย  
ดังนี้                       
                         ๑.1 ใช้เครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพ  ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชา
รัฐโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรวม ๑๓ กลุ่ม
โรงเรียน  
                         1.๒ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอ้ย 
มีครูไม่ครบชั้น ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ขาดแคลนสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการ  เรียนการสอน สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
                        1.๓ ให้ทุกโรงเรียนโดยใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทุกโรง และ
ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 19 ทำให้มีความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
  2. ได้นำนโยบาย สพฐ. ในด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 5 รูปแบบ กล่าวคือ On – Site,   
On-Line, On- Air, On-Demand, On – Hand  สื่อสารให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนตามบริบาท โดย
สำรวจความต้องและความพร้อมของผู้ปกครองและครู โดยให้ให้เว้น รูปแบบ On – Site  
                         1.5 ส่งมอบใบงาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนกลุ่ม 6 สาระวิชาได้แก่ วิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564  ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 60 คน จำนวน 40 โรงเรียน 

                3.3 ส่งมอบสำเนาคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรม     
การเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash 
Drive) ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนที ่จัดการเรียนรู ้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับครูปลายทางในการเตรียมสื่อ/ใบงาน/ใบ
ความรู้ล่วงหน้าในการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มี จำนวน  74 โรงเรียน 

                    ๔) มีการใช้ทรัพยากรและระดมทรัพยากร  เช่น ทอดผ้าเพื่อการศึกษาเพื่อจ้างครูช่วยสอน 
สรรหาครูจิตอาสาช่วยสอนทางการศึกษาร่วมกัน มีการใช้ทรัพยากรบุคคลที่คุ้มค่า พิจารณาอัตรากำลังตาม
หลักเกณฑ์ ของ สพฐ. โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก                           
                    5) กำหนดแผนการนิเทศติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 53 โรงเรียน            
ในกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
                   6) แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทุกมิต ิอย่างต่อเนื่อง 
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         7) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 74 โรงเรียนโดยคณะกรรมการ      
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    2. ผลที่เกิดขึ้น   
                  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมสึกษาสระบุรี เขต ๑ จำนวน 74 
โรงเรียน การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3. ปัญหาอุปสรรค   
         ๑) มีครูจำนวนน้อยไม่สามารถกำกับดูแลนักเรียนได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
         ๒) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากไม่มีผู้บริหาร  
         ๓) ควรจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรที่ทักษะในการซ่อมบำรุง 
         ๔) นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลนและอาศัยอยู่กับตากับยาย  

              4.วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย   
                   ๑) สื่อสารสร้างความเข้าใจผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนขนาดเล็กควบรวมกับโรงเรียน
ใกล้เคียง  
                    ๒) สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และในการซ่อมบำรุง ให้เพียงและท่ัวถึง  

   5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) - 
   6. ปัจจัยความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
        ครูมีจิตวิญญาณ มีความมุ่งม่ัน ในความเป็นครูสูง ความร่วมมือของเครือข่าย 

 
ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนน้อยมีครูไม่ครบชั้น  
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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การจดัการเรียนการสอน On- Air ได้รับใบงาน ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
จำนวนกลุ่ม 6 สาระวิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิทยาการคำนวณ จากมูลนิธิฯ DLTV 
 

          
 
 

ใช้ทรัพยากรและระดมทรัพยากร   
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6. การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 119 
โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,478 คน นักเรียน จำนวน 19,202 คน  
  จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที ่ติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวน 261 ราย (ข้อ
มูลณ วันที่ 9 กันยายน  2564)  ดังนี้ 
  1. ครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 ราย รักษาหายแล้ว 16 ราย กำลังรักษาตัว 5 ราย 

2. นักเรียน จำนวน 240 ราย รักษาหายแล้ว 163 ราย กำลังรักษาตัว 77 ราย 
ข้อมูลการได้รับวัคซีน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 3  กันยายน 2564) ดังนี้ 
  - ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จำนวน 1,478 ราย ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 
1,394 ราย 

ข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม/สถานที่พักคอย 
1. โรงพยาบาลสนาม (เปิดใช้งาน) จำนวน 1 โรงเรียน จำนวน 20 เตียง 
2. สถานที่พักคอย/กักตัว (เปิดใช้งาน) จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 73 เตียง 
3. สถานที่พักคอย/กักตัว (พร้อมเปิดใช้งาน) จำนวน 2 โรงเรียน จำนวน 30 เตียง 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 119 แห่ง เปิดเรียนครบทุกแห่ง ดังนี้ 
  On – site   ไม่มี 

 Online  จำนวน 44 แห่ง 
  On – Air  จำนวน 48 แห่ง 

 On – Hand  จำนวน 119 แห่ง 
   On -Demand  จำนวน 55 แห่ง 
   ผสมผสาน  จำนวน 93 แห่ง 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียนสร้างขวัญกำลังใจ สู้ภัยโควิด ตามโครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ประจำปี 2564 โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) จำนวน 33 ราย จากข้อมูล 29 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สพป. สระบุรี เขต 1 โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 31 ราย จากข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้โอนเงินให้
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 119 แห่ง เมื่อวันที่   3  กันยายน  2564  ใหโ้รงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้
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ผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด และจ่ายเป็นเงินสด แตส่่วน
ใหญ่โรงเรียนได้จ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นเงินสด 
  สำหรับการรายงานการใช้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิดในระบบรายงาน การเข้าระบบค่อนข้างยาก อาจจะเนื่องจากการเข้าระบบพร้อมกัน
ทั่วประเทศ ซึ่งมขี้อมูลนักเรียนเป็นจำนวนมาก 
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