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มีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึก ษา
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1

ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี
จังหวั ดสระบุรี ตั้ง อยู่ ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่ง ตั้ ง อยู่ ทางทิ ศตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
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 และตามแม่น้าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้า
ป่าสัก ประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖.๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของพื้นที่ประเทศ
อำณำเขต
จังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ้าเภอเมืองลพบุรี อ้าเภอชัยบาดาล และอ้าเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอปากช่อง อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
และอ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
และอ้าเภอวังน้อย อ้าเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอภาชี อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนภูมิแสดงทีต่ ั้งและอำณำเขต

2
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้้าที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหนึ่งของ
ทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ๓ ลักษณะ คือ บริเวณ
ที่ราบลุ่ม บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง
ลักษณะดิ น
โดยทั่วไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้งที่มีการระบายน้้าเลว หรือค่อนข้างเลว ใช้ท้านา
ปลูกข้าว บางแห่งมีชั้นของสารจาไรไซท์อยู่ตื้นมีป ฏิกิริยาเป็นกรด ซึ่งเป็นพิษต่อข้าว บางแห่งอาจมี น้าท่วม
ท้าให้ผลผลิตสูญเสีย ส้าหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้้าดีและมีความลาดชันใช้ส้าหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล
บางแห่งพบชั้นกรวดหนาแน่นอยู่ตื้น และบางแห่งถูกกัดกร่อน ส่วนที่มีความลาดชันสูง ๆ จะเป็นภูเขา บางแห่ง
พบชั้นหินพื้นอยู่ตื้นซึ่งใช้เป็นที่ป่า
ลักษณะภูมิอำกำศ
จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna
Climate, Aw) ระบบจ้าแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อยแห้งแล้ง
ในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อ นข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้ างจะหนาวเย็นในฤดูห นาว และมีฝ นตกชุกในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
อุณหภูมิ
จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติ มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
จึงท้าให้อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๘-๒๙ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓-๓๔ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย ๒๓-๒๔ องศาเซลเซียส เดือนเมษายน
เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม
ฝน
ฝนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิท ธิพลของมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และ
ร่องความกดอากาศต่้าที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปีมีจ้านวนวันฝนตก
เฉลี่ยประมาณ ๗๐-๙๐ วัน นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรี
หรือจังหวัดใกล้เคียง ท้าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นได้อีก
ทรัพยำกรธร รมชำติ แหล่งน้ำ และสภำพทำงเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ หินปูน หินดินดาน หินมาร์ล ดินลูกรัง และไพโรฟิลไลท์
นอกจากนี้ มีป่าไม้ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ มีพื้นที่ป่าประมาณ ๓๗,๐๖๑ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๖๖ ของพื้นที่จังหวัด
ไม้ที่ส้าคัญ คือ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน และไม้มะค่าโมง
จังหวัดสระบุรี มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
คือ เขื่อนป่ำ สักชลสิทธิ์ และแม่ น้ำป่ำสัก ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงมาทางใต้ผ่านจังหวั ด
เพชรบูรณ์ อ้าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอเมืองสระบุรี อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรวมกับแม่น้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา
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ความยาวของ แม่น้าป่าสักในส่วนที่ไหลผ่านจังหวัดสระบุรี ประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด
ประมาณ ๕๐๐ กิโลเมตร
สภำพทำงเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิ จ ของจัง หวัดสระบุรี ในปี ๒๕62 มี ผ ลิตภัณฑ์ ม วลรวมจัง หวัด (GPP)
มีมู ล ค่าเท่ ากั บ 255,627 ล้านบาท มี ผ ลิตภัณฑ์ ม วลรวมต่อหัวประชากรอยู่ที่ 336,393 บาท/คน/ปี
อยู่ล้าดับที่ 14 ของประเทศ และเป็นล้าดับที่ 2 ของภาคกลางตอนบน
มูลค่าเศรษฐกิจ 4 ล้าดับแรก ได้แก่
1. ภาคอุตสาหกรรม
2. ภาคการค้า (สาขาขายส่งและขายปลีก)
3. ภาคบริการ (การไฟฟ้า แก๊สและการประปา)
4. ภาคการเกษตร
จากอัตราการขยายตัว พบว่า สาขาอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เป็นสาขาหลักของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาได้แก่ สาขาการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 12 สาขาการขายส่ง
การขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 10 สาขาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 5 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส้าคัญ ได้แก่
การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตคอนกรีต กระเบื้องเคลือบ และโมเสค ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมของ
จังหวัด มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานเพื่อการ
อุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก ได้รับการก้าหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) จังหวัดสระบุรี
มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม ณ เดือนธันวาคม 2563) มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด
จ้านวน ๑,947 โรงงาน เงินลงทุนจดทะเบียน จ้านวน 1,204,270.57 ล้านบาท ก่ อให้เ กิดการจ้างงาน
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
เกษตรกรส่วนใหญ่หันไปเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น โดยเฉพาะโคนมและโคเนื้อ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนี้
ยังมีบริษัท สหฟาร์ม จ้ากัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งมีฟาร์มขนาดใหญ่เลี้ยงปศุสัตว์
เพื่อป้อนโรงงา นทั้งในจังหวัด และส่งขายทั้งในและต่างประเทศ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นเมือง และงำนประจำปีของจังหวัดสระบุรี
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
หน้าที่ว่าการอ้ าเภอเสาไห้ ก้าหนดให้มีการแข่งขันเป็นประจ้าทุ กปี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน
กันยายน
๓. ประเพณีสงกรานต์สรงน้้าพระ เสานางตะเคียนวัดสูง อ้าเภอเสาไห้ จัดให้มปี ระเพณีสรงน้้า
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 เป็นงานประเพณีที่ส้าคัญและยิ่งใหญ่ของจังหวัดสระบุรี
๕. ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ้าเภอพระพุทธบาท จัดใน
วันขึ้น ๑ ค่้า เดือน ๔ มีการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารออกแห่ฉลอง
รอบเมืองพระพุทธบาท ซึ่งมีความเชื่อว่า หากมีการแห่พระเขี้ยวแก้วแล้ว จะสามารถบันดาลให้ประชาชนได้รับ
ความร่มเย็นเป็นสุข
๖. ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประเพณีประจ้าปี
หรือเรียกว่า “งำนแห่เจ้ำพ่อเขำตก” ในงานจะมีการแสดงอภินิหารต่าง ๆ ของเจ้าพ่อเขาตกควบคู่กั นไปกับ
การกระท้าพิธีลุยไฟ แห่สิงโต และการแสดงงิ้ว จะมีชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงาน
เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่้า เดือน ๕ รวม ๔ วัน เป็นประจ้าทุกปี
๗. งานประเพณีก้าฟ้า ต้าบลบ้านกลับ อ้าเภอหนองโดน เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทย
ที่พูดภาษายวน ได้ท้าสืบต่อเนื่องกั นมากว่า ๑๕๐ ปีเศษ ประกอบพิธีในวันขึ้น ๓ ค่้า เดือน ๓ มีการท้าบุญ
ตักบาตรด้วยข้าวจี่ (คือข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนเท่าก้าปั้นแล้วทาด้วยไข่ปิ้งพอเหลือง) นอกจากนี้ยังมี
พิธีสู่ขวัญข้าว คือ น้าข้าวใส่ถุงมาท้าพิธีเสร็จแล้วน้าไปคลุกเคล้ากับพันธุ์ข้าวที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคล
๘. งานประเพณีไท – ยวน ในถิ่นที่มี คนไทยยวนอาศัยอยู่โดยเฉพาะอ้าเภอเสาไห้ อ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอเมืองสระบุรี จะมีการจัดงานเลี้ยงขันโตก การท้าบุญแบบสลากภัต การละเล่นพื้นเมือง
๙. งานของดีสระบุรี ก้าหนดจัดงานในเดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมการแสดงสินค้า
พื้นเมือง งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นสินค้าคุณภาพ
๑๐. งานวันโคนมแห่งชาติ ก้าหนดจัดงานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยจัดที่องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ้าเภอมวกเหล็ก ภายในงานจะมีการแสดงต่าง ๆ รวมถึงนิทรรศการด้านการผลิตนม

สภำพทำงกำรปกครองและกำรเมือง
ประชำกร
จ้านวนประชากร ณ สิงหาคม 2564 มีทั้งสิ้น 643,878 คน เป็นชาย 316,304 คน
เป็นหญิง 327,569 คน ส้าหรับอ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระบุรี จ้านวน 117,530 คน
รองลงมาได้แก่ อ้าเภอแก่งคอย จ้านวน 101,085 คน อ้าเภอหนองแค จ้านวน 95,039 คน อ้าเภอ
พระพุทธบาท จ้านวน 64,468 คน อ้าเภอมวกเหล็ก จ้านวน 56,438 คน อ้าเภอบ้านหมอ จ้านวน
42,078 คน อ้าเภอวิหารแดง จ้านวน 38,969 คน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ้านวน 37,666 คน อ้าเภอ
เสาไห้ จ้านวน 34,106 คน อ้าเภอวังม่วง จ้านวน 20,062 คน อ้าเภอหนองแซง จ้านวน 15,853 คน
อ้าเภอหนองโดน จ้านวน 13,934 คน และอ้าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ้าเภอดอนพุด จ้านวน 6,645 คน
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ตำรำงที่ 1 แสดงจ้านวนประชากร พื้นที่ จ้านวนครัวเรือน และระยะทางของแต่ละอ้าเภอ ปี 2564
ลำดับ
ที่
1
2
3
๔
๕
๖
๘
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13

อำเภอ

จำนวนประชำกร
ชำย
หญิง
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)

จำนวน
บ้ำน

เมืองสระบุ รี
60,057 57,473 117,530 301.630 54,725
แก่งคอย
49,848 51,237 101,085 801.162 48,368
หนองแค
46,001 49,038 95,039 262.867 49,679
หนองแซง
7,563
8,290 15,853
87.081
5,774
บ้านหมอ
20,437 21,641 42,078 203.576 18,858
เสาไห้
16,213 17,893 34,106 111.808 14,386
พระพุทธบาท
30,831 33,637 64,468 287.065 26,169
วิหารแดง
19,012 19,957 38,969 204.501 15,405
มวกเหล็ก
28,038 28,400 56,438 681.439 27,712
หนองโดน
6,757
7,177 13,934
88.070
5,653
ดอนพุด
3,266
3,379
6,645
58.714
2,758
วังม่วง
9,824 10,238 20,062 338.000 11,644
เฉลิมพระเกียรติ 18,457 19,209 27,666 150.573 16,556
รวมทั้งสิ้น
316,304 327,569 643,873 3,576.486 297,387

ระยะทำง
จำกจังหวัด
ถึงอำเภอ
๐
15
21
25
30
8
28
28
39
38
42
64
20

ที่มำ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564
หน่วยกำรปกครอง
จัง หวัดสระบุรี 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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ตำรำงที่ 2 แสดงเขตพื้นที่การปกครอง อ้าเภอ ต้าบล หมูบ่ ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอ
๑. เมืองสระบุรี
๒. แก่งคอย
๓. หนองแค
๔. หนองแซง
๕. บ้านหมอ
๖. เสาไห้
๗. พระพุทธบาท
๘. วิหารแดง
๙. มวกเหล็ก
๑๐. หนองโดน
๑๑. ดอนพุด
๑๒. วังม่วง
๑๓. เฉลิมพระเกียรติ
รวมทั้งสิ้น

ตำบล

หมู่บ้ำน

11
14
18
9
9
12
9
6
6
4
4
3
6
111

77
117
181
69
79
102
68
54
80
34
28
31
53
973

เขตกำรปกครอง
ปกครอง
เทศบำล
แบบพิเศษ
เมือง
อบจ.
1
1
2
1
1
4

เทศบำล
ตำบล

อบต.

3
4
1
6
6
5
2
1
1
1
3
1
34

7
11
15
5
3
4
2
6
6
3
1
1
6
70

ที่มำ : ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพืน้ ฐำนด้ำนกำรศึกษำ
จัง หวั ด สระบุ รี ให้ บ ริ ก ารจั ด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่ม เติม โดยก้ าหนดให้จัดบริก ารการศึก ษาขั้นพื้นฐานให้ทั่ วถึง และมีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน จึงได้แบ่ง
หน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการกระจายอ้านาจในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๑. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใน ๘ อ้าเภอ
ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระบุรี อ้าเภอหนองแซง อ้าเภอบ้านหมอ อ้าเภอเสาไห้ อ้าเภอพระพุทธบาท อ้าเภอ
หนองโดน อ้าเภอดอนพุด และอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ้านวนสถานศึกษา 119 แห่ง
๒. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใน ๕ อ้าเภอ
ได้แก่ อ้าเภอแก่ ง คอย อ้ าเภอหนองแค อ้าเภอวิห ารแดง อ้าเภอมวกเหล็ก และอ้าเภอวัง ม่ วง จ้านวน
สถานศึกษา 141 แห่ง
3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี จ้านวนสถานศึกษา 21 แห่ง
4. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ้านวนสถานศึกษา ๓๐ แห่ง
5. ส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ้านวนสถานศึกษา 30 แห่ง
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แผนที่แสดงเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
อำเภอพระพุทธบำท
อำเภอหนองโดน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอดอนพุด

อำเภอเสำไห้
อำเภอบ้ำนหมอ

อำเภอเมืองสระบุรี

อำเภอหนองแซง

ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้ก ารก้ ากั บ ดูแลของส้านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน มีอ้านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๓๗
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๑. จัดท้ านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของส้านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์การจัดตัง้ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก้ากับ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา
๔. ก้ากับ ดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษา
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา
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๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย
๙. ด้าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท้างานด้านการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัตริ าชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส้านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ประชำกรในเขตบริกำร
จ้านวนประชากรใน ๘ อ้าเภอ ที่ตั้งส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ณ สิงหาคม ๒๕64 มีทั้งสิ้น 332,280 คน เป็นชาย ๑๖3,581 คน เป็นหญิง ๑68,699 คน ส้าหรับอ้าเภอ
ที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระบุรี จ้านวน 117,530 คน รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอพระพุทธบาท
จ้านวน ๖4,468 คน อ้าเภอบ้านหมอ จ้านวน 42,078 คน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ้านวน 37,666 คน
อ้าเภอเสาไห้ จ้านวน 34,106 คน อ้ าเภอหนองแซง จ้านวน 15,853 คน อ้าเภอหนองโดน จ้านวน
13,934 คน ส่วนอ้าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อ้าเภอดอนพุด จ้านวน ๖,645 คน
ตำรำงที่ 3 แสดงจ้านวนประชากร พื้นที่ จ้านวนครัวเรือน และระยะทาง ของแต่ละอ้าเภอ ปี ๒๕64
จำนวนประชำกร

ลำดับ
ที่

อำเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เมืองสระบุรี
หนองแซง
บ้านหมอ
เสาไห้
พระพุทธบาท
หนองโดน
ดอนพุด
เฉลิมพระเกียรติ

61,145
7,569
20,782
16,130
31,057
6,783
3,301
18,287

57,706 118,851
8,284 15,853
21,891 42,673
17,814 33,944
33,723 64,780
7,235 14,018
3,436
6,737
18,937 37,224

รวม

165,054

169,026

ชำย

หญิง

พื้นที่
(ตร.กม.)

จำนวน
ครัวเรือน

301.630
87.081
203.576
111.808
287.065
88.070
58.714
150.573

54,725
5,774
18,858
14,386
26,169
5,653
2,758
16,556

รวม

334,080 1,288.517 144,879

ที่มำ : ที่ท้าการปกครองจังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564

ระยะทำง
จำกจังหวัด
ถึงอำเภอ
๐
25
๓๐
8
๒๘
38
42
20
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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 119 โรง
ที่มำ : ปกครองจังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕64
ตำรำงที่ 4 แสดงเขตพื้นที่การปกครองในเขตเทศบาล อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน และโรงเรียนในสังกัด
ตำบล/หมู่บ้ำน
ตำบล
หมู่บ้ำน
๑๑
๗๗
๙
๖๙
๙
๗๙
๑๒
๑๐๒
๙
๖๘
๔
๓๔
๔
๒๘
๖
๕๓
๖๔
๕๑๐

อำเภอ
๑. เมืองสระบุรี
๒. หนองแซง
๓. บ้านหมอ
๔. เสาไห้
๕. พระพุทธบาท
๖. หนองโดน
๗. ดอนพุด
๘. เฉลิมพระเกียรติ
รวม

ตำบล/หมู่บ้ำนในเขต อบต. จำนวน
ตำบล
หมู่บ้ำน
เทศบำล
๗
๖๒
๔
๕
๖๒
๑
๖
๖๑
๖
๔
๘๕
๖
๖
๕๙
๖
๓
๓๐
๑
๑
๒๓
๑
๖
๔๖
๑
๓๘
๔๒๘
๒๖

จำนวน
โรงเรียน
๒๒
๑0
19
๑๘
๒4
๖
3
๑๗
119

จำนวนสถำนศึกษำแยกตำมขนำด จำนวนห้องเรียน ครู และนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕64
ตำรำงที่ 5 แสดงจ้านวนโรงเรียนในสังกัด จ้าแนกตามขนาด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
ขนำดโรงเรียน
๑ – ๑๒๐ คน
๑๒๑ – ๒๐๐ คน
๒๐๑ – ๓๐๐ คน
๓๐๑ – ๕๐๐ คน
๕๐๑ – ๑,๕๐๐ คน
๑,๕๐๑ – ๒,๕๐๐ คน
๒,๕๐๑ คน ขึ้นไป

รวม

อำเภอ/จำนวน (โรงเรียน)
เมือง
หนองแซง
สระบุรี

10
6
1
3
1
๐
1
๒๒

7
๒
๐
๑
๐
๐
๐
๑0

เสำไห้

บ้ำนหมอ

๑3
๓
1
๐
๑
๐
๐
๑๘

๑4
3
1
๐
๑
๐
๐
19

พระพุทธบำท หนองโดน

16
5
๐
2
1
๐
๐
๒4

4
1
๑
๐
๐
๐
๐
๖

ดอนพุด

เฉลิม
พระเกียรติ

รวม
ทั้งสิ้น

2
๐
๐
๑
๐
๐
๐
3

11
2
3
๐
๑
0
๐
๑๗

77
22
7
7
5
0
1
119
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ตำรำงที่ 6 แสดงจ้านวนโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
จำนวน
อำเภอ
๑. เมืองสระบุรี
๒. หนองแซง
๓. บ้านหมอ
๔. เสาไห้
๕. พระพุทธบาท
๖. หนองโดน
๗. ดอนพุด
๘. เฉลิมพระเกียรติ

รวม

โรงเรียน

ครู

ห้องเรียน

๒๒
๑0
19
๑๘
๒4
๖
3
๑๗
๑19

279
49
119
99
179
29
17
138
909

272
81
169
164
227
54
26
167
1,160

ก่อนประถม

1,135
169
454
551
689
101
57
521
3,677

นักเรียน (คน)
ประถม
ม.ต้น

ครู : นักเรียน
รวม

4,805 487 6,427
667
46
882
1,564 137 2,155
1,691
0
2,242
2,473 246 3,408
454
74
629
377
0
434
2,084 420 3,025
14,115 1,410 19,202

1 : 23
1 : 18
1 : 18
1 : 22
1 : 19
1 : 21
1 : 25
1 : 21
1 : 21

จำนวนบุคลำกร
 สถานศึกษา จ้านวน 1,212 คน เป็นรองผู้อ้านวยการโรงเรียน 17 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา 72 คน ครูผู้สอน 876 คน ครูอัตราจ้าง 35 คน พนักงานราชการ 17 คน
ลูกจ้างประจ้า 35 คน และครูธุรการ 99 คน
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ้านวน 58 คน
เป็นข้าราชการ 47 คน ลูกจ้างประจ้า 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน และพนักงานราชการ 1 คน
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ตำรำงที่ 7 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 – 2564
รำยกำร
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

2562
163
1,800
1,986
3,859
2,472
2,513
2,360
2,331
2,429
2,410
14,515
493
471
438
1,402
19,776

ปีกำรศึกษำ
2563
124
1,832
1,857
3,813
2,200
2,479
2,533
2,389
2,370
2,429
14,400
494
466
459
1,419
19,632

2564
130
1,665
1,882
3,677
2,159
2,189
2,481
2,540
2,398
2,348
14,115
484
475
451
1,410
19,202

หมำยเหตุ
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ตำรำงที่ 8 จ้านวนห้องเรียน จ้าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 – 2564
รำยกำร
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

2562
17
133
138
288
142
142
142
139
140
142
847
19
18
19
56
1,191

ปีกำรศึกษำ
2563
15
134
136
285
135
139
141
140
139
139
833
19
20
18
57
1,175

2564
16
131
134
281
136
133
139
140
138
136
822
19
19
19
57
1,160

หมำยเหตุ

ตำรำงที่ 9 อัตราส่วนครู : ต่อนักเรียน และอัตราส่วนห้องเรียน : นักเรียน ปีการศึกษา 2562 – 2564
ปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564

ครู
986
947
909

จำนวน
นักเรียน
19,776
19,632
19,202

ห้องเรียน
1,191
1,175
1,160

อัตรำส่วน
ครู : นักเรียน ห้อง : นักเรียน
1 : 20
1 : 16
1 : 20
1 : 16
1 : 21
1 : 16
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ผลกำรดำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
๑. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 10 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๓ ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จ้าแนกตามวิชาที่สอบ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ผู้เข้ำสอบ
(คน)
1,695
1,695
1,694
1,694
1,694.50

คะแนนเฉลี่ย
55.28
29.33
37.55
41.19
40.84

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
16.25
14.33
12.82
20.45
15.96

ตำรำงที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 256๓ กับปีการศึกษา 256๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

ปีกำรศึกษำ 256๓
S.D.
X
55.28
16.25
29.33
14.33
37.55
12.82
41.19
20.45
40.84
15.96

ปีกำรศึกษำ 2562
S.D.
X
48.69
13.68
31.69
15.44
34.45
13.45
32.53
16.23
36.84
14.70

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
+6.59
-2.36
+3.10
+8.66
+4.00

ตำรำงที่ 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ O-NET ระหว่าง
สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 256๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

สพป.สบ.1
S.D.
X
55.28
16.25
29.33
14.33
37.55
12.82
41.19
20.45
40.84
15.96

สังกัด (สพฐ.)
S.D.
X
54.96
16.36
28.59
13.84
37.64
13.07
38.87
18.70
40.02
15.49

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
+0.32
+0.74
-0.09
+2.32
+0.82
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ตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต ๑ กับระดับประเทศ
ปีการศึกษา 256๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

สพป.สบ.1
S.D.
X
55.28
16.25
29.33
14.33
37.55
12.82
41.19
20.45
40.84
15.96

ประเทศ
S.D.
16.73
15.21
13.79
22.02
16.94

X

56.20
29.99
38.78
43.55
42.13

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
-0.92
-0.66
-1.23
-2.36
-1.29

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕6๓
กับปีการศึกษา ๒๕6๒ ของ สพป.สระบุรี เขต ๑
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

60
50

55.28
48.69
40.84

41.19

40
31.36
29.33

30

34.45

37.55

36.84

32.53

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

15
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕6๓
ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60

55.28 54.96

50
37.55 37.64

40

41.19

38.87

40.84 40.02

29.33 28.59

30

สพป.สบ.1
สพฐ.

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕6๓
ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

60

55.28 56.2

50
38.78
37.55

40

43.55
41.19

40.84

42.13

29.33 29.99

30

สพป.สบ.1
ระดับประเทศ

20
10

0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

16

สรุปผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ 256๓
1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 40.84 สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕6๒
เท่ากับ +4.00
2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงู กว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ +0.82
3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ -1.29

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ตำรำงที่ 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕6๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ผู้เข้ำสอบ

คะแนนเฉลี่ย

204
204
203
203
203.50

50.91
20.08
26.72
29.26
31.74

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
15.33
9.11
7.05
9.13
10.16

ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบปีการศึกษา 256๓ กับปีการศึกษา 256๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

ปีกำรศึกษำ 256๓
S.D.
X
50.91
15.33
20.08
9.11
26.72
7.05
29.26
9.13
31.74
10.16

ปีกำรศึกษำ 256๒
S.D.
X
50.55
13.67
21.50
8.95
28.20
6.73
27.58
7.35
31.96
9.18

ผลต่ำงคะแนน
เฉลี่ย
+0.36
-1.42
-1.48
+1.68
-0.22

17
ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 256๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

สพป.สบ.1
S.D.
X
50.91
15.33
20.08
9.11
26.72
7.05
29.26
9.13
31.74
10.16

สังกัด (สพฐ.)
S.D.
X
55.18
16.00
25.82
15.23
30.17
9.73
34.14
14.52
36.33
13.87

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
-4.27
-5.74
-3.45
-4.88
-4.59

ตำรำงที่ 17 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 256๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

สพป.สบ.1
S.D.
X
50.91
15.33
20.08
9.11
26.72
7.05
29.26
9.13
31.74
10.16

ประเทศ
X

54.29
25.46
29.89
34.38
36.01

S.D.
16.22
15.02
9.66
14.93
13.96

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
-3.38
-5.38
-3.17
-5.12
-4.27

18
แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕6๓
กับปีการศึกษา ๒๕6๒ ของ สพป.สระบุรี เขต ๑
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยบะร้อยบะ
60
50

50.55 50.91

40
28.2 28.2

30

27.58

27.58

31.9631.96

21.5 21.5

20

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕6๓
เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับสังกัด (สพฐ.)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60
50

55.18
50.91

40

34.14
30.17

30

25.82

26.72

29.26

36.33
31.74
สพป.สบ.1
สพฐ.

20.08

20

10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

19
แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๓
เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60
50

50.91

54.29

40

36.01

34.38

30

25.46

26.72

29.89

31.74

29.26

สพป.สบ.1
ระดับประเทศ

20.08

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

สรุปผลกำรทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๓
1. คะแนนเฉลี่ยทั้ ง 4 กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ เท่ ากั บ 31.74 ต่้ากว่าปีก ารศึก ษา ๒๕6๒
เท่ากับ -0.22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น จ้านวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สูงขึ้นเท่ากับ
+๐.๓๖ ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นเท่ากับ +1.๖๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลง จ้านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ วิทยาศาสตร์ ลดลงเท่ากับ -1.48 และคณิตศาสตร์ ลดลงเท่ากับ -1.42
2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ -4.59
๓. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ -4.27

3. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน เพือ่ กำรประกันคุณภำพผูเ้ รียน
(Nation Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 18 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕63 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จ้าแนกตามความสามารถรายด้าน
ควำมสำมำรถ
ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ผู้เข้ำสอบ

คะแนนเฉลี่ย

2,470
2,470
2,131

44.69
38.39
41.54

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
16.70
18.34
31.73

20
ตำรำงที่ 19 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ควำมสำมำรถ
ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
เฉลี่ย

ปีกำรศึกษำ 2563
S.D.
X
44.69
16.70
38.39
18.34
41.54
17.52

ปีกำรศึกษำ 2562
S.D.
X
44.85
17.23
45.41
20.57
45.13
34.45

ผลต่ำงคะแนน
เฉลี่ย
-0.16
-7.02
-3.59

ตำรำงที่ 20 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด
(สพฐ.) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ควำมสำมำรถ
ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
เฉลี่ย

สพป.สบ.1
S.D.
X
44.69
16.70
38.39
18.34
41.54
17.52

สังกัด (สพฐ.)
S.D.
X
47.76
17.35
41.30
19.32
44.53 18.335

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
-3.07
-2.91
-2.99

ตำรำงที่ 21 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1
กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ควำมสำมำรถ
ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
เฉลี่ย

สพป.สบ.1
S.D.
X
44.69
16.70
38.39
18.34
41.54
17.52

ประเทศ
X

47.46
40.47
43.97

S.D.
17.58
19.13
18.36

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
-2.77
-2.08
-2.43

21
แผนภูมิที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
46

44.69

45.41

44.85

45.13

44
41.54

42

ปีการศึกษา 2563

40

38.39

ปีการศึกษา 2562

38
36
34
ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์

เฉลี่ย

แผนภูมิที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1
กับระดับสังกัด (สพฐ.)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60
50

47.76
44.69

38.39

40

41.3

41.54

44.53

สพป.สระบุรี เขต 1

30

ระดับ สพฐ.

20
10
0

ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์

เฉลี่ย

22
แผนภูมิที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเ้ รียน (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1
กับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44.69

47.46
41.54

38.39 40.47

43.97

สพป.สระบุรี เขต 1
ระดับประเทศ

ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์

เฉลี่ย

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผูเ้ รียน (NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ความสามารถรายด้าน เท่ากับ 41.54 ต่้ากว่าปีการศึกษา ๒๕62
เท่ากับ -3.59 ทั้ง 2 ด้าน ความสามารถภาษาไทย ลดลงเท่ากับ -0.16 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ลดลงเท่ากับ -7.02
2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ความสามารถรายด้านต่้ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ -2.99
3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ความสามารถรายด้านต่้ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ -2.43

4. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผูเ้ รียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 22 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ผู้เข้ำสอบ

คะแนนเฉลี่ย

2,216
2,216
2,216

72.33
70.00
71.15

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
13.27
9.27
20.66
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ตำรำงที่ ๒3 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สพป.สบ.1
S.D.
X
72.33
13.27
70.00
9.27
71.15
20.66

สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ย

สังกัด (สพฐ.)
S.D.
X
74.13
13.29
72.23
9.28
73.20
20.72

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
-1.80
-2.23
-2.05

แผนภูมิที่ 1๐ เปรียบเทียบผลการอ่านออกของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
สพป.สระบุรี เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75

74.13

74

73

73.2

72.33

72.23

72

71.15

71

70

70
69
68
67

อ่ำนออกเสียง

อ่ำนรู้เรื่อง
สพบ.สบ.1

เฉลี่ย 2 ด้ำน

สพฐ.

ตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ
สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ย

สพป.สบ.1
S.D.
X
72.33
13.27
70.00
9.27
71.15
20.66

ประเทศ
X

74.14
71.86
73.02

S.D.
13.60
9.45
21.18

ผลต่ำง
คะแนนเฉลี่ย
-1.81
-1.86
-1.87

24
แผนภูมิที่ 1๑ เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75

74.14

74
73

73.02

72.33

71…

72

71.15

71

70

70
69
68
67
อ่านออกเสียง

อ่านรู้เรื่อง

สพบ.สบ.1

เฉลี่ย 2 ด้าน

สพฐ.

ตำรำงที่ 25 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตำมระดับ
ระดับ สพป.
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
72.33
74.13
74.14
70.00
72.23
71.86
71.15
73.20
73.02

25
แผนภูมิที่ 1๒ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.สระบุรี เขต 1 กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75

74.13 74.14

74
73

73.2 73.02
72.33

72.23 71.86

72

สพป.สระบุรี เขต 1

71.15

71

70

70

ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

69
68
67
การอ่านออกเสียง

การอ่านรู้เรื่อง

เฉลี่ย

ตำรำงที่ 26 ผลคะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.สระบุรี เขต 1
สมรรถนะและองค์ประกอบ
กำรอ่ำนออกเสียง
1. การอ่านออกเสียงค้า
2. การอ่านออกเสียงข้อความ
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
1. การอ่านรู้เรื่องค้า (จับภาพ)
2. การอ่านรู้เรื่องประโยค (เล่าเรื่องจากภาพ)
3.การอ่านรูเ้ รือ่ งประโยค (เลือกตอบ)
4. การอ่านรู้เรื่องข้อความ
รวม 2 สมรรถนะ

คะแนน
ร้อยละ ปรับปรุง
72.23
78.99
67.72
70.00
89.28
81.48
61.73
55.77
71.15

ระดับคุณภำพ
พอใช้
ดี


ดีมำก
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สรุปผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผูเ้ รียน (RT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 สมรรถนะ เท่ากับ 71.15 สมรรถนะที่คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
สมรรถนะการอ่านออกเสียง เท่ากับ 72.23
2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 สมรรถนะ ต่้ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เท่ากับ -2.05
3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 สมรรถนะ ต่้ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ -1.87
4. คะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้
4.1 การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ย 72.23 ระดับคุณภาพ ดี
4.1.1 การอ่านออกเสียงค้า
คะแนนเฉลี่ย 78.99 ระดับคุณภาพ ดีมาก
4.1.2 การอ่านออกเสียงข้อความ คะแนนเฉลี่ย 67.72 ระดับคุณภาพ ดี
4.2 การอ่านรู้เรือ่ ง คะแนนเฉลี่ย 70.00 ระดับคุณภาพ ดี
4.2.1 การอ่านรู้เรื่องค้า (จับภาพ)
คะแนนเฉลี่ย 89.28 ระดับคุณภาพ ดีมาก
4.๒.2 การอ่านรู้เรื่องประโยค (เล่าเรื่องจากภาพ)
คะแนนเฉลี่ย 81.49 ระดับคุณภาพ ดีมาก
4.๒.3 การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลือกตอบ)
คะแนนเฉลี่ย 61.73 ระดับคุณภาพ ดี
4.2.4 การอ่านรู้เรื่องข้อความ
คะแนนเฉลี่ย 55.77 ระดับคุณภาพ ดี
4.3 รวม 2 สมรรถนะ ระดับคุณภาพ ดี
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ได้ทำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
องค์กร โดยคณะกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี
เขต 1 ประธำนกลุ่มโรงเรียน ประธำนศูนย์ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรติ ดตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม และ
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ศึกษำนิเ ทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 50 คน สรุป เป็น
SWOT ขององค์กร ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)
จุดแข็ง (Strength)
๑. กำรกำหนดนโยบำยและจุดเน้นไปสูก่ ำรปฏิบัติของเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ เป็นรูปธรรม
๒. กำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำร 4 งำน เป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรกระจำย
อำนำจ
๓. กำรมอบหมำยภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นไปตำมระเบียบ
๔. ควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำรทีม่ ีต่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. กำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่กลุม่ โรงเรียนเป็นฐำน
แบบมีส่วนร่วม
6. กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินของเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบ และมี
ประสิทธิภำพ
7. ควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. กำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน
9. กำรเป็นผูม้ ีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10. กำรพัฒนำตนเองและได้รบั ยกย่องชมเชยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนำผล
รำงวัลของครูและบุคลำกรไปใช้ประโยชน์
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11. กำรนำเทคโนโลยีดจิ ิทลั เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนและสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. กำรนำเทคโนโลยีดจิ ิทลั เข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑3. กำรมีส่วนร่วมของ ก.ต.ป.น. ประธำนกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และทีมบริหำรของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๑4. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัตงิ ำนภำครัฐ (ITA) ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
15. กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบออนไลน์ของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
จุดอ่อน (Weakness)
1. กำรบริหำรและจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่มีขำดแคลนครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
2. ควำมพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนด้ำนวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถึงกำร
เรียนรู้แบบออนไลน์
3. ควำมเพียงพอของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4. กำรวิจัย หรือกำรใช้นวัตกรรมในกำรบริหำรและกำรจัดกำร หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. ควำมครอบคลุมของโครงกำร/กิจกรรมที่ตอบสนองตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
6. ประสิทธิภำพของกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมตำมแผน ฯ
7. ควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ของกำรนำตัวชี้วัดควำมสำเร็จกลำงของ สพฐ. มำเป็น
ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร
8. กำรวิเครำะห์ หลอมรวมหรือบูรณำกำรกำรดำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมที่มีเป้ำหมำย
เดียวกัน
9. ควำมเชื่อถือได้ของผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรงจำกโครงกำร กิจกรรมที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำดำเนินงำน
11. ควำมสอดคล้องกับควำมเป็นจริง และบรรลุผลได้ของตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำร
12. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม ตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส อุปสรรค)
โอกาส (Opportunities)
๑. กำรมีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบต่ำงๆ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรมี
วัฒนธรรมและประเพณีหลำกหลำยเป็นแบบอย่ำงที่ดี
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๒. ควำมพร้อมของระบบสำธำรณูปโภคที่อำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
๓. ควำมคล่องตัวและควำมหลำกหลำยในกำรติดต่อสือ่ สำร กำรประสำนงำนและกำรประชุม
ด้วยสื่อทำงไกลออนไลน์
๕. กำรให้ควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรดูแลบุตรหลำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนตำมวิถีใหม่
ของผู้ปกครองนักเรียน
๖. กำรเป็นศูนย์รวมเชื่อมโยงกำรขนส่งสินค้ำอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว และพลังงำนของ
จังหวัดสระบุรี
๗. กำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกภำครัฐและเอกชนสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๘. กำรสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงำนภำครัฐ สถำนประกอบกำร ภำคเอกชน
ภำคธุรกิจต่ำงๆ
๙. ควำมรวดเร็ว ทันสมัยในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร องค์ควำมรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
๑๐. กำรแข่งขันกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และกำรใช้แพลตฟอร์มสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนรู้
๑๑. กำรสนับสนุนงบประมำณ ชดเชยเยียวยำให้ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
โรคติดเชื้อ ภัยพิบัติ และภัยธรรมชำติของรัฐบำล
12. กำรเปิดโอกำสให้ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมถนัดและ
ควำมต้องกำรของผูเ้ รียน
๑3. กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและวิทยฐำนะของ
ข้ำรำชกำร
14. กำรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงำนต่ำง ๆ
อุปสรรค (Threats)
๑. กำรอพยพย้ำยถิ่นทีอ่ ยู่ของผู้ปกครองที่เป็นแรงงำนหรือผูป้ กครองทีเ่ ป็นชำวต่ำงชำติ
๒. กำรแตกแยก หย่ำร้ำงของสภำพครอบครัว และหรือกำรไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดำ มำรดำ
๓. ควำมวิตกกังวล หรือปัญหำสุขภำพของประชำชนที่เกิดขึน้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
๔. ควำมเสี่ยงกำรท้องไม่พร้อม ยำเสพติด อำชญำกรรม และกำรละเมิดสิทธิของข้อมูล
ส่วนตัวทำงอิเล็กทรอนิกส์
5. ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรควบคุมกำกับและดูแลกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
ของผู้ปกครองนักเรียน
6. ภำวะเศรษฐกิจถดถอย กำรว่ำงงำนของประชำชนที่เกิดจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ
7. ค่ำนิยมเลียนแบบ กำรลุ่มหลงอบำยมุข หรือควำมรับผิดชอบต่อสังคมของประชำชน
ในพื้นที่
8. ควำมล่ำช้ำ ข้อจำกัดของกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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9. ควำมต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงของนโยบำยและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๑0. ควำมเครียดและควำมคำดหวังของผูป้ กครองทีเ่ กิดจำกกำรเรียนกำรสอนตำมวิถีใหม่
11. ภำวะผลกระทบจำกอัตรำเงินเฟ้อ รำคำเชื้อเพลิง สินค้ำต่ำง ๆ
12. ผลกระทบน้ำท่วมของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม หรือใกล้แม่น้ำป่ำสัก
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
3. มีงานทา มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดงี าม
3. ปฏิเสธสิ่งทีผ่ ิดสิง่ ที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุง่ ให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ทาหน้าทีเ่ ป็นพลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรทีจ่ ะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่น
งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร”
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แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมเมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
แผนระดับ ที่ 2 ได้แก่ แผนแม่ บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
แผนระดั บที่ 3 หมายถึง แผนที่ จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1
และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่ก ฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณี หรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ซึ่ง สรุป แผนทั้ ง 3 ระดับ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การพัฒ นาการศึก ษาขั้นพื้นฐานในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 ก าหนดให้รัฐมี ยุท ธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้อง และบูรณาการกั น ต่อ มาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ซึ่งกาหนดให้ห น่วยงานรัฐทุ กหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเ ป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุท ธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒ นาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอพียง" โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ "ประชารัฐ" ซึ่งยุทธศาสตร์การพั ฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่ บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ ชาติ เป็น แผนแม่ บ ทเพื่อ บรรลุเ ป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้
ในยุท ธศาสตร์ชาติ ซึ่ง แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่ จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีง บประมาณจะต้ อ งสอดคล้ องกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 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. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และเพิ่มเติมแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด–19 พ.ศ. 2564 – 2565
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่ นดาเนินการภารกิจ หลักตามแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็นที่ 12 การพัฒนา
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่ง เสริมการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้
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ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิ ตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมี ๕ แผนย่อย ดังนี้
1. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
4. แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
5. แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในแผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น สรุปดังนี้

แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทัก ษะความสามารถที่ สอดรับกั บ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทัก ษะด้านการคิดวิเ คราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่ าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติ
ได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทั ก ษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับ ผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒ นธรรม
ซึ่ง หากมี การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมี ห ลักสูตรการศึก ษาที่ เ อื้อต่อทั ก ษะชีวิต มี การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทาของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้
การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
แนวทางการพัฒนา
1. จัดให้มกี ารพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทีซ่ ับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะทีเ่ ชื่อมต่อ
กับโลกการทางาน
4. จัดให้มีพฒ
ั นาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยูร่ ่วมและทางานภายใต้สงั คม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5. ส่ง เสริม และสนับ สนุนระบบบริก ารสุข ภาพและอนามั ยที่ เ ชื่อมต่อกั น ระหว่างระบบ
สาธารณสุข กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
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ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
ทิศทางการพั ฒ นาการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างทั ก ษะที่ จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทัก ษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ ๓ และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างระบบการศึ กษา
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยคานึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความ
สามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี
กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่น
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริม
ศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่คนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ป ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ มีสัม มาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยมีแผนย่อย ๒ แผนย่อย ดังนี้
๑. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๒. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
การปรับ เปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่ง เน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรูข้ อง
ตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้ เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจ กรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบ ทบาทเป็นนัก วิจัยพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร
ผู้มี ความสามารถสูงให้เ ข้ามาเป็นครูคุณภาพ มี ร ะบบการพัฒ นาศัก ยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้
เอื้อต่อการเข้าถึงการศึก ษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ท รัพยากรได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มี ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูป การคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผ่ เู้ รียน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการ
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ประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการ
สอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการ
วิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม
บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้
สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้ง
นาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทั ล แพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒ นาทั ก ษะดิจิทั ล ทั ก ษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้
เทคโนโลยีผ สมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึงทรัพ ยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้ และพัฒ นาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกั บการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนัก ถึง บทบาทความ
รับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการ
รับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด
วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชนและนัก เรียน การฝัง ตั ว
และการทางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย ได้แก่
(๑) พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ในทุ กระดับ ชั้น ตั้งแต่ป ฐมวัยจนถึง อุดมศึกษา ที่ ใช้ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิท ยาการ มีก ารวิจัยและพัฒ นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เ ป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ ไ ด้ ม าตรฐานกั บ หลั ก สู ต รในระบบการศึ ก ษาชั้ น น าที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ในระดับ นานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึก ษาอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี และการ
ฝึก งานในสถานประกอบการ ปฏิรูป การจัด การศึก ษาในระดับ อุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ ผูก กั บ งาน
เพื่อวางรากฐานให้มีส ถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ
ทั้งในด้านการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
รวมถึง มี นัก วิจัยและนวัตกรที่ ส ามารถสร้างสรรค์ผ ลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ มี คุณภาพ สามารถส่ง เสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทัก ษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน
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เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทัก ษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมี คุณลัก ษณะที่ มีชีวิต มี พลวัต
มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมี ส่วนร่วม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เ ชิงบูรณาการที่เ น้นการลงมื อปฏิบัติ
มีก ารสะท้อ นความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างทั ก ษะชีวิต และสามารถ
นามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดย
ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึก ได้ เก็บ ประวัติก ารเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี ร ะบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
๒. เปลี่ย นโฉมบทบาท “ครู ” ให้เ ป็ นครู ยุ คใหม่ ประกอบด้ วย ๓ แนวทางย่อ ย ได้ แก่
(๑) วางแผนการผลิต พั ฒนาและปรับ บทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่ ” ให้เ ป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ”
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ ที่ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้น
การเป็นผู้เ ชี่ยวชาญและมีป ระสบการณ์ในการปฏิบัติง านจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ ตนเองสอน
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม่ โ ดยใช้ห ลัก สูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่ส ามารถสร้างทั ก ษะในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชานาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่ านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับ นานาชาติ และ (๓) ส่งเสริม สนับ สนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากาลังเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. เพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย
๖ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับ ผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้ งแต่ระดับ บนสุดลงไปจนถึง ระดับโรงเรียน รวมถึง มีโ ครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึก ษาทั้ง ระบบที่ เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ
ที่ เ หมาะสมกั บ บริบ ทของประเทศ ในด้านความพร้อ มของโครงสร้างพื้นฐาน อุป กรณ์ก ารเรียนการสอน
การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพิ่ม การมี ส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิ งสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึง การเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกั นคุณภาพการศึก ษา โดยแยกการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดู แลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการ
วัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้การเรียนการสอน
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุ ดมศึกษากั บ ภาคอุ ตสาหกรรม ชุม ชน และภาครัฐ เพื่อเสริม สร้างระบบนิเ วศนวัตกรรม
ที่เข้มแข็ง
4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึง ได้ทุ กที่ทุ กเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๔) พัฒนา
ระบบเครื อ ข่ายเทคโนโลยีดิจิทั ล และดิจิทั ล แฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทั ล เพื่อการศึก ษาในทุ กระดับ ทุ ก ประเภท
การศึก ษาอย่างทั่ วถึง และมี ประสิท ธิภาพ และ (๕) พัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ห รือสื่อการเรียนรู้ดิจิทั ล ที่ มี
คุณภาพที่นัก เรียน นัก ศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
5. สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง
ย่อย ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขาสู่ร ะดับ นานาชาติ มี กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและทัก ษะ
พื้นฐานสาหรับ สาขาอาชีพ ต่าง ๆ ที่ส อดคล้องกับ ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักเรียน นัก ศึกษาและบุคลากรในระดับ นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบ
ในระดับภูมิภาค (๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับ
ประชาชน และ (๕) ส่ง เสริม สนับ สนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนัก เรียนกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
แผนย่อยที่ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
การตระหนักถึง พหุปัญ ญาของมนุษย์ที่ห ลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์
ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน
พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญา
ในการดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสาคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรอง และ
ส่งเสริม เด็กและเยาวชนที่ มีความสามารถพิเ ศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาท
เด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทาง
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อาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ
โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์
ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคน
ในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนัก เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจั ยที่สามารถตอบ
โจทย์การพั ฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกั บสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่ วโลก เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริห ารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิ เศษตามความถนัดและศัก ยภาพทั้งด้านกี ฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่ง เสริม สนับ สนุนระบบสถานศึก ษาและสภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่อการสร้างและพัฒ นาเด็ก และเยาวชนที่ มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วน
ร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ
๒. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้าง
ความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่างๆ โดยการปฏิรูป ประทศต้อ งดาเนินการเพื่อให้บ รรลุเ ป้าหมายตามที่ บัญ ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทั ดเที ยมกั น เพื่ อ ขจัดความเหลื่ อ มล้า มี คุณภาพชีวิต ที่ ดี และมี ส่วนร่วม ในการพัฒ นาป ระเทศ ทั้ ง นี้
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
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12. ด้านการศึกษา
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 คือ
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศความมั่งคั่ง และยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
เป็นแผนยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพั ฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิ ดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ
และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญ ส าหรับ บรรลุ เ ป้าหมายของการพัฒ นาการศึก ษา
ใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ
20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย
และแผนหลัก ของชาติที่ เ ป็ นกรอบหรือ ทิ ศทางการดาเนินการป้องกั น แจ้ง เตือ น แก้ ไข หรือระงับ ยับ ยั้ ง
ภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางหรือ ดาเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญ ญัติ
การกาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 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. การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14. การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
19. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริห ารราชการแผ่นดิน
จาแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการ
ประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สงู อายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผูเ้ รียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะทีเ่ หมาะสม
กับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
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ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจทิ ัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจทิ ัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รบั การปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มรี ะบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จงั หวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุม่ เป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจาย
ทรัพยากร ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
เชื่อมโยงระบบการศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต
และการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัตเิ ป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ทเี่ หมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทลั
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพของกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
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12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผูเ้ รียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรูท้ ี่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศทีม่ ีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทัง้ ในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปจั จุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทีเ่ น้นพัฒนาทักษะอาชีพของผูเ้ รียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สงั คมผู้สงู วัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ทมี่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสมารถในการแข่ง ขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาเรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
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3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุง่ สู่ Thailand 4.0
นโยบาย
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัตแิ ละภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการให้เด็กและยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีทกั ษะ
ในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ทัศนคติที่ ถูกต้องต่อบ้านเมือง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง และ
การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจ ริง รวมทั้ งส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ที่ สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มี นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถาน
ศึกษาที่ตั้งในพื้นทีล่ ักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่วัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาชัน้ พื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์หน่วยงาน
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทางการศึกษา

นโยบายสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
๑. สานักงานสวย
2. ระบบงานดี
3. เทคโนโลยีทันสมัย
4. ใส่ใจบริการ
5. ประสานความร่วมมือ
6. ยึดถือคุณธรรม
7. ผู้นาวิชาการ
๘. มาตรฐานความปลอดภัย
9. วิถีใหม่สู่คุณภาพ
เป้าหมายการทางาน
งานได้ผล คนเป็นสุข
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ทิศทางการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นองค์กรคุณภาพด้านการศึกษา 4.0
ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา ปลอดภัย และทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีจิตอาสา และปลอดภัย บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย น้อมนาพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริม และพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะ มีทกั ษะในศตวรรษที่ ๒๑ และได้รบั การพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
5. พัฒนาและจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของสานักงาน โรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั นวัตกรรม วิจยั และเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหาร และการจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการทัง้ ในระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนให้เป็นองค์กร
คุณภาพ

เป้าประสงค์
1. ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะที่ดี มีจิตอาสา และปลอดภัย บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนาพระบรม
ราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม และเสมอภาค
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล นวัตกรรม การวิจัย
เครือข่ายความร่วมมือมาใช้ในการบริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนรู้
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพ และสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
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ค่านิยมองค์กร
SMART SMART
System - ระบบดี
Modernization - สานักงานสวย

Safety – มีความปลอดภัย
Moral Service minded - ยึดถือคุณธรรม
ใส่ใจให้บริการ
Accuracy - เน้นความถูกต้อง
Academic leader - เป็นผู้นาทางวิชาการ
Reaction - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน Relevant - เชื่อมโยงการปฏิบัตงิ าน
Technology – เทคโนโลยีทันสมัย
Transparent - โปร่งใสตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ีผลกระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด ในสถานศึกษา การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ อันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา
บนพื้นฐานความเป็นไทย
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีจิตอาสา และมีความปลอดภัย บนพื้นฐานความ
เป็นไทย น้อมนาพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา น้อมนา
ศาสตร์พระราชา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนได้
เป็นแบบอย่าง
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
มีส มรรถนะและทั กษะด้านการอ่ าน คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ การคิดขั้นสูง การนานวัตกรรม
ทางด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทั ล ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เน้นการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละระดับ การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ และการปฏิบัติจ ริง รวมทั้ ง ส่ง เสริม การจัดการเรี ยนรู้ที่ สร้างสมดุลทุ ก ด้าน ส่ง เสริมการจัด
การศึก ษาเพื่ อ พั ฒนาพหุปัญญา พั ฒนาระบบการวัดและประเมิ นผลผู้เ รียนทุ กระดับ พัฒ นาทั กษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุม่ เป้าหมายมีสมรรถนะ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั
นวัตกรรม การวิจัย เครือข่ายความร่วมมือมาใช้ในการบริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการเรียนรู้ และใฝ่รู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย สังคม และ
สติปัญญา และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สงู ขึ้น
2. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์
3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทกั ษะสือ่ สารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้
5. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนทีผ่ ่านการคัดกรองความสามารถพิเศษที่ได้รับพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านออก เขียนสวย คิดเลขเป็น
๒. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
๓. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ
ในการคิดขั้นสูง
๔. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น
๕. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร
๖. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๗. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผลลัพธ์บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
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๘. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน
๙. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่จัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมทางภาษาสาหรับ
เด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย
1๐. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
และมีผลประเมินคุณภาพการดาเนินงานผ่านเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของครูผสู้ อนทีผ่ ่านการประเมินการจัดกระบวนการตามแนวทาง Active
Learning
๒. ร้อยละ 100 ของครูที่มกี ารใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
๓. ร้อยละ 100 ของครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
๔. ร้อยละ 100 ของครูที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ป็นแบบอย่างได้
๕. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน และบริบทชุมชน
๖. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นาเสนอผลงานแลกเปลีย่ นเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
และการวิจัยเพือ่ การเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมาย
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุค ๔.๐ มีสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ ๒๑ มีศักยภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างมี คุณ ภาพ มี ค วามรู้ความสามารถ มี สื่อ นวัต กรรม น ากระบวนการวิจั ยและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นพลเมือง
ดีดิจิตอล พัฒนาตนเองและการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและวิทยฐานะ
เป้าประสงค์ที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นผู้นาทาง
วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้บริหารมีภาวะผู้นาด้านวิชาการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและเป็นแบบอย่างได้
2. ร้อยละ 100 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
๓. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและผูบ้ ริหารการศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการบริหารและการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการบริหารจัดการและดาเนินงาน
ตามข้อตกลงได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
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6. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของครูกลุม่ เป้าหมายมีความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
ในการจัดการเรียนรู้
๒. ร้อยละ 100 ของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทีผ่ ่านการประเมิน CEFR ได้ระดับตั้งแต่ A2
ขึ้นไป
3. ร้อยละ 100 ของครูกลุม่ เป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มที ักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทา
หน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
4. ร้อยละ 100 ของครูที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดระดับสูงให้กับผู้เรียน
5. ร้อยละ 100 ของครูที่พฒ
ั นาสื่อ นวัตกรรม และหรือมีผลงานวิจัย
6. ร้อยละ 100 ของครูทั้งหมดมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรูห้ รือผู้อานวยการเรียนรู้
7. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รบั การสังเกตชั้นเรียนและนาผลการสะท้อนผลไปปรับปรุง
การสอน
8. ร้อยละ 100 ของครูที่นารูปแบบ เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้บรรลุ
เป้าหมายตามข้อตกลง (PA)
9. ร้อยละ 100 ของครูทผี่ ลิตสื่อ นวัตกรรม หรือจัดทาคลังสื่อเทคโนโลยีดจิ ิทลั ได้สาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงาน
เชิงประจักษ์ตามกลุม่ เป้าหมาย
๒. ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษามีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมาย
ของทางราชการ
๓. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) และจัดการองค์ความรู้ KM (Knowledge)
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๕. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตอาสาตามยุคดิจิทลั
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ยุท ธศาสตร์ ด้ านการสร้ างและเพิ่ม โอกาสการเข้ า ถึง บริก ารทางการศึก ษา และเรีย นรู้
อย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมายการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เด็กด้อยโอกาส และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้รับโอกาสในการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รบั การคุ้มครองช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุถูกล่วงละเมิด อุบัติเหตุ
วาตภัย อุทกภัย
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วม หรือได้รบั การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด การข่มเหงรังแก ลดลง
4. อัตราการออกกลางคัน ลดลง
5. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่
บริการของสถานศึกษา ได้เข้าเรียนในชั้น ป.๑
6. อัตราการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นของผูเ้ รียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน IEP
2. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รบั การศึกษา
เต็มตามศักยภาพ
๓. ร้อยละ 100 ของเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รบั การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับการพัฒนา
๔. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามศักยภาพ
๕. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีจ่ บชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ได้รับการศึกษาต่อ
๖. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
๗. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
๘. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ีคุณลักษณะและทักษะในการทางานอาชีพเหมาะสมตามวัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สานักสวย
พัฒนาสถานศึกษาให้โรงเรียนเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน บริหารจัดการสภาพแวดล้อม
และจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกั บมาตรฐานโรงเรียนสิ่ งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero
waste) การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
เป้าประสงค์ที่ 5 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มสี ภาพแวดล้อมสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีภูมิทัศน์สวยงาม และเป็นสานักงานสีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๓. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ ีการจัดสภาพแวดล้อมได้สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตมนุษย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละ 100 ของครูที่จัดการเรียนรู้บรู ณาการสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณคาร์บอน
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม Zero Waste เชื่อมโยงสู่งานอาชีพได้เป็น
แบบอย่าง
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ลดลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับติดตาม
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับติดตามและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม มีเป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) พัฒนา
ระบบการให้บ ริการหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้อง การเข้าถึงบริก ารฐานข้อมู ลสารสนเทศเพื่อการศึกษา การนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการทางาน การขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้แผนปฏิบัติการ
การกาหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล การ
รายงานติดตามผลการดาเนินงาน การนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและโรงเรียน มีการนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั
นวัตกรรม การวิจัย เครือข่ายความร่วมมือมาใช้ในการบริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 7 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและโรงเรียน มีกระบวนการบริหารและการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นระบบ และเป็นแบบอย่างได้
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มรี ะบบการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มรี ะบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
สะดวกในการให้บริการ
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาแพลตฟอร์มดิจิทลั ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน
Connext ED มีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เป็นแบบอย่างที่ดี
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เข้มแข็ง
7. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี
8. ระดับคุณภาพการดาเนินงานระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ระดับ 5)
๙. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจมีผลการบริหารจัดการงบประมาณได้
ระดับดี
10. ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นแบบอย่างที่ดี (ระดับ 5)
11. ระดับคุณภาพการมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการการบริหารจัดการศึกษา
ที่ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้องของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
12. ระดับคุณภาพในการนิเทศกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (ระดับ 4)
13. ระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพสถานะของหน่วยงานระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
14. ระดับคุณภาพผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การรายงานผลการดาเนินงานและการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ้วน สมบูรณ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ระดับ 5)
15. ระดับคุณภาพผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
๑6. ระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรม และโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) (ระดับ 5)
๑7. ระดับคุณภาพการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ
กระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID -19 ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(ระดับ 5)
18. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ที่มีประสิทธิภาพ
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๑9. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาที่รบั ผิดชอบตัวชี้วัด รายงานข้อมูลได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด
20. ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความร่วมมือของผู้ปกครอง เครือข่ายและหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
(ระดับดีมาก)
๒. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพหรือ
เป็นแบบอย่างที่ดี หรือมีนวัตกรรม
๓. ระดับคุณภาพการนาแผนไปใช้ และการติดตาม ประเมินผลโครงการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5)
๔. ระดับคุณภาพของการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีประสิทธิภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
๕. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
๖. ระดับคุณภาพการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับ ดูแลตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (ระดับ 5)
๗. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ในการสนับสนุน
งบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดเพิ่มขึ้น
8. ระดับความสาเร็จในการกระจายอานาจโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (ระดับ 5)

ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ ได้กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี
มีจิตอาสา และมีความ
ปลอดภัย บนพื้นฐานความ
เป็นไทย น้อมนาพระบรม
ราโชบาย และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
เป็นพลเมืองดี
มีจิตอาสา น้อมนา
ศาสตร์พระราชา
2. พัฒนาและเสริมสร้าง
กลไกลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัย
คุกคามทุกรูปแบบ

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ผ่านระดับดี
ขึ้นไป
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

100

100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

100

100

100

ปี 2565
100

100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

100

100

100

100

100

100

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

100

100

100

100

100

100

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและคุ้มครองนักเรียน
ได้เป็นแบบอย่าง

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
น้อมนาพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
มีสุขภาวะที่ดีและปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้า

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

100

100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

100

100

100

ปี 2565
100

100

58

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
มีสมรรถนะ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
และได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
6. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน
มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรม การวิจัย
เครือข่ายความร่วมมือ
มาใช้ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น

60

70

70

70

70

70

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้

70

80

80

80

80

80

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาการเรียนรู้
และใฝ่รู้ของผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
3. พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์
จิตใจ วินัย สังคม และสติปัญญา
และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

59

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
70

ปี 2561
70

ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านออก
เขียนสวย คิดเลขเป็น

50

60

60

60

60

60

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

80

80

80

80

80

80

ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีความสามารถในการ
คิดขั้นสูง

50

60

60

60

60

60

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ผ่านการ
คัดกรองความสามารถพิเศษ
ที่ได้รับพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
70
70
70

ปี 2565
70

60

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
60

ปี 2561
60

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร

70

70

70

70

70

70

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน

70

70

70

70

710

70

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศีกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลลัพธ์

70

70

70

70

70

70

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
60
60
60

ปี 2565
60

61

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
70

ปี 2561
70

ร้อยละ 80 ของห้องเรียนที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน

80

80

80

80

80

80

ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่จัด
ประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริม
ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

90

90

90

90

90

90

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ขอรับการประเมินโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และมีผล
ประเมินคุณภาพการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถม
ศีกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลลัพธ์
บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
70
70
70

ปี 2565
70

62

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของครูที่มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้

100

0100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของครูที่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของครูที่มีนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่เป็นแบบ
อย่างได้

80

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ผ่าน
การประเมินการจัดกระบวนการ
ตามแนวทาง Active Learning

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

63

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มี
พัฒนาการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน และ
บริบทของชุมชน
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และ
การวิจัยเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

100

100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

100

100

100

ปี 2565
100

100

64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. พัฒนาผู้บริหาร
มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีภาวะผู้นา
และเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
ด้านวิชาการ
2. พัฒนาครูวิถีใหม่
วิถีคุณภาพ
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลการทางการ
ศึกษา

ข้อมูล
ปีฐาน
80

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

80

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาที่มีการบริหาร
และการจัดการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการบริหารและการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม
หรือผลงานวิจัยหรือผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

65

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารมีผล
การปฏิบัติงานงาน มีแผนพัฒนา
รายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
(Excellence Individual
Development Plan : EIDP)

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของครูกลุ่ม
เป้าหมายมีความสามารถและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการ
บริหารจัดการและดาเนินงาน
ตามข้อตกลงได้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

66

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของครูกลุ่ม
เป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะความรู้ที่จาเป็น เพื่อหน้าที่
วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนา
ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของครูที่จัด
การเรียนการสอนส่งเสริมการคิด
ระดับสูงให้กับผู้เรียน

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของครูที่พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และหรือมีผลงาน
วิจัย

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการประเมิน
CEFR ได้ระดับตั้งแต่ A2 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

67

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการ
สังเกตชั้นเรียนและนาผลการ
สะท้อนผลไปปรับปรุงการสอน

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของครูที่นารูปแบบ
เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ได้บรรลุเป้าหมาย
ตามข้อตกลง (PA)

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของครูที่ผลิตสื่อ
นวัตกรรม หรือจัดทาคลังสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้สาเร็จ

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของครูทั้งหมด
มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการ
เรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

68

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวินัย
ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมาย
ของทางราชการ

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
(Professional Learning
Community) และจัดการองค์
ความรู้ KM (Knowledge)
อย่างมีประสิทธิภาพ

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงานเชิง
ประจักษ์ตามกลุ่มเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน
ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตอาสา
ตามยุคดิจิทัล

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

100

100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

100

100

100

ปี 2565
100

100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ที่เข้าร่วม หรือได้รับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด การข่มเหงรังแก
ลดลง

100

100

100

100

100

100

อัตราการออกกลางคัน ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ เด็กพิการ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เด็กที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
เด็กด้อยโอกาส และการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
ได้รับโอกาสในการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และเสมอภาค

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับ
การคุ้มครองช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุถูกล่วงละเมิด อุบัติเหตุ
วาตภัย อุทกภัย

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

อัตราการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถม
ศีกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3

สูงขึ้น

สูงขึ้น

สูงขึ้น

สูงขึ้น

สูงขึ้น

สูงขึ้น

ร้อยละ 100 ของเด็กพิการ
เรียนรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามแบบ IEP

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
ตามตามศักยภาพ

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของประชากร
วัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การ
ศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่
บริการของสถานศึกษา
ได้เข้าเรียนในชั้น ป.1

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนตามศักยภาพ

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การศึกษาต่อ

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการ
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะและทักษะในการ
ทางานอาชีพเหมาะสมตามวัย

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

100

100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

100

100

100

ปี 2565
100

100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ผู้เรียน
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
1. พัฒนาภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้
2. เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2560
100

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีภูมิทัศน์สวยงาม และเป็น
สานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

สานักงาน
สีเขียว

สานักงาน
สีเขียว

สานักงาน
สีเขียว

สานักงาน
สีเขียว

สานักงาน
สีเขียว

สานักงาน
สีเขียว

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่มีการจัดสภาพแวดล้อม
ได้สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่มีสภาพแวดล้อมสะอาด น่าดู
น่าอยู่ น่าเรียนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
100
100
100

ปี 2564
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรม Zero Waste
เชื่อมโยงสู่งานอาชีพได้เป็น
แบบอย่าง

100

100

100

100

100

100

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของครูที่จัดการ
เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและ
การลดปริมาณคาร์บอน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับติดตาม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. พัฒนาระบบ
และโรงเรียน มีการนา
บริหารจัดการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม
และการนิเทศที่มี
การวิจัย เครือข่ายความร่วมมือ
ประสิทธิภาพ
มาใช้ในการบริหารและ
2. สร้างความเข้มแข็ง
การจัดการ และการจัดการ
ในการบริหารจัดการ
เรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน มีกระบวนการ
บริหารและการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมเป็นระบบ
และเป็นแบบอย่างได้

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
สะดวกในการให้บริการ

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
นาแพลตฟอร์มดิจิทัลใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน
ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบุคลากร และด้าน
งบประมาณ

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่มีระบบการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
100

ปี 2561
100

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) เป็นแบบอย่างที่ดี

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี

100

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน และโรงเรียน
Connext ED มีคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน ปี 2561
ระดับคุณภาพการดาเนินงานระบบ ระดับ 5 ระดับ 5
ควบคุมภายในของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ระดับ 5)
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยรับตรวจมีผลการบริหาร
จัดการงบประมาณได้ระดับดี

80

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

ปี 2565
ระดับ 5

80

80

80

80

80

ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนาสื่อ ระดับ 5 ระดับ 5
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
ศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
หรือเป็นแบบอย่างที่ดี (ระดับ 5)

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับคุณภาพการมีระบบข้อมูล
ระดับ 5 ระดับ 5
สารสนเทศเพื่อใช้ในการการบริหาร
จัดการศึกษาที่ทันสมัย ครบถ้วน
ถูกต้องของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ระดับ 5)

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

ปี 2565
ระดับ 5

ระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพ ระดับ 5 ระดับ 5
สถานะของหน่วยงานระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ระดับ 5)

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับคุณภาพการบริหารและการ ระดับ 5 ระดับ 5
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา การรายงานผล
การดาเนินงานและการรายงานผล
การขับเคลื่อนนโยบายของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพในการนิเทศกากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)

ข้อมูล
ปีฐาน ปี 2561
ระดับ 5 ระดับ 5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ครบถ้วน สมบูรณ์ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
ระดับคุณภาพผลการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ระดับ 5)

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับคุณภาพการประเมิน
คุณธรรม และโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) (ระดับ 5)

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับคุณภาพการสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุง ผลผลิต
กระบวนการ และบริการ
กระบวนการจัดและส่งเสริม
การจัดการศึกษาในช่วง

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน

ปี 2561

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาด
เล็กจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV ที่มี
ประสิทธิภาพ

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทางการศึกษาที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

100

100

100

100

100

100

พึงพอใจ พึงพอใจ

พึงพอใจ

พึงพอใจ

พึงพอใจ

พึงพอใจ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

สถานการณ์ COVID – 19
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ระดับ 5)

ระดับความพึงพอใจของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
ระดับ
ดีมาก

ปี 2561
ระดับ
ดีมาก

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพหรือเป็นแบบอย่าง
ที่ดี หรือมีนวัตกรรม

80

80

ระดับคุณภาพการนาแผนไปใช้
และการติดตาม ประเมินผล
โครงการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ (ระดับ 5)

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับคุณภาพของการใช้
งบประมาณในการบริหารจัดการ

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ตัวชี้วัด
ระดับความร่วมมือของผู้ปกครอง
เครือข่ายและหน่วยงานในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(ระดับดีมาก)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

80

80

80

ปี 2565
ระดับ
ดีมาก

80

83

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน

ปี 2561

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับคุณภาพการส่งเสริม
ระดับ 5
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การกากับ ดูแล
ตลอดจนการมีส่วนร่วม รับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ปี 2561

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา (ระดับ 5)
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
ความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ
เอกชน ในการสนับสนุน
งบประมาณให้สถานศึกษาเพิ่มขึ้น

ระดับความสาเร็จในการกระจาย ระดับ 5 ระดับ 5
อานาจโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 5)

เพิ่มขึ้น

ระดับ 5

เพิ่มขึ้น

ระดับ 5

เพิ่มขึ้น

ระดับ 5

เพิ่มขึ้น

ระดับ 5
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ส่วนที่ 5
โครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ ได้พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกำหนดผู้รบั ผิดชอบ ในระยะ 5 ปี
ดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นพลเมืองดี
มีจิตอำสำ น้อมนำศำสตร์
พระรำชำ

1. โครงกำร “รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูน
พระมหำกษัตริย์”

กลุ่มอำนวยกำร

2. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยสำหรับ
ครูและสภำนักเรียน ประจำปี 2565

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

2. พัฒนำและเสริมสร้ำงกลไก
ควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ

1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

2. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรศูนย์โควิด
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ
รวม 4 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
1. พัฒนำกำรเรียนรู้ และใฝ่รู้
ของผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในสถำนศึกษำ และพัฒนำศักยภำพ
เด็กปฐมวัย

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำและ
กำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย โดยใช้
สถำนกำรณ์เป็นฐำน

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

3. โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เทิดไท้องค์รำชำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
70 พรรษำ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ศตวรรษ 1. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ที่ 21
ทำงกำรเรียน
2. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ

87

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

4. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำร

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

5. โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
Active Learning เพื่อพัฒนำทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

6. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

7. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเทศไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

8. โครงกำร 1 ห้องเรียน 1 โครงงำนอำชีพ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์
3. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรส่งเสริม พัฒนำสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
รวม 11 โครงการ

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

-

-

2565
-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนำผูบ้ ริหำรมีภำวะผู้นำ
ด้ำนวิชำกำร

2. พัฒนำครูวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรอบรมกำรดำเนินกำรทำงวินัย กลุ่มกฎหมำยและคดี
และพัฒนำควำมรู้ด้ำนปรำบปรำมกำร
ทุจริตของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ออนไลน์

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

2. โครงกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติ
งำนในหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำของ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

-

-

-

-

-

3. โครงกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติ
งำนในหน้ำที่ของรองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

-

-

-

-

-

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปฐมนิเทศ กลุ่มพัฒนำครูและ
ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออำชีพ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

-

-

-

-

-

2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำ
กลุ่มพัฒนำครูและ
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(Performance Agreement : PA)
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินตำแหน่ง และวิทยฐำนะ

-

-

-

-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564

2565

ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

1. โครงกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดี กลุ่มพัฒนำครูและ
ศรีสระบุรี
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

-

-

-

-

-

2. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

-

-

-

-

-

3. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจทิ ัลสำหรับ กลุ่มพัฒนำครูและ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำรทำงกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ศึกษำ

-

-

-

-

-

4. โครงกำรมอบเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
ชั้นต่ำกว่ำสำยสะพำยและเหรียญ
จักรพรรดิมำลำ

-

-

-

-

-

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
PLC (Professional Learning
Community : PLC)
“ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
รวม 10 โครงการ

2561
-

-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

-

-

-

2565
-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 1. โครงกำรเพิม่ โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ที่มีคุณภำพ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำร
ศึกษำ

1. โครงกำรขับเคลื่อนระบบกำรดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

-

-

-

-

-

2. โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมี
งำนทำ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

-

-

-

-

--

3. โครงกำรพัฒนำครูเพื่อทำหน้ำที่
นักจิตวิทยำประจำโรงเรียนในสังกัด
เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและควำมปลอดภัย
ของนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
เรียนรวมและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยใน
สถำนศึกษำภำยใต้สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
รวม 6 โครงการ

2561
-

-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

-

-

-

2565
-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนำภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 1. โครงกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์และพัฒนำ
กลุ่มอำนวยกำร
สิ่งแวดล้อมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 1

2. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

2. โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่ง กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
เรียนรู้ น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน น่ำทำงำน ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำรจัดกำรขยะของโรงเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ
รวม 3 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับติดตาม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

หน่วยตรวจสอบภำยใน

2561
-

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

-

-

-

-

-

3. โครงกำรพัฒนำงำนและระบบกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

-

-

-

-

-

4. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกัน
กำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์และควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงไซเบอร์

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 1. โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน
ศึกษำและกำรนิเทศที่มี
ประสิทธิภำพ
2. โครงกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงชั่วครำว

5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกระบวนงำน กลุ่มอำนวยกำร
สู่ระบบรำชกำร 4.0 เชื่อมโยงเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(PMQA)

2565
-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
6. โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

7. โครงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน กลุ่มอำนวยกำร
เต็มพิกัด

-

-

-

-

-

8. โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กร

กลุ่มอำนวยกำร

-

-

-

-

-

9. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
และกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

10. โครงกำรนิเทศบูรณำกำร “วิถีใหม่
วิถีคุณภำพ” โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
กลยุทธ์

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

2565
-

11. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

12. โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

-

-

-

-

13. โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
พ.ศ. 2565

กลุ่มอำนวยกำร

-

-

-

-

-

1. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก

กลุ่มนโยบำยและแผน

-

-

-

-

-

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนโยบำยและแผน

-

-

-

-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดตั้ง
และจัดสรรงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน
รวม 16 โครงการ

2561
-

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
-

-

-

2565
-
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ภาคผนวก

๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
ที่ 6/๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
------------------------ด้วย ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึก ษำสระบุ รี เขต ๑ จะดำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง
แผนพั ฒ นำกำรศึก ษำขั้ นพื้ น ฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำ
ประถมศึก ษำสระบุรี เขต 1 เป็ นแผนพั ฒ นำกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ให้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศำสตร์ชำติร ะยะ 20ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภำยใต้ยุท ธศำสตร์ชำติ
แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนต่ำง ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นโยบำยของคณะรัฐ มนตรีที่ แถลงต่ อ รั ฐสภำ แผนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง นโยบำยของกระทรวงศึก ษำธิก ำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นไปตำมทิศทำงที่กำหนด
เพื่อผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรศึก ษำ จึงแต่ง ตั้ง คณะท ำงำนปรับ ปรุงแผนพัฒ นำกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ ดังนี้
ที่ปรึกษำ
1. นำยสุริยันต์ มิ่งขวัญ
2. นำยสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์
3. นำงกนิษฐำ ช่ำงถม
4. นำงสำวมยุรีย์ เนตรศิลำนนท์

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑

ประธำนทีป่ รึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ

มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ และกำกับติดตำมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) ให้สำเร็จลุล่วง ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
คณะทำงำน
1. นำยสุริยันต์ มิ่งขวัญ
2. นำยสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑

ประธำนคณะทำงำน
รองประธำนคณะทำงำน
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3. นำงกนิษฐำ ช่ำงถม

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
4. นำงสำวมยุรีย์ เนตรศิลำนนท์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
5. นำงสำวแหวนไพลิน เย็นสุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
6. จ่ำเอกวิชำ รอดแดง
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
7. นำงสำวสงกรำนต์ ปทุมำสูตร ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
8. นำงจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
9. นำงพนัชกร แปลงศรี
นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
10. นำงสำวเบญจมำศ กลิ่นหอม ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
11. นำงสำวกรองเพชร เหล่ำหล้ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้ำทีผ่ ู้อำนวยกำรกลุม่ ส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
12. นำงนิพำ พงษ์สมถ้อย
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
13. นำงวัชรี ศรแก้ว
นิติกร ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำร
กลุ่มกฎหมำยและคดี
14. นำยสมบัติ เนตรสว่ำง
ศึกษำนิเทศก์
15. นำงปรำณี คำแท้
ศึกษำนิเทศก์
16. นำงสำวสุพิชฌำย์ เลำหะพำนิช ศึกษำนิเทศก์
17. นำงศิริรัตน์ คอยเกษม
ศึกษำนิเทศก์
18. นำยสหพร สกนธ์กำแหง
ศึกษำนิเทศก์
19. นำงทวีทรัพย์ สินปรีดี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
20. นำงณัฐนันท์ กำญจนำภรณ์ นักประชำสัมพันธ์
21. นำงสุพิชชำ ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยำกรบุคคล
22. นำงอุรุชำ แจ้งศรี
นักทรัพยำกรบุคคล
23. นำงสำวพำณี ทองนิล
นักวิชำกำรศึกษำ
24. นำงวำสนำ พรมเสน
นักวิชำกำรศึกษำ
25. นำงอรชำ อิ่มละมัย
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
26. นำงสำวพรทิพย์ วัติเรก
นักวิชำกำรพัสดุ
27. นำงสำวสโรชำ เกตุแก้ว
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
28. นำงสำวเพ็ญพร จงจิรวงศำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
29. นำงสำวมะลิ นำคก้อน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
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คณะทำงำน
คณะทำงำน
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30. นำงสำววรรณพร โยธำนำรถ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำทีผ่ ู้อำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
31. นำงลมัย ศรีเมือง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
32. นำงสำวพรพรรณ ไพโรจน์ พนักงำนธุรกำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ระดมควำมคิดเห็น ศึกษำวิเครำะห์ ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสระบุ รี เขต 1
เป็นแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้นพื้ นฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้ ส อดคล้องกั บ นโยบำยและ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้เอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 สำหรับใช้ในหน่วยงำน และสถำนศึ กษำ
ในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรงำน
กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำหรือควำมสำเร็จของงำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นำยสุริยันต์ มิ่งขวัญ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑

