
 

1 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
แบบรายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับผิดชอบการด าเนินการในแต่ละจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด 

การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี 
(ขนาดกลาง) 

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

1. จังหวัดสระบุรี 
2. จ านวนรรงเรียน ทั้งหมด 337 รรงเรียน ประกอบด้วย 
 

สังกัด จ านวนรรงเรียน 
1) สพป. สระบุรี เขต 1 121 
2) สพป. สระบุรี เขต 2 135 
3) สพม. 4 (จังหวัดสระบุรี) 21 
4) เอกชน 30 
5) ท้องถิ่น 30 

รวม (ทุกสังกัด) 337 
  

แผนที่สถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี 

 
 

 3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินการในแต่ละจังหวัด  
ชื่อ-สกุล  นายฉลาด  สารยธา ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ สพป. สระบุรี เขต 1 
ชื่อ-สกุล  นางกนิษฐา  ช่างถม ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ สพป. สระบุรี เขต 1 
 
 



 

2 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

     4. รายละเอียดการด าเนินการ 
4.1 ลงพ้ืนที ่ระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564 
4.2 ประสานงานและรับฟังความคิดเห็นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากศึกษาธิการจังหวัด 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

(1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

      รายละเอียด คณะผู้บริหารจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ
ศึกษานิเทศก์ ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของโรงเรียน โดยในระยะแรก
เป็นการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่ได้
ประสานงานการลงพ้ืนที่ชุมชน ณ อ าเภอหนองแซง กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน (น าร่อง) และโรงเรียนเครือข่าย เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนคุณคุณภาพของชุมชน โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม และในครั้งนั้นได้ลงพ้ืนที่ ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 
โรงเรียนวัดหนองหัวโพ และโรงเรียนวัดเขาดิน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา ร่วมรับฟังข้อมูลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

 
 

ภาพ : การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมรรงเรียนวัดหนองสองห้อง , รรงเรียนวัดหนองหัวรพ และ รรงเรียนวัดเขาดิน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงท าความเข้าใจ 

 



 

3 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

(2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

      รายละเอียด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางชฎารัตน์ สิงหเดชากุล พร้อมคณะ       
และคณะผู้บริหารจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ลงพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังการน าเสนอข้อมูล และร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง           
แก่บุคลากรของโรงเรียนต่างๆ ในอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก       
เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (น าร่อง) และโรงเรียนเครือข่าย เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนคุณคุณภาพของชุมชน โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม ประกอบกอบด้วยการลงพ้ืนที่ ณ โรงเรียน
อนุบาลวังม่วง โรงเรียนวัดปากน้ า และโรงเรียนวัดค าพราน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังข้อมูลในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง 

 

 
 

ภาพ : การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมรรงเรียนอนุบาลวังม่วง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และช้ีแจงท าความเข้าใจ 
 



 

4 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 

ภาพ : การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมรรงเรียนวัดปากน้ า เพื่อรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงท าความเข้าใจ 
 
 

 
 

ภาพ : การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมรรงเรียนวัดค าพราน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และช้ีแจงท าความเข้าใจ 



 

5 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 4 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
      รายละเอียด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางชฎารัตน์ สิงหเดชากุล พร้อมคณะ       

และคณะผู้บริหารจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหารจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 , เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และศึกษานิเทศก์        
ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (น าร่อง) และโรงเรียนเครือข่าย ภาคเช้า ณ โรงเรียนอนุบาล
หนองแซงศีลวุฒาจารย์ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง และภาคบ่าย โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (น าร่อง)             
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ร่วมรับฟังข้อมูลในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การตรวจติดตาม เพ่ือเป็น
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง โดยโรงเรียนน าร่องทั้ง 2 แห่ง ได้น าเสนอข้อมูล ภาพความส าเร็จ     
ของการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 

 
 
 
 
 



 

7 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 

 
 
 
 
 



 

8 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

4.3 ข้อเสนอรรงเรียนทั้ง 3 ประเภท (ตามบัญชีที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
     (1) รรงเรียน Stand Alone (ถ้ามี) คือ 

    (จังหวัดสระบุรี ไม่มีรรงเรียน Stand Alone) 
 

 (2) รรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คือ รรงเรียนสวนกุหลาวิทยาลัย สระบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดสระบุรี) 

  ข้อมูลพื้นฐาน 
   ที่อยู่ : 42 หมู่ที่ 4  ต าบล ปากข้าวสาร อ าเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 
      โทรศัพท์ :  036-214-099  โทรสาร :  036-214-099 
      ระดับชั้นที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
            พ้ืนที่ : 35 ไร่ และได้รับมอบที่ดินจ านวน 10 ไร่จากมณฑลทหารบกที่ 18 
            จ านวน นักเรียน : 1,508 คน  
            จ านวน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร :  99 คน  

เนื่องจาก เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ อาคารเรียนที่ทันสมัยเพียงพอ 
อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ มีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นสื่อในการสอน ชุมชน เนื่องจากเป็น
โรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมสะดวกสบาย และมีผู้บริหาร  มีครูผู้สอนครบชั้นและตรงตาม
วิชาเอก 

 

แผนที่ตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 
 

 
สืบค้นข้อมูล จาก : Google Map เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 
แผนภาพการใช้พื้นที่รรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี (ณ วันที่ 28 มกราคม 2564) 
 

 



 

9 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

ข้อมูลโรงเรียนเครือข่าย 
 

รรงเรียน 
มัธยมดี 

สี่มุมเมือง 
รรงเรียนร่วม (รรง) 

ระยะทาง
ถึง รร.

เป้าหมาย
(กิรลเมตร) ผู้บ

ริห
าร

(ค
น)

 

คร
ู (ค

น)
 

บุค
ลา

กร
 

ทา
งก

าร
ศึก

ษา
 (ค

น)
 

นัก
เรีย

น 
 (ค

น)
 

หมาย
เหตุ 

โรงเรียน 
สวนกุหลาบ 
วิทยาลัย สระบุรี 
 

1. โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 12.7 1 8 1 155  
2. โรงเรียนวัตโคกหนามแท่ง 13.3 0 5 3 105  
3. โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 13.8 1 4 3 64  
4. โรงเรียบวัตทุ่งสารีกา 
   (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 

3.3 0 1 0 32  

5. โรงเรียนวัดหนองบัว 6.2 0 8 6 158  
6. โรงเรียนวัตห้วยลี่ 6.8 1 6 1 125  
7. โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 7.8 1 7 3 113  
8. โรงเรียนวัดคุดนกเปล้า 3 1 5 1 88  
9. โรงเรียนวัดโนนสภาราม 
    (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 

2.9 1 21 9 478 
*ขยายโอกาส 

10. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 0.27 1 14 3 294  
11. โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 4.1 2 27 15 948  
12. โรงเรยีนเทศบาล 4 (วัดบ ารุงธรรม) 4.2      
13. โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 5.1 - - - -  
14. โรงเรียนเกตุพิซัยวิทยา 9.9 - - - -  
15. โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 16.5 5 32 3 662  
16. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 6.1 4 97 0 2,635  
17. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
     อดิศรศึกษา 

4 - - - -  

18. โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร 9.7 1 22 7 469  
 

 งบประมาณที่ขอ 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยของบประมาณ
ในการลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 อาคารห้องสมุด 3,001,400 
2 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล/27  8,910,600 
3 แบบหลังคาเอนกประสงค์ขนาดเล็ก  2,135,000 
4 หอนอนมาตรฐาน  3,154,000 
5 ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 2,145,000 
6 รางระบายน ้าฝาเหล็ก 761,000 
7 รั วมาตรฐานแบบทึบ 749,000 
8 บ้านพักครู 8 หน่วย 4,142,000 
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แผนภาพแสดงการใช้พื้นที่ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  
(หากได้รับงบประมาณโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) 

 

 
 
  ความพร้อมและความเหมาะสมของรรงเรียน  
 1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลัก ที่ให้นักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนมาเรียนรวมได้ ในอัตรา  
1 : 7 หรือ 1 : 8 หรืออยู่ในอัตราส่วนมากที่สุดที่สามารถด าเนินการได้ 
 2) มีพ้ืนที่กว้างขวาง สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษาและสิ่งปลูกสร้าง     
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครู เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักเรียนและครูได้ 
  3) มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมสะดวกสบาย 
 4) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้วางแผนพัฒนาโรงเรียน      
ทั้งทางด้านกายภาพและด้านวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างความเข้มแข็ง  ให้แก่
ชุมชน ในพ้ืนที่ อาทิ การพัฒนาห้องเรียนมีชีวิต ห้องสมุดมีชีวิต การสร้างโรงฝึกงานส าหรับการฝึกปฏิบัติ    
ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาทักษะด้านดนตรีและกีฬา หอพักนักเรียน หอพักครู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
ลานออกก าลังกายส าหรับชุมชน 
 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6) ชุมชนมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 7) ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น และผู้มี    
ส่วนเกี่ยวข้องให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 
 แนวทางการพัฒนารรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
โรงเรียนของชุมชน เพ่ือคนในท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล” เพ่ือสร้างโรงเรียนเป็น “ศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน 
ส่งเสริมทักษะความรู้ ทักษะชีวิต ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา สู่งานอาชีพ” ภายใต้หลักแนวคิด “โรงเรียน     
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ดูแล ห่วงใย ใส่ใจทุกคน” 
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 ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
      1) ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
      2) ศูนย์ฝึกทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และทักษะอาชีพสู่มาตรฐานสากล 
      3) เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สนองตอบความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกันในสังคม ให้เป็นโรงเรียนสร้างคนดี มีทักษะชีวิต สู่สังคม 

 
     (3) รรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ 

(3.1) รรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 คือ รรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  
  ข้อมูลพื้นฐาน 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วงาม ต าบล หนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 
  พ้ืนที่ : 10 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา 
  จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร : 18 คน 
  จ านวนนักเรียน : 369 คน 
  ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และระดับชั้นประถมศึกษา 

เนื่องจาก เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ชุมชน เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมสะดวกสบาย และมีผู้บริหาร 
 

แผนที่ตั้งรรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 
 

 
สืบค้นข้อมูล จาก : Google Map เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
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แผนที่สถานศึกษา กลุ่มอ าเภอหนองแซง 
 

 
 

ข้อมูลโรงเรียนเครือข่าย 
 

รรงเรียน
คุณภาพของ

ชุมชน 
รรงเรียนเครือข่าย 

ระยะทาง
ถึง รร. 

เป้าหมาย 
(กิรลเมตร) 

ผู้บริหาร 
(คน) 

ครู 
(คน) 

บุลากรทาง
การศึกษา 

(คน) 

นักเรียน 
ปี 2563 
(คน) 

หมายเหตุ 

โรงเรียน
อนุบาล 
หนองแซง
ศีลวุฒาจารย์ 

1. วัดเขาดิน 8 - 1 2 26 2-0-0 ส 
2. วัดหนองกีบม้า 7  - 3 3 42 2-0-200 ส 
3. วัดบ้านใหม่ 5.5 - 1 2 17 4-0-0 ส 
4. วัดหนองหัวโพ 6.5 - 1 3 25 3-0-0 ส 
5. วัดหนองสองห้อง 9.5 - 2 1 18 13-2-0 ส 
6. วัดหนองทางบุญ 5.5 - 2 - 23 12-0-0 ส 

รวม 6 รรงเรียน - - 10 11 151 - 
 

แผนที่สถานศึกษาเครือข่ายรรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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รูปแบบ (Model) การพัฒนารรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
รรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 

 

 
 
 งบประมาณที่ขอ 
 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ของบประมาณในการลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 17,093,800 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 อาคารเรียน สปช. 105/29  

(5 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้อง,ชั้นล่าง 1 ห้อง)  
4,757,000 

2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 3,405,000 
3 บ้านพักข้าราชการ บ้านแฝด 204/61 (ฝ) 4,947,000 
4 ส้วมนักเรียน ญ 4 ที่/49 400,200 
5 ถนนคอนกรีต 220,900 
6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3,363,700 
 รวม 17,093,800 

 
 ความคาดหวังเม่ือได้เป็นรรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 1. ด้านอาคารเรียน 
  1) อาคารเรียนที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 
  2) ห้องเรียนทุกห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา เช่น โปรเจคเตอร์  
      แอคทีฟบอร์ด คอมพิวเตอร์ 
  3) ห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา 
  1) อาคาร หลังคาคลุมอเนกประสงค์ตามมาตรฐาน 
  2) บ้านพักครู  
  3) โรงอาหาร หอประชุม 
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  4) มีห้องน้ า ห้องสุขาเพียงพอ 
  5) ห้องสมุดพร้อมสื่ออุปกรณ์ 
  6) ห้องพยาบาล 
  7) สนามกีฬาอเนกประสงค์ เช่น สนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ปิงปอง  
  8) สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น รั้ว ถนน รางระบายน้ า สนามเด็กเล่น  
  9) ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์  
      โซล่าเซลล์ ฯลฯ 
  10) ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 
  11) ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน  เช่น กล้องวงจรปิด 
  12) รถ รับ-ส่ง นักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
 3. ด้านกายภาพ 
  1) เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สวนพฤกษศาสตร์ 
  2) สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ด้านวิชาการ 
  1) มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  2) บูรณาการปรับการสอนสร้างสมรรถนะ 
  3) ประเมินพฤติกรรมลดการท่องจ า   
  4) วัดแววความชอบความถนัด 
  5) ระบบสะสมหน่วยกิตเชื่อมโยงอาชีวศึกษา 
  6) ตั้งเป้าหมายชีวิต การงาน การเรียนรู้ 
 5. ด้านบุคลากร 
  1) ครูครบชั้น ครบวิชาเอก 
  2) ครูพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ครูเชี่ยวชาญ ด้านภาษา ดนตรี  ศิลปะ 
  3) มีบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 
  4) บุคลากรอ่ืน  ๆเช่น นักการภารโรง พนักงานขับรถ ยามรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน แม่ครัว 
 6. ด้านงบประมาณ 
  ได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาวิชาการตามวัตถุประสงค์
โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 

แผนผังรรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ (ปัจจุบัน) 
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แผนผังสภาพปัจจุบันรรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 

 

 
 

แผนผังรรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ (ที่คาดหวัง) 
 

 
 
 ความพร้อมและความเหมาะสมของรรงเรียน  
 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม และความเหมาะสม    
ที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเครือข่ายที่คาดว่าจะมาเรี ยนรวมมีแนวโน้ม       
ที่จะมีจ านวนนักเรียนลดลง และขาดผู้บริหารโรงเรียน โดยมีความพร้อมและความเหมาะสม ดังนี้ 
 1) ด้านกายภาพ  
     ก. สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักท่ีให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ในอัตรา  
1 : 6 ขึ้นไป  
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 ข. มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษารองรับผู้เรียน 
 ค. มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมสะดวกสบาย 

3) ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ก. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

ริเริ่มสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือแสวงหาทรัพยากรงบประมาณมาจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน      
2 คน เพื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์และดนตรีไทย  
  ข. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3) ด้านภาคีเครือข่าย 

     ก. ชุมชนมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
     ข. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 
(3.2) รรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 2 คือ รรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
  ข้อมูลพื้นฐาน 

 ที่ตั้ง : เลขที่ 376 หมู่ที่ 5 ต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 18220   
 โทรศัพท์ : 0-3673-0171 
 พ้ืนที่ :  12 ไร่  
 เขตพ้ืนที่บริการ :  7 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลค าพราน  หมู่ที่ 4,7,9 และ 
        ต าบลวังม่วง  หมู่ที่  5,6,15,16 
 จ านวนนักเรียน : 1,158 คน (ข้อมูล ณ 10 ก.ค. 2563)  
 จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร 48 คน 

  ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เนื่องจาก เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ อาคารเรียนที่ทันสมัยเพียงพอ 
อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ มีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นสื่อในการสอน ชุมชน เนื่องจากเป็น
โรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมสะดวกสบาย และมีผู้บริหาร มีครูผู้สอนครบชั้นและครบวิชาเอก 

ความพร้อมในการเป็นรรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
1) สถานศึกษามีอาคารเรียนทันสมัยและเพียงพอ 
2) สถานศึกษามีอาคารประกอบครบครัน 
3) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
4) สถานศึกษามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความพร้อมและทันสมัย 
5) สถานศึกษามีครูครบชั้น ครบวิชาเอก 
6) สถานศึกษามีครูเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
7) สถานศึกษามีบุคลากรสนับสนุน 
8) ผู้บริหารกล้าเปลี่ยนแปลง 
9) สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
10) เป็นสถานศึกษาท่ีผู้ปกครองนักเรียนให้การยอมรับ 
11) สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอ 

 
การพัฒนารรงเรียนคุณภาพของชุมชน พื้นที่อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 



 

17 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

กลุ่มอ าเภอวังม่วง  “รรงเรียนอนุบาลวังม่วง” 
1) อาคารห้องสมุด 
2) โรงอาหารแบบ  101 ล. /27 (พิเศษ) 

 3) บ้านพักครู 8 ครอบครัว 
 

 
 

รายการอาคารเรียนและอาคารประกอบการของรรงเรียนอนุบาลวังม่วง พื้นที่ 12 ไร่ 
 

 
 

งบประมาณรครงการทั้งหมด ประมาณ 30 ล้านบาท 



 

18 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

แบบอาคารรรงอาหารและบ้านพักครูตามแผน 
 

    
 

ห้องสมุดเดิม 
 

 
 

ห้องสมุดที่ของบประมาณ 
 

 

อาคารห้องสมุด ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 5.53 เมตร งบประมาณจ านวน 3,001,400 บาท 

1) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขและ   
เกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

3) เพ่ือให้นักเรียนสามารถสืบค้นได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 



 

19 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

บ้านพักครูเดิม 
 

 
 
 

บ้านพักครูที่ของบประมาณ 
 

 
 

บ้านพักครู 8 ครอบครัว ขนาดกว้าง 8.5 เมตร ยาว 31 เมตร สูง 8.25 เมตร 
งบประมาณ 4,142,000 บาท 

 
 

            1) บ้านพักครูมีสภาพทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี  
2) ไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าอยู่อาศัยของครู เนื่องจากครูส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด 

จึงต้องไปเช่าบ้านพักเป็นจ านวนมาก 
3) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของครู และเป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการท างาน เนื่องจากครูส่วน

ใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ 
4) เมื่อครูได้เข้ามาอยู่บ้านพักภายในโรงเรียนครูจะสามารถท างานเป็นทีม ท างานได้อย่างเต็มเวลา  

เต็มความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 

พื้นที่เดิม 

 



 

20 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

รรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ ท่ีของบประมาณ 

 

 
 

แบบรรงอาหาร 101 ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงช้ันบนเป็นรรงพลศึกษา 
ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 47 เมตร สูง 12.75 เมตร   งบประมาณ 13,518,000 บาท 

 
เพ่ือให้เป็นโรงอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นสถานที่ประกอบ

อาหาร และรับประทานอาหารส าหรับคณะครูและนักเรียน รองรับจ านวนนักเรียนที่มากขึ้น รวมถึงการ
ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา เพ่ือเป็นสถานที่ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  อีกทั้งยังสามารถรองรับการเป็นศูนย์ฝึกกีฬาในระดับยุวชน เยาวชน (Academy) และบริการ
ชุมชนให้กับทีมกีฬา ตลอดจนสามารถให้หน่วยงานอื่น ๆ มาใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

 
รรงเรียนคุณภาพ 

ของชุมชน 
รรงเรียนเครือข่าย 

ระยะทาง ถึง รร. คุณภาพของชุมชน 
(กิรลเมตร) 

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1) โรงเรียนวัดค าพราน               7 กิโลเมตร 
2) โรงเรียนวัดปากน้ า                11 กิโลเมตร 
3) โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์             8.5 กิโลเมตร 
4) โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม   12 กิโลเมตร 
5) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์         5.8 กิโลเมตร 
6) โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง             9.3 กิโลเมตร 

 

 



 

21 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

แนวทางการจัดการพื้นที่ของรรงเรียนที่ยกเลิกการจัดการเรียนการสอน 3 แห่ง 
 

 
 
 ความพร้อมและความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นรรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
   1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้นักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนมาเรียนรวมได้ 
  2) มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษารองรับผู้เรียน 
  3) มีครูครบชั้น ครบวิชาเอก 
  4) เป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองและนักเรียนให้การยอมรับ 
  
 ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบการด าเนินการในจังหวัดสระบุรีและศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
 โดยคณะบูรณาการการศึกษามีมติก าหนดชื่อโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่เป็นโรงเรียนน าร่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

 รรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (สระบุรี) 
 รรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วย 
 1) โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 
 2) โรงเรียนอนุบาลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2 
 เนื่องจาก มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและด้านกายภาพที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สามารถมีครูครบชั้นและครบวิชาเอก รวมถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนด้านการศึกษาที่ครบครัน 
เพ่ือรองรับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และมีความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา และภาคส่วน   
ในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  
 
 
 



 

22 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

ข้อเสนออ่ืน ๆ จากการลงพื้นที่เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
1) ควรเร่งท าความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนของนักเรียนในโรงเรียน 

เครือข่าย ที่จะต้องมาเรียนรวมกับ โรงเรียนเป้าหมาย (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพ      
ของชุมชน) เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญ ว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น เนื่องจากโรงเรียนเป้าหมาย
มีความพร้อมกว่าโรงเรียนเดิมในทุกมิติ 

2) นักเรียนในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งมีอาชีพรับจ้าง ผู้ปกครองจึงมีความ
กังวลว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายให้บุตรหลานเดินทางไปเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย ซึ่งผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการประทรวงศึกษาธิการ) ในการงพ้ืนที่ ได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบแล้วว่า
กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมรถโดยสารประจ าทางปลดระวางจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ส าหรับ
เป็นยานพาหนะของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังมีข้อกังวลเรื่องไม่มีก าลังที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียก
เก็บโดยโรงเรียนเป้าหมาย (กรณีโรงเรียนเครือข่ายที่จะต้องมาเรียนร่วมกับมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน) 

 
ข้อเสนอเกี่ยวกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง มีความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และ
นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนระดับอาชีวศึกษา ในขณะที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี มีการด าเนิน
ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จึงสามารถต่อยอดความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือเตรียมพ้ืนฐานของนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา หรือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพส าหรับใช้
ประกอบอาชีพในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
           ( นายฉลาด  สาโยธา ) 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ( นางกนิษฐา  ช่างถม ) 
  รองผู้อ านวยการ สพป. สระบุรี เขต 1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 

 



 

25 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 



 

26 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 



 

27 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 



 

28 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 



 

29 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 



 

30 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 



 

31 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 

 
 
 
 
 



 

33 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 



 

34 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 



 

35 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
 
 
 
 
 



 

36 การด าเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบรุี 

 
คณะผู้จัดท า 
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