
 

 

 



  

 
ค ำน ำ 

 
    

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรพัฒนำกำร               
จัดกำรศึกษำภำคบังคับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี  เขต 2 ตำมภำรกิจ คือ             
จัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และพัฒนำคุณภำพ         
ทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตทีย่ั่งยืน สอดคล้องกับนโยบำยที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำ            
ให้มีควำมชัดเจน สำมำรถน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ สำมำรถติดตำมตรวจสอบประเมินผลควำมส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย                     
ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำและแนวทำง
พัฒนำ แก้ไขปัญหำ จึงท ำให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๕ ส ำเร็จลุล่วง          
ไปด้วยดีและมีประสิทธิภำพ                            
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ส่วนที่ 1 
                                         บทน ำ 

 
 
        สภำพทั่วไป  
 

1. ที่ต้ังและอำณำเขต 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต้ังอยู่เลขท่ี 313 หมู่ 11 ต าบลบ้านป่า 

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 เส้นรุ้งท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ 
กับเส้นแวงท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออกอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี 
ประมาณ 15 กิโลเมตร ต้ังอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2
ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 115 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง 
อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ ติดต่ออ ำเภอพัฒนำนิคมจังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้  ติดต่ออ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี 

ทิศตะวันออก ติดต่ออ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ 
และอ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

ทิศตะวันตก ติดต่ออ ำเภอภำชี อ ำเภอวังน้อย  
อ ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
และอ ำเภอเมืองสระบุรี อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 
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แผนที่โรงเรียนในสังกดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสระบุรี เขต ๒ 
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2. กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
      แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 47 ต าบล 463 หมู่บ้าน 12 เทศบาล ๓๙ องค์การบริหาร            

ส่วนต าบล ดังนี้   

อ าเภอ พ้ืนที ่(ไร่) ประชากร ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล
เมือง 

เทศบาล 
ต าบล 

อบต. ระยะทาง 
จากจังหวัด 

ถึงอ าเภอ (กม.) 
แก่งคอย ๕๐๐,๖๘๗.๕๐ 100,971 14 117 2 - 11 14 
หนองแค ๑๖๔,๓๑๒.๕๐ 94,780 18 181  4 1๕ 23 
วิหารแดง ๑๒๗,๘๑๒.๕๐ 38,977 6 54  2 ๖ 28 
มวกเหล็ก ๔๒๕,๘๗๕ 56,346 6 80  1 6 40 
วังม่วง ๒๑๑,๒๕๐ 20,093 3 31  3 1 61 

รวม ๑,๔๒๙,๙๓๗.๕๐ 311,167 47 463 2 10 ๓๙  

ที่มา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดสระบรุี ณ เมษายน 256๔ 

๓. ลักษณะภูมิประเทศ 
      3.1 พื้นท่ีเป็นเขาหย่อมหรือท่ีราบสูงและภูเขา ได้แก่ บริเวณทางเหนือของอ าเภอแก่งคอย        

อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง ส่วนมากเป็นพื้นท่ีภูเขาท่ีมีเนินเขาลูกโดด (Monadnock) สลับกับท่ีราบสูง 
      3.2 พื้นท่ีราบลุ่ม ได้แก่บริเวณพื้นท่ีส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม       

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มเจ้าพระยา มีอาณาเขตอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง 

๔. เศรษฐกิจ 
      ประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพปศุสัตว์ งานฝีมือ บางส่วนมีรายได้         

จากการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม ค้าขาย และรับจ้างท่ัวไป โดยมีรายได้เฉล่ียครัวเรือน/บาท/ปี ดังนี้ 
 

อ าเภอ รายได้ครัวเรือน (บาทต่อปี) รายได้บุคคล (บาทต่อปี) 
แก่งคอย 286,421.46 100,092.26 
หนองแค 363,990.55 119,387.00 
วิหารแดง 275,101.90 80,092.84 
มวกเหล็ก 265,464.42 108,428.36 
วังม่วง 306,919.59 107,454.80 

รวมเฉลี่ย 299,579.58 103.091.05 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 256๒  

 ๕. กำรคมนำคม 
ทางท่ีสามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล 
5 . 1 ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และสายเหนือผ่าน โดยท่ี ทางรถไฟ                                    

สายตะวันออกเฉียงเหนือจะผ่านอ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 
      5.2 ทางรถยนต์ มีถนนส าคัญ 2 สาย คือ 
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        1) ถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดลพบุรี ระยะทาง 
153 กิโลเมตร ผ่านอ าเภอหนองแค อ าเภอเมืองสระบุรี 

        2) ถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ระหว่างจังหวัดสระบุรี ถึงจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 149 กิโลเมตร ผ่านอ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 

 5.3 ทางน้ า เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีส าคัญมากทางหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันได้ลดความส าคัญลง
เนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน  
มักจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเท่ียว 

๖. ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ  (Natural Attraction) 

 ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้ำ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๕ ต าบลท่ามะปราง 
อ าเภอแก่งคอย มีพื้นท่ีติดต่อกับด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย
ทางชีวภาพท้ังพันธุ์พืช และสัตว์ป่านานาชนิด มีน้ าตกท่ีมีความสวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ น้ าตกเจ็ดคดเหนือ  
น้ าตกเจ็ดคดกลาง น้ าตกเจ็ดคดใต้ น้ าตกเจ็ดคดใหญ่ น้ าตกโกรกอีดก 

 น้ ำตกเจ็ดสำวนอ้ย ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก เป็นน้ าตกตามธรรมชาติ ท่ีมีช่ือมาจากหมู่บ้าน
ท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือของน้ าตก ช่ือว่าบ้านสาวน้อย และน้ าตกมี 7 ช้ัน จึงเป็นท่ีมาของน้ าตกเจ็ดสาวน้อย และ          
มนี้ าให้เล่นตลอดป ี

 น้ ำตกดงพญำเย็น ต้ังอยู่เลยจากน้ าตกเจ็ดสาวน้อยไปประมาณ 300 – 400 เมตร เป็นน้ าตก           
ท่ีอยู่ในการดูแลของศูนย์ควบคุมไฟป่า จังหวัดสระบุรี เป็นน้ าตกหินปูนขนาดเล็กท่ีไหลลดหล่ันเป็นช้ัน ลักษณะ
คล้ายน้ าตกเจ็ดสาวน้อยเพราะมาจากต้นน้ าสายเดียวกัน  

 น้ ำตกป่ำลำนหินดำด หมู่ 6 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง น้ าตกมีลักษณะเป็นห้วยน้ าไหลตกลงบน
แอ่งน้ า ลดหล่ันกันไปถึงสามช่วง แต่ละช่วงห่างกันประมาณ ๑๐ เมตร เป็นแนวยาวถึง ๔๐ เมตร  

 น้ ำตกซับเหว ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก มีลักษณะเป็นน้ ำตกช้ันเดียวสูงประมำณ ๓๐ เมตร 
น้ ำใสๆ เย็นๆ จะไหลผ่ำนหน้ำผำหินปูนสีแดงส้มสูงลงมำยังเบ้ืองล่ำงอย่ำงสวยงำม 

 ถ้ ำดำวเขำแก้ว ต้ังอยู่ท่ีต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก เป็นถ้ าท่ีมีจุดสีแดง สีด าและ             
สีน้ าตาลอยู่บนเพดานถ้ า เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงามและมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 

 ถ้ ำพระธำตุเจริญธรรม (ถ้ าบ่อปลา) อยู่ท่ีบ้านบ่อโศรก ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย เป็นถ้ าท่ีมี
หินงอกหินย้อยสวยงาม 

 อ่ำงเก็บน้ ำมวกเหล็ก ต้ังอยู่ ใน ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  มีลักษณะ              
เป็นเข่ือนดิน กว้าง 9 เมตร สูง 44 เมตร ยาว 1,157 เมตร สามารถเก็บกักน้ าได้ราว 61 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ครอบคลุมพื้นท่ีชลประทานกว่า 25,500 ไร่ และยังใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการผลิตน้ าประปาท่ีส าคัญในเขต
เทศบาลต าบลวังม่วง  มีถนนเลียบสันเขื่อน ภูเขำล้อมรอบ เป็นธรรมชำติ ด้ำนซ้ำยของอ่ำงเก็บน้ ำท ำเป็น          
จุดชมวิวบนยอดเขำ สำมำรถมองเห็นวิวของเข่ือนป่ำสักชลสิทธิ์ได้อย่ำงสวยงำม 

 อ่ำงเก็บน้ ำซับปลำกั้ง บริเวณรอบอ่ำงเก็บน้ ำมีทิวทัศน์สวยงำม เหมำะแก่กำรชมธรรมชำติ และ
กำงเต็นท์พักแรม อ่ำงเก็บน้ ำซับปลำกั้งก่อสร้ำงเมื่อปี ๒๕๓๙ เป็นโครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก และ        
เป็นแหล่งน้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภคของรำษฎรในท้องท่ีต ำบลบ้ำนล ำ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี 
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 เขำหินปูน พระพุทธบำทน้อย ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย มีพื้นท่ี 3,200 ไร่ ขุนเขาแห่งนี้     
มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันโดดเด่นสลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม ไม่น้อยกว่า 14 ยอด เป็นเทือกเขา
หินปูนที่มีระบบนิเวศน์ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่ง  

 แก่งลำนรัก คลองบึงไม้ อ าเภอแก่งคอย เป็นแก่งน้ าสีเขียวมรกต มีบรรยากาศเงียบสงบ            
เย็นสบาย น้ าในแก่งน้ าสวยงามมาก บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้ร่มเงา มีจุดกางเต็นท์             
บนทุ่งหญ้าเขียวขจีบนที่ราบและเนินภูเขาสูง วิวสวย โอบล้อมด้วยทิวเขา  

 สวนนกไผ่ต่ ำ ต้ังอยู่ท่ีต ำบลไผ่ต่ ำ อ ำเภอหนองแค ในท่ีดินของเอกชน เป็นท่ีอยู่อำศัยของฝูงนก
พันธุ์ต่ำงๆ กว่ำ ๑๗ ชนิด อำทิ นกเอี้ยงด ำ นกกำงเขน นกเขำ นกกวัก นกกำน้ ำเล็ก นกแขวก และนกกระยำง 
โดยฝูงนกเหล่ำนี้จะออกหำกินต้ังแต่เช้ำตรู่ และจะบินกลับรังในตอนเย็นใกล้ค่ ำ 

กำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์/โบรำณสถำน (Historical Attraction) 
 ผำเสด็จ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 บ้านซับบอน ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย มีรูปลักษณ์ของหน้าผา 

ชะง่อนหินท่ีแทบจะยื่นเข้าไปในบริเวณทางรถไฟพระมหานคร-นครราชสีมา ซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกของ
ประเทศไทย ก่อสร้างโดยพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 

 ถ้ ำพระโพธิ์สัตว์ และถ้ ำธรรมทัศน์ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 10 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย เป็นถ้ าท่ีมี
ภาพสลัก และรูปพระโพธิสัตว์ศิลปสมัยทวาราวดี  และสถานท่ีบูชาจตุรพิมาน พระเจดีย์ทรงลังกาและยังมี        
หินงอก หินย้อย บริเวณถ้ ายังเป็นแหล่งธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ นานาชนิด มีความร่มรื่น สวยงามมาก 

 วัดป่ำสว่ำงบุญ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอยเป็นวัดท่ีมีพระมหาเจดีย์ 500 ยอด ตรงกลางเป็น
องค์ประธาน (ได้ถอดแบบยอดเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย) พร้อมมีบริวาร 500 องค์ ได้อัญเชิญ        
พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรจากวัดเนปาล ประเทศเนปาล โดยพระซึ่งเป็นตระกูลศากยะรุ่ นสุดท้าย        
มอบให้มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ศรีลังกา และสาธุชนได้น ามาร่วมบรรจุ ในพระมหาเจดีย์     
500 ยอด ทุกองค์ ในจ านวนพระเจดีย์ 500 ยอด ล้วนแล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์ 

 เขำพระพุทธบำทน้อย ต้ังอยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย ต าบลสองคอน มีลักษณะเป็นภูเขา
หินปูนสูงชัน สลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม และท่ียอดเขาแหลมจะพบเห็นนกจู๋เต้นเขาปูน              
ในวงศ์นกกินแมลงจะพบมากท่ีจังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นด้วยลักษณะของหน้าผาท่ีสูงชันแล้วยังอาจพบเห็น
เลียงผา หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า ม้าพระอินทร์ อาศัยอยู่ในถ้ าสามเขา ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง 
ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอกอีกด้วย 

 หลวงปู่ใหญ่ป่ำสัก พระพุทธรูปองค์สีขาวท่ีมีความสง่างามมากต้ังอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นและ
สวยงาม ตัวองค์พระมีสีขาวฐานเป็นรูปดอกบัวสีชมพู 2 ช้ัน ประดิษฐานอยู่ในพื้นท่ี อ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี ใกล้ๆ ท้ายสันเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  

 หลวงพ่อส ำเร็จศักด์ิสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปดินประดิษฐานอยู่ริมคลองคลองระพีพัฒน์ ฝ่ังขวาเป็น
คลองชลประทาน ในท้องท่ีต าบลคชสิทธิ์ อ าเภอหนองแค ซึ่งขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ท่ี 2 ขึ้น 12 ค่ า 
ปีกุน เดือน 12 พ.ศ. 2502 ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์และเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆ 

กำรท่องเที่ยวทำงเชิงเกษตร ฟาร์มโคนม ไร่องุ่น ไร่ผักปลอดสารพิษ ส าหรับการท่องเท่ียวเยี่ยมชม       
วิถีชีวิตของเกษตรกร เรียนรู้ร่วมกัน รวมถงึการซื้อของฝาก  
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 ฟำร์มโคนม ไทย-เดนมำร์ค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ าเภอ
มวกเหล็ก ถือได้ว่ำเป็นฟำร์มโคนมแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยภูมิประเทศติดท่ีราบสูงขนาบเป็นแนวขนาน
ด้วยเทือกเขาใหญ่ ท าให้อากาศรายรอบบริเวณร่องเขาแห่งนี้เย็นสบาย เหมาะแก่การท าฟาร์มโคนม ซึ่งเป็น
อาชีพพระราชทานส าหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ท่ีมาแห่งการแต่งกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวันตก 
หรือดินแดนแห่ง “คาวบอยเมืองไทย”นอกจำกกำรเป็นฟำร์มโคนมแล้ว ท่ีนี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว        
เชิงเกษตรให้นักท่องเท่ียวที่สนใจเข้ำชมด้วย 

 ไร่องุ่น เป็นทิวแถวเรียงรายตลอดอ าเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุ่นแวงเดอเรย์ ไร่องุ่นภูอมร  
ไร่องุ่นเปรมสารินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี ไร่องุ่นภูนวพันธุ์ และไร่องุ่นสิริวัฒน์ 

 สวนบิ๊กเต้ ต้ังอยู่ในอ ำเภอมวกเหล็ก มีพื้นท่ีประมำณ 100 ไร่ ปลูกดอกไม้หลำยชนิด และ      
เด่นท่ีสุดคือ ดอกเบญจมำศ ซึ่งมีมำกกว่ำ 30 สำยพันธุ์ อำทิ อัปปำเหลือง ฮำฟสไปเดอร์มัมชมพู ปิงปอง 
ฮำวำย เป็นต้น นอกจำกมีสวนดอกไม้ และทุ่งดอกดำวเรือง ให้นักท่องเท่ียวได้ถ่ำยรูปชมควำมงำมพร้อมกำร
จ ำหน่ำยเบญจมำศและมัมส่งออกด้วย 

 สวนบิ๊กโจ้ย ทุ่งดอกเก๊กฮวยแห่งแรกและแห่งเดียวในอ ำเภอมวกเหล็ก ดอกเก๊กฮวยมีสีขำวนวล 
ส่งกล่ินหอมฟุ้ง อยู่บนเนินเขำของบิ๊กโจ๊ยคันทรี รีสอร์ท ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำชม มีท่ีพักหลำกหลำยไว้
บริกำร ท้ังแบบห้องพักบนตึก และเต็นท์กระโจม ท่ีพักทุกแบบถูกตกแต่งในสไตล์คำวบอยตะวันตก นอกจำกนี้
ยังมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย เช่น สระว่ำยน้ ำ แปลงผักเกษตรออแกนิค ยิงธนู ขับ ATV เป็นต้น 

 ทุ่งคอสมอส สิริสมัย ต้ังอยู่ท่ีต ำบลสองคอน อ ำเภอแก่งคอย มีดอกคอสมอสกว่ำ ๘๐,๐๐๐ ต้น 
บนพื้นท่ี ๕ ไร่ ท้ังสีชมพู สีม่วง สีขำว เบ่งบำน สลับสีสวยงำมโดยมีฉำกหลัง คือ เขำพระพุทธบำทน้อย ซึ่งเป็น
ภูเขำหินปูนที่สวยงำม มีบริกำรให้เช่ำชุดกิโมโนใส่ถ่ำยภำพด้วย 

 วำสนำเมล่อนฟำร์ม ต้ังอยู่ท่ีต ำบลหนองปลิง อ ำเภอหนองแค เป็นฟำร์มเมล่อนขนำดใหญ่       
มพีื้นท่ี 200 ไร่ ปลูกเมล่อนญี่ปุ่นผิวทอง เนื้อเขียว เมล่อนญี่ปุ่นเนื้อเขียว เมล่อนญี่ปุ่นเนื้อส้ม และแคนตำลูป 
สีทองเนื้อส้ม ส่งจ ำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำ และมีแตงโมเสริมด้วย นอกจำกนี้ทำงฟำร์มยังเปิดคำเฟ่ไว้รองรับ
นักท่องเท่ียวอีกด้วย 

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism) 
 สปำในสถำนประกอบกำรโรงพยำบำล เช่น โรงพยาบาลมิชช่ัน อ าเภอมวกเหล็ก โรงพยาบาล

แก่งคอย   

 สปำในสถำนประกอบกำรภำคเอกชน อาทิ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ ์อ าเภอมวกเหล็ก และ         

สวนสายป่านรีสอร์ท อ าเภอมวกเหล็ก  

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational Attraction) 
 พำยเรือคำยัค/ล่องแก่ง โดยไร่กุสุมำรีสอร์ท อ ำเภอมวกเหล็ก เป็นสุดยอดแห่งควำมท้ำทำย    

ด้วยกิจกรรมพำยเรือคำยัคและล่องแก่งในสำยน้ ำตกแห่งใหม่ของผืนป่ำดงพญำเย็น 
 ปีนหน้ำผำ/โรยตัว จัดให้มีกิจกรรมปีนหน้ำผำ โรยตัว ในระดับควำมยำก ๕- ๖A ซึ่งมี

หลำกหลำยพื้นท่ี อำทิ ปีนหน้ำผำ (Bouldering) อ ำเภอมวกเหล็ก  
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ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

 ส ำรวจถ้ ำ โดยผู้ประกอบกำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวแบบผจญภัย 
และกำรส ำรวจถ้ ำ เป็นเส้นทำงท่องเท่ียวที่น่ำต่ืนเต้น และให้ควำมรู้เกี่ยวกับถ้ ำในเชิงนิเวศวิทยำ อำทิ ส ำรวจ
ถ้ ำพระโพธิสัตว์ อ ำเภอแก่งคอย 

 สนำมกอล์ฟ มีสนำมกอล์ฟมำตรฐำน เปิดให้บริกำร คือ สนำมกอล์ฟ โรงแรมเซอร์เจมส์ 
อ ำเภอมวกเหล็ก สนำมกอล์ฟ ๑๘ หลุม พำร์ ๗๒ ท่ีผสมผสำนระหว่ำงธรรมชำติและเสน่ห์ของภูเขำ ทิวทัศน์ 
อันสวยสดงดงำม รอบทะเลสำบและป่ำไม้ 

 มวกเหล็ก ATV อ ำเภอมวกเหล็ก กิจกรรมท่องเท่ียวแนวผจญภัย ขับขี่จักรยำนยนต์บิ๊กฟุต 
(ATV) ในสนำมท่ีออกแบบเพื่อกำรขับขี่ ในบรรยำกำศธรรมชำติ นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมอีกมำกมำย อำทิ        
เดินป่ำ โรยตัวลงส ำรวจถ้ ำ ปีนหน้ำผำ พำยเรือคำยัค ยิงธนูและเพ้นท์บอล 

 
  
 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 37                          
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้  
     1.จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน          
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
     3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลและองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น        
ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           9. ด าเนินงานและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ 
หน่วยใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
ข้อ 3 และข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษ าจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับ
การปรับเปล่ียน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษา       
ในทศวรรษท่ีสอง โดยแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล  ประกอบด้วย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 จึงมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

1. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

สถำนศึกษำในสังกัดเครือข่ำยสหวิทยศึกษำ  
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ 

ผู้อ ำนวยกำร 
สพป.สระบุรี เขต 2 

รองผู้อ ำนวยกำร 
สพป.สระบุรีเขต 2 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

กำรเงินและสินทรัพย ์
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 

สถำนศึกษำเอกชน 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สินทรัพย์ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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2. เขตพื้นที่บริกำร 
 

 
 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 อ าเภอ 

ประกอบด้วย อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง มีโรงเรียนใน
ความรับผิดชอบ จ านวน 135 โรงเรียน ได้บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา   
อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี 3) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท้ังนี้ ได้ก าหนด
รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษารูปแบบของเครือข่ายสหวิทยศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา จ านวน 14 สหวิทยศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.สระบุรี เขต 2 มี 135 โรงเรียน

เมืองใหม่ (12 โรงเรียน) วังสีทำ (11 โรงเรียน)

แก่งคอยร่วมใจ (8 โรงเรียน) ผำเสด็จ (8 โรงเรียน)

สุวรรณโยธิน (7 โรงเรียน) พหลโยธิน (9 โรงเรียน)

ระพีพัฒน์ (12 โรงเรียน) ศรีเสำวภำค (9 โรงเรียน)

วิหำรแดง (11 โรงเรียน) สุวรรณศร (11 โรงเรียน)

มวกเหล็กมิตรภำพ (8 โรงเรียน) ซับสนุ่นหนองย่ำงเสือ
(9 โรงเรียน)

ล ำพญำ (11 โรงเรียน) วังม่วงชลสิทธิ์ (9 โรงเรียน)
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       ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

อ ำเภอ 
สถำนศึกษำในสังกัด 

สพป. 
สถำนศึกษำสังกัดอื่น รวมทั้งสิ้น 

สช. สอศ. อปท. รวม  

แก่งคอย 39 5 2 4 11 50 

หนองแค 37 2 1 7 10 47 

วิหารแดง 22 1 - - 1 23 

มวกเหล็ก 28 3 1 - 4 32 

วังม่วง 9 1 - - 1 10 

รวมทั้งสิ้น 135 12 4 11 27 162 

 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดมากท่ีสุด  คือ อ าเภอแก่งคอย        
 จ านวนสถานศึกษาสังกัดอื่นมากท่ีสุด คือ อ าเภอแก่งคอย 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาสังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 
      จ าแนกตามระดับช้ันในการจัดการเรียนการสอน 
 

อ ำเภอ 

สถำนศึกษำสังกัด สพป. 

อ.
1 

-ป
.6

 

อ.
1 

-ม
.3

 

รว
ม 

แก่งคอย 27 12 39 

หนองแค 31 6 37 

วิหารแดง 18 4 22 

มวกเหล็ก 17 11 28 

วังม่วง 7 2 9 

รวม 100 35 135 

 สถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 มากท่ีสุด   
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 ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด 

ขนำด 
จ ำนวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

แก่
งค

อย
 

หน
อง

แค
 

วิห
ำร

แด
ง 

มว
กเ

หล
็ก 

วัง
ม่ว

ง 

ขนาดท่ี 1 (นร.1-120 คน) 63 46.66 17 19 12 9 6 

ขนาดท่ี 2 (นร.121-200 คน) 38 28.14 7 13 6 11 1 

ขนาดท่ี 3 (นร.201-300 คน) 18 13.33 11 0 2 5 0 

ขนาดท่ี 4 (นร.301-499 คน) 9 6.66 3 4 0 1 1 

ขนาดท่ี 5 (นร.500-1499 คน) 7 5.18 1 1 2 2 1 

ขนาดท่ี 6 (นร.1500-2499 คน) - - - - - - - 

ขนาดท่ี 7 (นร.2500 คนขึ้นไป) - - - - - - - 

รวม 135 100 39 37 22 28 9 

 
    จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาดโรงเรียนมากท่ีสุด คือ ขนาดท่ี 1 (นักเรียน 1 - 120 คน) 

           จ านวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.66 
      จ านวนสถานศึกษาในสังกัดจ าแนกตามขนาดโรงเรียนน้อยท่ีสุดคือ ขนาดท่ี 5 (นักเรียน 500 – 1,499 คน)     
          จ านวนขนาดละ 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.18 
 
          ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลจ านวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 135 แห่ง 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา 344 2,658 2,425 5,083 
ระดับประถมศึกษา 923 8,065 7,610 15,675 
ระดับมัธยมศึกษา 143 1,777 1,485 3,262 

รวมทุกระดับ 1,410 12,500 11,520 24,020 

                    ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน 2564 

     จ านวนห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 มากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา   
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         ตำรำงที่ 5 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต ำแหน่ง 
ผอ.สพป. รอง ผอ.

สพป. 
ศึกษำนิเทศก์ ผอ.รร. รอง 

ผอ.รร. 
ครู รวม 

ครูผู้ช่วย      272 272 
ค.ศ.1      429 429 
ค.ศ.2   2 24 8 163 197 
ค.ศ.3 1 3 4 85 1 269 363 
ค.ศ.4      1 1 

รวม 1 3 6 109 9 1,134 1,262 

    ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔) 
 

        ตำรำงที่ 6 บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สพป.สระบุรี เขต 2 
 

รำยกำร 

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

อื่นตำม  
ม.38 ค (1) 

ม.38 ข 
(3,4) 

บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำอื่น

ตำม   
ม.38 ค (2) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ
และ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
รวม 

ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1   1   1  1 
รอง ผอ.สพป. 3   3   3  3 
กลุ่มอ านวยการ  6 9 15 8 5 2  15 
กลุ่มนโยบายและแผน  5  5  3 2  5 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 1 1 2  1 1  2 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  7 1 8  3 5  8 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 2  2  1 1  2 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 4 1 5  4 1  5 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 2 3 5 3 2   5 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๕ ๒  7  1 ๕ 1 7 

กลุ่มกฎหมายและคดี  1     1   
หน่วยตรวจสอบภายใน  1  1  1   1 

รวมทั้งสิ้น 10 30 15 54 11 21 22 1 55 

     ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 256๔)  
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           ตำรำงที่ ๗ ข้อมูลพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำ/สพป.สระบุรี เขต 2 
 

ท่ี ลูกจ้ำงชั่วครำว ประเภท/ต ำแหน่ง จ ำนวน
อัตรำ 

หมำยเหตุ 

1 พนักงานราชการ ครูพี่เล้ียง 12  
2 พนักงานราชการ ครูผู้สอน 39  
3 พนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจ าส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

1  

3 ครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต ครูผู้สอน 29  
4 บุคลากรวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 7  
5 บุคลากรคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 2  
6 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครูผู้สอน 4  
7 พี่เล้ียงเด็กพิการ พี่เล้ียงเด็กพิการ 32  
8 ธุรการโรงเรียน งบ 15,000 ธุรการ 57  
9 ธุรการโรงเรียน งบ 9,000(จ้างเหมาบริการ) ธุรการ 67  

10 นักการภารโรง งบด าเนินงาน นักการภารโรง 15  
11 นักการภารโรง งบสพฐ.เจียดจ่าย นักการภารโรง 17  
12 ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 
2 สพป.สระบุรี เขต 2 

13 ลูกจ้างช่ัวคราว แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ 
1) 

1 สพป.สระบุรี เขต 2 

14 ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานพิมพ์ดีด 1 สพป.สระบุรี เขต 2 

15 ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม 2 สพป.สระบุรี เขต 2 

16 ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าที่การเงินฯ 1 สพป.สระบุรี เขต 2 

17 ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 สพป.สระบุรี เขต 2 

1๘ ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานท าความสะอาด 1 สพป.สระบุรี เขต 2 

 รวม  29๑  

 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
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  สรปุผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแนวทางเน้นการ
บริหารงานแบบองค์รวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ มีผลการด าเนินงาน        
ท่ีผ่านมา ดังนี้ 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของผู้เรียน (RT) และผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันประถมศึกษา      
ปีท่ี  6  ทุกวิชาต่ ากว่าระดับประเทศ และสพฐ. แต่ในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สูงกว่า          
ปีการศึกษา 2562  
             สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
จ านวนโรงเรียนเข้าสอบ 133 แห่ง ผู้เข้าสอบ 1,604 คน จากจ านวน 2,558 คน คิดเป็นร้อยละ 62.71  

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

เขตพื้นท่ี 54.51 26.36 36.29 37.15 38.58 

ประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 42.13 

ผลต่าง -1.69 -3.63 -2.49 -6.40 -3.55 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับสังกัด (สพฐ.) 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

เขตพื้นท่ี 54.51 26.36 36.29 37.15 38.58 

สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87 40.02 

ผลต่าง -0.45 -2.23 -1.35 -1.72 -1.44 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

2563 54.51 26.36 36.29 37.15 38.58 

2562 48.93 31.29 34.77 30.01 36.25 

ผลต่าง +5.58 -4.93 +1.52 +7.14 +2.33 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทุกวิชาต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. แต่ในวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าปีการศึกษา 2562  

สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
จ านวนโรงเรียนเข้าสอบ 35 แห่ง ผู้เข้าสอบ 663 คน จากจ านวนท้ังหมด 1,024 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

เขตพื้นท่ี 50.38 20.34 27.25 28.60 31.64 

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01 

ผลต่าง -3.91 -5.12 -2.64 -5.78 -4.37 

 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับสังกัด (สพฐ.) 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

เขตพื้นท่ี 50.28 20.34 27.25 28.60 31.64 

สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 36.33 

ผลต่าง -4.90 -5.48 -2.92 -5.54 -4.69 

 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 
ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

2563 50.38 20.34 27.25 28.60 31.64 

2562 52.40 22.69 28.79 28.43 33.08 

ผลต่าง -2.02 -2.35 -1.54 +0.17 -1.44 

 
    ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1           
ปีการศึกษา 2563 ทุกวิชาต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. แต่ทุกด้านสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
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สรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
(โรงเรียนเข้าสอบ 135 แห่ง ผู้เข้าสอบ 2,574 คน (ปกติ 2,124 คน พิเศษ 429 คน walk in 21 คน) 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ละระดับประเทศ 

ระดับ ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ด้ำนกำรอ่ำนรู้เร่ือง เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 

เขตพื้นท่ี 71.44 69.34 70.39 

ประเทศ 74.14 71.86 73.02 

ผลต่าง -2.70 -2.52 -2.63 

 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ละระดับสังกัด (สพฐ.) 
ระดับ ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ด้ำนกำรอ่ำนรู้เร่ือง เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 

เขตพื้นท่ี 71.44 69.34 70.39 

สพฐ. 74.13 72.23 73.20 

ผลต่าง -2.69 -2.89 -2.81 

 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 
ระดับ ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ด้ำนกำรอ่ำนรู้เร่ือง เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 

2563 71.44 69.34 70.39 

2562 62.81 67.83 65.32 

ผลต่าง +8.63 +1.51 +5.07 

 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  

ทุกวิชาต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. แต่ด้านภาษาไทย สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
โรงเรียนเข้าสอบ 135 แห่ง ผู้เข้าสอบ 2,630 คน (ปกติ 1,934 คน พิเศษ 681 คน walk in 15 คน) 

ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)  
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ละระดับประเทศ 

ระดับ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 

เขตพื้นท่ี 37.58 47.43 42.50 

ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

ผลต่าง -2.89 -0.03 -1.47 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)   

ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ละระดับสังกัด (สพฐ.) 
ระดับ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 

เขตพื้นท่ี 37.58 47.43 42.50 

สพฐ. 41.30 47.76 44.53 

ผลต่าง -3.72 -0.33 -2.03 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)  

ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 
ระดับ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 

2563 37.58 47.43 42.50 

2562 44.53 45.89 45.21 

ผลต่าง -6.95 +1.54 -2.71 

 
ปัญหำ อุปสรรค  
           1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบท าให้สถานศึกษา          
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และไม่สามารถจัดการอบรมครูแบบ face to face เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
           2. ด้วยศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติงาน รับภาระ
งานอื่นมาก จึงส่งผลให้การนิเทศ ช้ีแนะ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขาดประสิทธิภาพ           
ไม่ต่อเนื่อง และท่ัวถึงทุกโรงเรียน  
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
          1. การวัดและประเมินผลมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าผลไปใช้ให้เกิดการพัฒนา จึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
             -  ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง วิเคราะห์ผลการประเมิน RT, NT และ O-NET อย่างละเอียด  
             -  สถานศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนนสอบ ท้ังด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร           
การจัดการเรียนการสอนของครู ศักยภาพของผู้เรียน และปัจจัยภายนอก แล้วจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
             -  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้การนิเทศ ช้ีแนะ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียน          
การสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
         2. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถนิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มท่ี ควรให้ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบทุกระดับ 
ทุกสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการสอบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลผลการสอบอย่างละเอียดของทุก
โรงเรียนในจังหวัด แล้วน าไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดได้  
 

3. กำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

งบบุคลำกร, 
13,133,940.0

0, 6.49% งบลงทุน, 
33,940,404.64, 

16.77%

งบด ำเนินงำน, 
44,357,034.39, 

21.92%

งบเงินอุดหนุน, 
105,281,118.0

0, 52.02%

งบกลำง, 
5,690,041.53

, 2.81%

งบบุคลำกร งบลงทุน งบด ำเนินงำน
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ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564 

 4. งบพัฒนำตำมนโยบำย ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 3,000,000 บำท 

 
 
นโยบายท่ี 1  ด้านความปลอดภัย   
นโยบายท่ี 2  โอกาส   
นโยบายท่ี 3  คุณภาพ   
นโยบายท่ี 4  ด้านประสิทธิภาพ   

     ท่ีมา : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สระบุรี เขต 2 

0
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400,000

600,000
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1,000,000

1,200,000

1,400,000

นโยบายที่ 1 นโยบายที่ 2 นโยบายที่ 3 นโยบายที่ 4

งบพัฒนำตำมนโยบำย ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 3,000,000 บำท

นโยบายที่ 1 นโยบายที่ 2 นโยบายที่ 3 นโยบายที่ 4

แผนงำน/งบประมำณ งบประมำณ/บำท คิดเป็นร้อยละ   

งบบุคลากร 13,133,940.00 6.49 

งบลงทุน 33,940,404.64 16.77 

งบด าเนินงาน 44,357,034.39 21.92 

งบเงินอุดหนุน 105,281,118.00 52.02 

งบกลาง 5,690,041.53 2.81 

รวมทั้งสิ้น    202,402,538.56                 100.00  
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   ๕. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔  

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

นโยบำย/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ   
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนุน ในการ 
สร้างภูมคิุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคกุคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 8๕ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

 
ร้อยละ 80 

 
บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

เพ่ิมข้ึน         - 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาองักฤษในระดับชัน้ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียม 
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจน 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

  

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ 80 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร้อยละ 80 - 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ   
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ร้อยละ 
100 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
ได้ศึกต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ร้อยละ 
100 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
ได้ศึกต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 
100 

- 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
ได้ศึกต่อในระดับที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ
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6. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลศิ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.) 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0  
ของ กพร.สพฐ.) 
มำตรฐำนที่ ๓ สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

ดีมาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนางานที่สะท้อนถึงสภาพปัญหา 
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน โดยมีข้ันตอนชัดเจน 
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย มีการพัฒนา 
ต่อยอดผลงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษา และสามารถเป็นแนวทางหรือ
แบบอย่างให้กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ 
ควรมีแนวทางการพัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้มากย่ิงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีมาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษา 
ทุกขนาด และสะท้อนสภาพปัญหา พร้อมทั้งมี
โครงการ กิจกรรม กระบวนการด าเนินงานที่พัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน มีการสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากร
ที่เกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ควรบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่ 
เป็นฐาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
๑) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
๒) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (Nation Test:NT) 
๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
๔) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๕) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 

ดีมาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา  
โดยจัดให้มีโครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการเรียน การสอนด้วยรูปแบบวิธีการ 
ที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
จนผลสัมฤทธ์ิมีพัฒนาการที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริม สนับสนุน การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และ
โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานในการ ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
1) จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์ 
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1 
2) อัตราการออกกลางคันลดลง  
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนของผู้เรียน
ที่จบ ชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6  
4) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี 
ความต้องการ พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับ การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส และ 
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ 

ดีเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน  
เพ่ือสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และ ต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียน
ปกติและกลุ่มผู้เรียน ท่ีมีความต้องการพิเศษ  
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม มีการศึกษาต่อที่สูงข้ึน และมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐาน ในการน าไปใช้ประกอบอาชีพ        
ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดท าข้อมูล สารสนเทศ 
ที่เป็นระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง            
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา 
มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

พอใช้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากร ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในทุกระดับ เสนอผลงานเข้ารับการประเมิน  
ที่ชัดเจน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีแนวทาง 
การสร้างแรงจงูใจในการเสนอผลงานเข้ารับการ
ประเมินในระดับต่างๆ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์ 
ให้กับผู้ที่มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน เพ่ือน าข้อเสนอแนะ และ 
ความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน  
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตามควรใช้
กระบวนการวิจัยช่วยในการแสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน 
จุดที่ควรพัฒนา ที่สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 ดีเยี่ยม 

5. รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
        กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ITA Online) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน ๒๒๕ เขต โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้คะแนนรวม 96.38 อยู่ใน
ระดับ“AA” และมีผลคะแนนในล าดับท่ี 47 
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ในส่วนนี้เป็นการประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส         
และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) รวมท้ังการวิเคราะห์บริบทการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เช่น การเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างประชากรของโลกท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสภาวะแวดล้อมของโลก                  
ท่ีเปล่ียนไป ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบท้ังด้านบวก และลบต่อการพัฒนาการศึกษา สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค เพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาได้ ดังนี้  

 สร ุปผลกำรว ิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

ผลกระทบต่อองค ์กร 1. ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ (Customer Behavior : C) 
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.1. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกต าบล        
ส่งผลให้สามารถให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ให้ประชากรวัยเรียนได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
๑.2.ประชาชน/ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริการ ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ   
ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ด้านความพร้อม
ในการให้บริการ ด้านความเช่ือมั่นในการให้บริการ 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าท่ีมารับบริการ รวมถึง 
ข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนางานการจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ก่อให้เกิดความมั่นใจและส่งบุตรหลาน   
เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด 
1.3 โรงเรียนในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และได้รับการรับรองจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา  
และส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

1.1. ชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่ง มีสภาพเส่ือมโทรม
เป็นแหล่งอบายมุข ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม    
ไม่พึงประสงค์ 
1.๒. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งเช่ือว่า โรงเรียนเอกชน        
จัดการศึกษามีคุณภาพท่ีดี จึงส่งบุตรหลานไปเรียน        
ในโรงเรียนเอกชน ส่งผลให้นักเรียนมาเรียนโรงเรียน 
ในสังกัดลดลง 
๑.๓ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีค่านิยมส่งบุตรหลาน       
เข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตเมือง และมีการ
แข่งขันกันสูง ส่งผลให้จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ในชนบทเพิ่มขึ้น 
1.๔ สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเด่ียวและ
ครอบครัวแตกแยกมากข้ึน ท าให้บทบาทในการอบรม
เล้ียงดู ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
น้อยลง น าไปสู่พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของนักเรยีน 
 

ผลกระทบต่อองค ์กร 2. ด้ำนกำรเม ืองและกฎหมำย P : Political & Legal 
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

2.๑. รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ความส าคัญ
ในด้านการศึกษา“การพัฒนาทุนมนุษย์”ท าให้
สถานศึกษา  มีความพร้อมและคล่องตัวในการบริหาร
จัดการส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

2.1. ระบบการเมืองและประชาธิปไตย             
ขาดเสถียรภาพ มีการปรับเปล่ียนนโยบายทางการ
ศึกษาตามสถานะการณ์การเมือง ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา
ขาดความต่อเนื่องไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  
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ผลกระทบต่อองค ์กร 2. ด้ำนกำรเม ือง และกฎหมำย P : Political & Legal  (ต่อ) 
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๒.๒ นโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.๓. นโยบายปฏิรูปการศึกษาตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้าน
เพิ่มโอกาส ได้ก าหนดเป้าหมายรวมให้คนไทยทุกคน 
มีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถ ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
2.4. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ก าหนดต าแหน่ง รวมทั้งการให้มีและ
เล่ือนวิทยะฐานะ ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.5. การกระจายอ านาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
และสถานศึกษาในด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ส่งผลให้การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
2.6. ระเบียบปฏิบัติท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ   
องค์คณะบุคคลทางการศึกษาทุกระดับ ล้วนสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๗ การมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำท้ังภำครัฐและเอกชน ให้ควำมส ำคัญและ 
มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น   
 
 
 
 
 

2.๒. การก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานจากนโยบาย
ส่วนกลางมากเกินไป ส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไม่สามารถด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
2.๓. พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนดให้ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ มีและเล่ือน 
วิทยฐานะ ไม่ครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรา 38 ค (2) ส่งผลให้ขาดขวัญก าลังใจ 
มีผลกระทบต่อการพัฒนางาน  
2.๔. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดให้มีและเล่ือนวิทยฐานะไม่สอดคล้อง 
สภาพจริง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการบางส่วน 
ขาดขวัญ ก าลังใจ ส่งผลต่อการพัฒนางาน 
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ผลกระทบต่อองค ์กร 3. ด้ำนเศรษฐก ิจ E : Economic 
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

3.1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 5 อ าเภอในเขตบริการ  
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ส่วนมากเป็นเขต
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาวะเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี ประชากรในพื้นท่ีมีการประกอบอาชีพ   
3.2. ภาคเอกชน ภาคสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่อการ 
จัดการศึกษา 
 
 

3.1. อ าเภอในเขตบริการของ สพป.สระบุรี เขต 2 
ส่วนมากเป็นเขตอุตสาหกรรม /การเกษตร แนวโน้ม
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น มีประชากรพลัดถิ่น 
มาหางานท าและพาบุตรหลานมาด้วย บางครั้งมี
อัตราการว่างงาน ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน        
ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนได้
อย่างเต็มท่ี เนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
อีกท้ังด้านแรงงานผู้อพยพย้ายถ่ิน ท าให้มีผลกระทบ    
ต่อนักเรียน ต้องย้ายตาม 
๓.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้ผู้ปกครอง
บางส่วนตกงาน บางส่วนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพลดลง จึงไม่สามารถจัดหาส่ือ-วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้ นอกเหนือจากท่ีรัฐจัดหาให้ 
ให้กับบุตรหลานได้อย่างเต็มท่ี และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาผู้เรียน 

ผลกระทบต่อองค ์กร 4. ด้ำนสังคมและว ัฒนธรรม S : Social & Culture 
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4.1 บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุน ระดมทรัพยากรส่งผลให้สถานศึกษา        
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านท่ีหลากหลาย
ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
การด ารงชีวิตท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและ                
ความเป็นชาติไทย 
4.3 สังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมเกษตรกรรม
สอดคล้องกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน 
  
 
 
 
 
 

4.1 ประชากรกล ุ่มอายุการศ ึกษาขัน้พื้นฐาน 
ลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่องท าให้มีสถานศึกษา 
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่า 
ในการจัดการศึกษา 
4.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีท าให้เกิดสังคม      
ไร้พรมแดน การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ก่อให้เกิดค่านิยมใหม่ ไม่เคารพกฎระเบียบ
ส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน และการปรับตัวให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ส่งผลให้สังคมมีปัจจัยเส่ียงรอบด้านและใกล้ตัว       
เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มเส่ียง ยาเสพติด
พฤติกรรมเลียนแบบจากส่ือทางเว็บไซด์ 
4.3 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ การหย่าร้างมีสถิติ
สูงขึ้น ท าให้เด็กขาดความอบอุ่น ไม่มีผู้ปกครองดูแล  
ถูกทอดท้ิงเป็นภาระให้ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการมาเรียน 
และการออกกลางคัน การเรียนไม่ต่อเนื่อง          
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
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ผลกระทบต่อองค ์กร 5. ด้ำนเทคโนโลยี T : Technology 
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 
4.0 และยุคดิจิทัล 
5.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการได้สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบการ
ติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในส านักงาน และติดต่อส่ือสารกับ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น เนื่องจากมี Hardware  
และ Software ท่ีเพียงพอ 
5.4  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้โรงเรียน
สามารถน าเทคโนโลยี มาเป็นส่ือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม
ความสนใจและใช้ส่ือสาร ประสานงานได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในช่วงการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19)   
5.๕ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน
และ ผู้ปกครอง มีการปรับตัวในการเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เข้าถึงส่ือ เทคโนโลยี ได้ง่ายข้ึน ครูมี
การพัฒนาตนเอง โดยใช้ ICT เข้ามามีส่วนช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 

5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถส่ือสารได้
อย่างรวดเร็วไม่สมดุลกับการพัฒนาการศึกษา ส่งผล
ให้นักเรียนส่วนหนึ่งเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่        
พึงประสงค์ได้ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนานักเรียน
และท าให้นักเรียนก้าวสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว 
แต่ขาดความยั้งคิด ไตร่ตรอง ก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี 
5.2 ส่ือและวัตถุโฆษณามีแนวโน้มยั่วยุพฤติกรรม  
ทางสังคมในด้านลบมากขึ้น เช่น ก่ออาชญากรรม      
มีสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร จับกลุ่มเป็นแก๊ง     
มีพฤติกรรมก้าวร้าวตบตีกันโดยเฉพาะเพศหญิง           
มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
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 สร ุปผลกำรว ิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยใน 

ผลกระทบต่อองค์กร  1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย S1 : Structure & Policy 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.๑. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ี และโครงสร้างการบริหารจัดการ      
และคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจท่ีชัดเจน  
1.๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารงาน 
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และกฎหมายท่ีวางไว ้
1.3. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี  
มีการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายการศึกษา 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง  มีประสิทธิภาพ 
และมีความเสมอภาค 
1.๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการกระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการ ในรูปแบบสหวิทยศึกษา
จ านวนนวน 14 สหวิทยศึกษา เพื่อช่วยยกระดับการ
บริหารจัดการในพื้นท่ีห่างไกล ได้เข้าถึงบริการต่างๆ 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1.1 โครงสร้างของบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง 
ไม่เพียงพอต่อภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ 
๑.๒ กำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ แต่ไม่สนับสนุนกรอบอัตรำก ำลัง
เพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มกฎหมำยและคดี กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
ส่งผลให้ภำระงำนล้นคน และมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่
เกิดประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร  
 

ผลกระทบต่อองค์กร  2. ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน (Strategy : S2) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

2.1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้
กระบวนการ มีส่วนรว่มและด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีสอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง
ของหน่วยงาน 
2.2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขององค์กรอย่างชัดเจน 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฎิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 

2.1 นโยบายท่ีก าหนดไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่มี
ความต่อเนื่อง นโยบายเปล่ียนไปตามสถานการณ์
การเมือง เป็นหลัก  
2.2. โครงการบางโครงการ ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19) 
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ผลกระทบต่อองค์กร  2. ด้ำนกลยุทธ์ ของหน่วยงำน (Strategy : S2) ต่อ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

2.3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับกลุ่ม และ
ระดับบุคคลได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจากใช้กระบวนการ 
วิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย  
  

 

ผลกระทบต่อองค์กร 3. ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (System : S3) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

3.1 ส านักงานเขตพื่นท่ีการศึกษา มีกระบวนการ
บริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้อง กับระเบียบ
กฎหมาย  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และหลักการกระจายอ านาจ รวมถึงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
3.2 มีระบบการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ           
ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการภายในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และติดต่อส่ือสารกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมี Hardware และ Software 
ท่ีเพียงพอ 
3.3 ส านักงานเขตพื่นท่ีการศึกษา มีระบบการติดตาม
ประเมินผลท่ีเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารและมี
ข้อมูลส าหรับการวางแผนเนื่องด้วยมีการก าหนด
รูปแบบการก ากับติดตามและประเมินผลเป็นระบบ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ 
๓.๔. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการ       
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ภายใต้เงื่อนไขท่ีมี
ข้อจ ากัดด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3.๕. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง นักเรียน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ทันท่วงที ช่วงบรรเทาและแบ่ง
เบาภาระของครอบครัวนักเรียนท่ีประสบเหตุต่างๆ 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมท้ัง ด้านร่างกาย 
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
 

3.1. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนในสาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ 50 
3.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ 
ทักษะด้าน ICT และการบริการด้านการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ไม่คล่องตัว 
๓.๓ สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี 
ความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการเงิน การบัญชี  
และพัสดุ 
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ผลกระทบต่อองค์กร 4. ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (Style : S4) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

4.1. การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากผู้บริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์สูง กอรปกับ 
มีเทคนิคการบริหารงานท่ีทันสมัย มีค่านิยม 
อุดมการณ์ มีการประกาศนโยบาย และแนวคิด
หลักการบริหารงานท่ีชัดเจน และสามารถน าลงสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานได้กระจายอ านาจ 
ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความรู้  ความสามารถ และสมรรถนะ                  
ท่ีก าหนด 
4.3 การน าระบบเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการเป็นแกนหลักในการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารท่ัวไป ลดค่าใช้จ่ายเวลาและขั้นตอน 
ส่งผลให้สถานศึกษามีความพึงพอใจ 
4.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะองค์คณะ
บุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา และการด าเนินงานในรูปแบบของสหวิทย
ศึกษา เป็นต้น  

4.1. การก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ส่งผลให้ภารกิจบางส่วน 
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 5. ด้ำนบุคลำกร/สมำชิกในหน่วยงำน (Staff: S5) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

5.1. บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เนื่องจากบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องกับ         
ภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ รวมถึงมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
5.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
โดยเฉพาะครูผู้สอนมีความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5.๑. ครูบางส่วนยังไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการ์ในปัจจุบัน  
5.๒. ครูส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตจังหวัด
สระบุรี เมื่อครบก าหนดระยะเวลา จึงย้ายกลับถ่ิน
ฐาน ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดขาดแคลนครูและ
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน 
๕.๓. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ครูบางส่วน 
ขาดทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงท าให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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ผลกระทบต่อองค์กร 6. ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน (Skills : S6) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

6.1. บุคลากรส่วนใหญ่ใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เนื่องจากบุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 
6.2. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง จึงสามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จ
สอดคล้องกับสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 
 

6.1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ขาดแคลนบุคลากร 
ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ICT  
6.2 ผลกระทบจากจากการปรับโครงสร้าง ท าให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ขาดแคลนบุคลากร          
ท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นจ านวนมาก และภาระงาน
เพิ่มขึ้น บางประเด็นซ้ าซ้อน  
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 7. ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน (Shared Values :S7) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

7.1. บุคลากรส่วนใหญ่ มีค่านิยมในการท างานแบบมี
ส่วนร่วม “มุ่งผลสัมฤทธิ์  โปร่งใส ตรวจสอบได้”          
โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา 

7.1. บุคลากรบางส่วน ยึดรูปแบบและวิธีการสอน/
การท างานแบบเดิมๆ ท าให้ไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
ส่งผลการด าเนินงานเกิดความล่าช้า และการจัดการ
เรียนการสอน ไม่เกิดประสิทธิภาพ เท่าท่ีควร 
 

 
 
 
 
 จากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ท้ังปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยท่ีเป็น
อุปสรรคขัดขวาง พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส 
ได้รับการสนับสนุนและมีปัจจัยภายในหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือร่วมใจในการท างานส่งผลให้
หน่วยงานประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป จึงสรุปได้ว่า มีสถานการณ์แบบผู้แสวงหา 
(Prospector) หรือแบบดาวรุ่ง (Star) เหมาะส าหรับการพัฒนาเชิงรุก โดยใช้กลยุทธ์สร้างความเจริญเติบโต รักษา
สถานการณ์ไว้อย่าให้ตกต่ า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและก าจัด/ลดจุดอ่อนท่ีมีอยู่ให้หมดไป เพื่อจะได้เป็นองค์กรท่ีมี
ศักยภาพเป็นเลิศได้มาตรฐาน และมีสมรรถนะสูง    
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                              สว่นที่ 2 
ทิศทางการพฒันาการศกึษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 

        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 น ายุทธศาสตร์ นโยบาย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         
มาบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทและอ านาจหน้าท่ี โดยการวางแผนการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ก าหนดทิศทาง วางแผนการท างาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยการ         
วางแผนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาเป็นจุดเช่ือมประสานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด โดยการก าหนดแนวทางการพัฒนาและการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยง สอดคล้องกับ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนี้ 
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
           มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มี         
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา           
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัด
ของตน ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษาและ       
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษี รวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุตามวัตถปุระสงค์ดังกล่าว 
         ส านั กงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุ รี เขต 2 ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี               
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕                          
น โยบายส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน  ปี งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔  – ๒๕๖๕                          
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง         
มาเช่ือมโยงกับอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และก าหนด             
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

        ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2) เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมเป็นธรรม 
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์หลัก : 
1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ  

เป้าหมายความม่ันคง 
1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์            
ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่            
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีท่ีอยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5. ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
เป้าหมายความม่ังคั่ง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 

ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง          
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การผลิต การค้าการลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์       
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

3. ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายความยั่งยืน 
1. การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เพิ่มขึ้น            

อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ            
ต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่ งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี คุณภาพดีขึ้ น                      
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
               แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนท่ีจัดท าไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนา    
การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเท่ียว 6) การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพ
การกีฬา ๑5) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม             
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ               
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก         
ในประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วมในประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

               แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  
               1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดี       
ท่ีสมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐานท่ีเน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด ความจ า 
ทักษะการควบคุมอารมณ์  ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้ จักประเมินตน เอง                   
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ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้ จริยธรรม          
และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ  
เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
                  2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ          
ท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และ            
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม         
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/
วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 
                  1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21       
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 2) เปล่ียนโฉมบทบาท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และ          
มีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะท่ีจ าเป็นของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                  2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน       
ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
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     3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
    แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานี้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ๔ ด้าน มีแผนงาน
เพื่อการปฏิรูป ๗ เรื่อง จ าแนกในรายละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม ๒๙ ประเด็น 

   วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้ 
    ๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
        (๑.๑) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ท้ังด้านความรู้ทักษะเจตคติ           
ท่ีถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพเพื่อการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเอง และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น            
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ วรรค ๔ 
         (๑.๒) ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 
         (๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core processes)       
ท่ียืดหยุ่นหลากหลายถูกต้องทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทางสังคม         
ท่ีถูกต้อง 
         (๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนั บสนุ น (educational institutions and support systems)          
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษาตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได้แก่ งบประมาณ
และเทคโนโลยี 
    ๒. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 
        (๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)  
        (๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)  
        (๒.๓) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ        
ท่ี เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality of 
education) ท้ังในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
    ๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and 
competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้น าริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ช้ันแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัย           
ท่ีสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ท่ัวโลก 
สอดคล้องกับทิศทางการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ อีกท้ังสถาบันการศึกษา        
ของไทย และระบบการศึกษาไทย ต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้กับประเทศช้ันน าอื่นๆ 
    ๔. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความ
หลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้ างเสริมธรรมาภิ บาล ( improve Efficiency, agility and good 
governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่าความโปร่งใสความรับผิดชอบคุณธรรมและ
จริยธรรมท้ังนี้ระบบการศึกษาของประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑–๓ ข้างต้น
อย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement) ท้ังนี้  การศึกษาท่ีจะได้รับการปฏิรูป         
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวถึงข้างต้นนี้  จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษา        
เพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น 



 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              หน้า ๓๖  
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า ๓๖
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 
 

 กอปศ. ได้ก าหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา
ข้างต้นไว้ ดังนี้ 

 เร่ืองที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
 มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวนจัดท าแก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเพื่อการจัดการศึกษา 
 ๓. การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
เพื่อรองรับการพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. การจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
 

 เร่ืองที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 มีประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การพัฒนาระบบการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจ
วินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
 ๒. การส่ือสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

เร่ืองที่ ๓ : การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
 มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การด าเนินการเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
 ๒. การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษและบุคคลท่ีมีความต้องการ       
การดูแลเป็นพิเศษ 
 ๓. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นท่ีห่างไกลหรือในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน 
 

 เร่ืองที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         
และอาจารย ์
 มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การผลิตครูและการคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและ             
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 ๒. การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ๓. เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
 ๔. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๕. องค์กรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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 เร่ืองที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 
 มปีระเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้          
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ๒. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 ๔. ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 ๕. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๖. การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๗. การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
 ๘. การจัดต้ังสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum and 
Learning)  
 

 เร่ืองที่ ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปา้หมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 มปีระเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ๒. พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 ๓. การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform)  
 มปีระเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning 
Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))  
 ๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)  
 ๓. การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital 
literacy) ค ว า ม ฉ ล าด รู้ ส า ร ส น เท ศ  ( information literacy) ค ว า ม ฉ ล าด รู้ ส่ื อ  (media literacy)                  
เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะท้อน         
การรู้กติกามารยาทจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ส่ือและการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต 
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       4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
           (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  

              วัตถุประสงค ์
               1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดี            
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา         
ตนเองได้ 
                3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน        
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
                4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต       
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
                5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
                6.  เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม ่
                7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ              
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและโลก 
               เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
 ๑.. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน        
ท่ี ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้  มีความสามารถในการปรับตัวอย่างได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์               
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ           
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
 ๒. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ีอมล้ า โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี         
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโดอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย          
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม         
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบัน
ทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
                    1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
       1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
                    2. เป้าหมายและตัวชี วัด 
       2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1.1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
   2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
   2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       2.2 ตัวชี วัด 

           เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
            ตัวช้ีวัด 1.1 ประชาการอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
           เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 

                                2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
            ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
            2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น 
            ตัวชีว้ัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
            ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
           เป้าหมาย 3  คน ไทยมีการศึกษาท่ีมี คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี

ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
            ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
            ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
            ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 85 

 3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
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 3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม                    

ท่ีเหมาะสม 
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ                    

มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนจากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง

กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทค โนโลยี                   
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

 3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการ 
ฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
                        3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ี เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู         
เป็นผู้แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู 
ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เล้ียง       
ให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน     

3.3.3 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และ           
ใช้มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนชนผลิตหนังสือ ส่ือการอ่านและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4 ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นท่ี 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม ให้ความส าคัญกับการ 
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุขรวมท้ังการ
ปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคล่ือนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงาน           
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ท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพ
ส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรม เป็นต้น และ 
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
                   1. วัตถุประสงค์ 
      1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี วัด 

    เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
    ตัวช้ีวัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ

ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นท่ี 

    ตัวช้ีวัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นท่ี และภูมิภาคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับการขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
                3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพื้นท่ีห่างไกลท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไป
ยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพื้นท่ีโดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ท้ังมาตรการท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ       
ท่ีชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา           
โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมท้ัง
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ั งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น             
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรและส่ิงแวดล้อม               
เป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
                    1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
                    2. เป้าหมายและตัวชี วัด 

    เป้าหมาย 3 สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

        ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง 
                   3. แนวทางการพัฒนา 

    3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ              
น้ าเสียและของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว           
เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

          3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพื่อการยัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมท้ังสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์         
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับ         
ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า 
                   1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ังป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
     1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ท้ังภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ 
     1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
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                   2. เป้าหมายและตัวชี วัด 
      เป้าหมายรวม คือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

    เป้าหมาย 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
     ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     ตัวช้ีวัด 1.2 จ านวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
    เป้าหมาย 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
     ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 
    เป้าหมาย 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การกระท าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง         
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์
และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมท้ังสร้างโอกาส       
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปล่ียนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด 
การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบั ติ          
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ 
                 5. ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ          
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์           
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จ
บรรลุเป้าหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม          
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และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตใน ปี พ.ศ. 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้มาตรฐานสากล 
  1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมายและตัวชี วัด 
เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อส้ินสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                               3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม 
ในสังคมผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ
การปลูกฝังจิตส านึกความช่ือสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือ
ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ และ        
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษ ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในกลุ่มประชาชน 
                             3.5.2 ป้องกันการทุจริต 

 3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
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 4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้าน         
การทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม         
หรือปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออ านวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน            
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคล่ือน การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 

 1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
                    2. เป้าหมายและตัวชี วัด 

    เป้าหมาย 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
     ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
    ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 

10,000 คน 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ า

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยี
เพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงาน            
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิ ทยาศาสตร์  Science: S) เทคโนโลยี  (Technology : T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E)  และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  
                                      2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
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      ๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

            วิสัยทัศน์จุด มุ่งหมายเป้ าหมายตัวชี วัดและยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่ งชาติ 
    จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
     โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการคือ ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะ
ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อน าประเทศไทย
ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่ งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้  ๒  ด้าน คือ             
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้         
ใน ศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
     3Rs ได้ แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
     8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและการรู้            
เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวช้ีวัด
ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ   
เช่น ประชากรกลุ่มอาย ุ๖ – ๑๔ ปีทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
ท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา              
ท่ีเหมาะสมทุกคนและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๒) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
๑๕ ปี เป็นต้น 
 ๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 
มี ตั วช้ีวัดท่ีส าคัญเช่นนั กเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน  (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพิ่มข้ึน และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอาย ุ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญเช่นร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง               
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มีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน            
รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 ๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและจ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรก
ของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ         
จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัดเป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรก
ของแผน ระยะ ๕ ปีท่ีสองของแผน ระยะ ๕ ปีท่ีสามของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ายของแผน 
 ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
 ๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรัก และการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง        
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 
 ๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ    
พื้นท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน          
ร้อยละ ๕๐ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าวเพิ่มข้ึน และสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดอยู่ในมาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือน
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ
เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น        
มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เพิ่มขึ้น มีระบบกลไกและมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และผู้เรียน          
ในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนก        
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วน
ผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขา
อาชีพต่างๆ ท่ีได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา       
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ในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษา
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่ มขึ้น           
จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มข้ึน จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชน
สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ         
มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
เพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนเพิ่มข้ึน นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้จดสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม         
ความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน        
ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรม             
ท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมีแผนงานและโครงการส าคัญเช่นโครงการจัดท าแผนผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปท่ีจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพมีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นนักเรียน
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
เพิ่มข้ึน ผู้สูงวัยท่ีได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มข้ึน และมีสาขาและวิชาชีพ 
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้                
ในศตวรรษท่ื ๒๑ เพิ่มข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร          
ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ส่ือต าราเรียนนวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  มี ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ ท่ี ได้รับการพัฒนาให้สามารถ 
จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือจัดรายการ          
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เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น ส่ือต าราเรียนและส่ือการเรียนรู้ ท่ี ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงาน                
ท่ีรับผิดชอบและได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีระบบและ
กลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรู้  ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและ                   
ทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษาและผู้เรียน
ท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 
 ๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ          
เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุ คลากรทางการศึกษาในระยะ ๑๐ ปี             
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ าแนกตามสาขาวิชาขนาดสถานศึกษาและจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูท่ีมาจาก          
การผลิตครูในระบบปิดเพิ่มข้ึน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น 
 ๓.๗ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ       
เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มข้ึน และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 ยทุธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ
เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นท่ีลดลง
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระหว่างพื้นท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 

๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวช้ีวัด 
ท่ีส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น 

๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อการ          
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลท่ีอ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ท่ีสามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนฐานข้อมูล
รวมท้ังใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุขสังคมภูมิสารสนเทศ
แรงงานและการศึกษาและมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นระบบเดียวกันท้ังประเทศ
ครอบคลุมถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น 

 ยทุธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์ ส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ความมี คุณธรรมจริยธรรม                  
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
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 ๕.๒ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบั ติ  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น 
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มข้ึน และส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 ๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ             
ในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 ยทุธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๖.๑ โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มี
เอกภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 
 ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนท่ีเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 
 ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคมมูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษาท้ังของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษา
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย เมื่อเทียบกับรัฐจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของ
ผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎระเบียบและ
ระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาท่ีเอื้อและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการ           
ก าลังแรงงานและสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทางกลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้าน 
อุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
 ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการ             
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
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     6.  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

               กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน          
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็ก 
ต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง           
ในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ท่ีหลากลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จึงก าหนดนโยบาย           
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
              1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 
              2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั นพื นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ        
ท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย            
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
              3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม          
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
              4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
              5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ        
วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
              6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ เป็นธรรม 
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายทรัพยากรท้ัง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 
              7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)               
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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เช่ือมโยงระบบการศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
                8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการ          
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม          
โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
                9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี        
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
                10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย             
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี        
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
                11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ        
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ        
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
                1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง      
ความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
                2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 
                3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพฒันาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน        
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
                5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน         
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม              
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และเต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
              7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่ มีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
ให้ผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

        7.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน           
           ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
     ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ         
ด้านการศึกษา ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้ สิทธิและหน้าท่ี มีความรั บผิดชอบ และ                    
มีจิตสาธารณะ 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
     1. ด้านความปลอดภัย 
         พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภั ยพิบั ติและภัยคุกคามทุกแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ี เอื้ อต่อการ                 
มีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
     2. ด้านโอกาส 
         2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาท่ีดี ท้ังทางร่ายกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
         2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ            
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
         2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
อย่างเท่าเทียมกัน 
         2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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       3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น          
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุล         
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ เป็นครูยุคใหม่  มี ศักยภาพในการ           
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถ          
ในการจัดใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
       4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูก้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน          
ขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 1–3 น้อยกว่า 20 คนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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   8. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระบุรี  
       (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
 วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษาจังหวัดสระบุรี มีคุณภาพระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมใส่ใจส่ิงแวดล้อมเป็นพลเมืองดี  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 เสริมสร้ างคนให้ มี คุณภาพระดับสากล ปลุกจิตส านึ กรั กษ์ ส่ิ งแวดล้อมและเป็ นพลเมื องดี                          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างและผลิตนวัตกรรรมในกระบวนการจัดการศึกษา           
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี        

ความมั่นคงในชีวิต 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
4. หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
5. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นท่ี 
6. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
7. สถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาและชุมชน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
8. มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์และตัวชี วัด (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และมีความมั่นคงในชีวิต 
กลยุทธ์ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของผู้เรียน 
2. สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายน้อมน าตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติบนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

 ตัวชี วัดความส าเร็จ ได้แก่ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพระบรมราโชบายการศึกษารัชกาลท่ี ๑๐ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติท่ียั่งยืน 
6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม เนตรนารี และยุวกาชาด 
7. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษามีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและชุมชนร่วมกันในการจัดการศึกษา      

ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินผ่านสถานศึกษาพอเพียง 
๑๐.ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านความประพฤติ ด้านคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ส่งเสริมการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี วัดความส าเร็จ ได้แก่ 
1. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
2. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาอาชีวศึกษา (V-Net) 
3. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net) 
๔. คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) 
๕. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านการอ่าน (RT) 
๖. จ านวนรางวัลท่ีผู้เรียน บุคลากร และสถานศึกษาได้รับในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 
๗. จ านวนสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา     

ระดับภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (APACC) 
๘. จ านวนสถานศึกษาเพิ่มข้ึนในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ 
๙. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามช่วงวัย 
๑๐. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๑๑. จ านวนผู้เรียนท่ีมีนวัตกรรมทางการเรียนรู้ 
๑๒. จ านวนครูท่ีมีนวัตกรรมทางการสอน 
๑๓. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

          เป้าประสงค์ท่ี 4 คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นท่ี 
          เป้าประสงค์ท่ี 5 หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
          กลยุทธ์ 

1. ผลิตและพัฒนาคนตามความต้องการของพื้นท่ีและตลาดแรงงาน 
2. ผลักดันการวิจัยและพัฒนา ค้นหาต้นแบบตัวอย่าง นวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
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3. เปิดพื้นท่ีการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน 
4. สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมของผู้เรียนและครู 
5. ประสานภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ ได้แก่ 

            ๑. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ี 
             ๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี ได้เข้าท างานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ  
           ๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพท่ีตรงตามความต้องการของพื้นท่ีและตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
           ๔. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา 

๕. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นที่มีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
๖. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
๗. จ านวนนวัตกรรม ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งเข้าประกวดและ

ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
๘. จ ำนวนหน่วยงำนและสถำนศึกษำท่ีเพิ่มขึ้น จัดเวที สัมมนำ แลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรม         

ในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ 
๙. จ ำนวนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท่ีร่วมพัฒนำแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
           เป้าประสงค์ท่ี 6 คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   
           กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูง
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ตัวชี วัดความส าเร็จ ได้แก่ 
 ๑. ร้อยละของเด็กพิการและด้อยโอกาสได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 ๒. ร้อยละของเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 ๓. จ านวนเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถ        

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
 ๔. ร้อยละของเด็กพิการและด้อยโอกาสได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 ๕. จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา 

           ๖. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้       
ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๗. ร้อยละของสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
           ๘. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถให้บริการทางการศึกษาและมีกิจกรรม          
การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
           ๙. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้นในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน         
การสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV, DLIT และ ETV 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
           เป้าประสงค์ที่ 7 สถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาและชุมชน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
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           กลยุทธ์ 
 1. สร้างเสริมโอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมกับภาคีเครือข่าย  
 2. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในวิถีชีวิตประจ าวัน ในสถานศึกษาและชุมชน 
 3. สร้างเสริมกิจนิสัยการจัดการขยะ พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
 ตัวชี วัดความส าเร็จ ได้แก่ 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
 3. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในวิถีชีวิต 
 4. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
           ๕. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับการจัดการขยะ พลังงาน ส่ิงแวดล้อม 
           ๖. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
           ๗. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้าใจและปรับพฤติกรรมในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           เป้ าประสงค์ที่  8  มี ระบบการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
ตามหลักธรรมาภิบาล  
           กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลแบบบูรณาการ 

           4. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการ 
           ตัวชี วัดความส าเร็จ ได้แก่ 
           ๑. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดท่ีครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เช่ือมโยงเข้าถึงได้ 
           ๒. ร้อยละของสถำนศึกษำสร้ำงภำคีเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
            ๓. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
            ๔. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลแบบบูรณำกำร 
            ๕. ร้อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
      ๖. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ        
ท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๗. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
      ๘. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ปกครอง และชุมชน ท่ีมีต่อหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา 
           ๙. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอยู่ในระดับดีเลิศ 
   ๑๐. ร้อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ปณิธาน 

     9. นโยบายของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

 
 

 

    

    พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 
 
 
 

 

            1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
            2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
            3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
            4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
            5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
            6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
            7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
            8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)  

สระบุรี 2 ต้องเป็นหนึ่ง ท้ังคุณภาพและคุณธรรม   
  

  

S = Service  mind การบริการอย่างมิตร รวดเร็ว ใส่ใจ 
R = Responsible & Result  Based  

Management    
รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ท่ีคุณภาพผู้เรียน 

I = Integration การบูรณาการด้านการบริหารจัดการและการศึกษา 
2=Double to the best ผลงานเป็นแบบอย่าง ท้ังคุณภาพและคุณธรรม 

 
 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

พันธกิจ (Mission) 
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             1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ         
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
             2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการ      
มีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
             3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
             4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
             5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
             ๖. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
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นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
นโยบายท่ี 4  ด้านประสิทธิภาพ  
 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
สถานศึกษา ได้รับ
การดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบ สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ า และ
รองรับ วิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
 

1. ร้อยละ 85  
ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและ 
ภัยคุกคามแบบใหม่  
ทุกรูปแบบ   
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะที่ดีใหแ้ก่
ตนเอง 
 

1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ครู บคุลากรทางการศึกษา ให้สามารถ 
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และ
ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหส้ามารถปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า รองรับ 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้
ความเขา้ใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข 
เก่ียวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
๓. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning รวมถึงความพร้อมของครผูู้สอนใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความ
ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติและภัย
คุกคาม 
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และ 
สร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ ที่ปลอดภัย 
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
มีความอบอุ่น และมคีวามสุขในสถานศึกษา 

1. กลุ่มส่งเสริมการจัด   
การศึกษา 
2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม   
และประเมินผลการ   
จัดการศึกษา 
3. กลุ่มอ านวยการ 
๔.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีและ
การ    
สื่อสาร 
 
 

กลยทุธ ์

นโยบาย (Policy) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๖. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่
เหมาะสม การกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพ
ติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
๗. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุก
รูปแบบ เสริมสรา้งสวสัดิการใหค้รูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้มีขวญัและก าลังใจปฏิบัติงาน       

 

นโยบายที่ 2  ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน       

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. เด็กปฐมวัยได้เข้า
เรียนทุกคน มี
พัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกจากระบบ
การศึกษา  
เด็กตกหล่น และเด็ก
ออกกลางคัน ได้รับ
การช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. เด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

1. อัตราการเข้าเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
2. จ านวนผู้เรียน 
ที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจ าเป็น 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 
 
 
 

๑. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับ
ปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหาเฝ้าระวัง 
ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) 
ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ      
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเขา้ถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเน่ือง         
โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของ
ผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพของแต่ละ
บุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการ
ค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ 
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  
ของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มขี้อมูล       
องค์ความรู้ และแนวทาง/วธิีการ/เครื่องมือที่
จ าเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบ
การศึกษา 
๔. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา 
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

1. กลุ่มส่งเสริมการจัด    
การศึกษา 
2. กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัด   
การศึกษา 
3. กลุ่มส่งเสริม     
การศึกษาทางไกล   
เทคโนโลยีและการ    
สื่อสาร 
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นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีความรัก
ในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจความ
เป็นไทย 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 
3. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้  
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ความพร้อม 
ทั้งทางด้านวิชาการ 
เชี่ยวชาญวชิาชีพ มี
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู
 

๑.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
๒. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป 
๔. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) สูงกว่าปีทีผ่่านมา 
๕. ร้อยละ 90 ของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6. ร้อยละ 70 ของ
สถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 
7. ร้อยละ 10 ของ
สถานศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนการสอน 
ตามพหุปัญญา 
8. ร้อยละ 10 ของนักเรียน
ที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคล 
9. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน       

คุณภาพผู้เรียน 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี        
มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว           
สู่การปฏิบบััติ 
2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปญัญา 
(Multiple Intelligences) 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ด าเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและ
ความถนัดของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ 

คุณภาพคร ู
7. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning / 
Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับชั้น 
8. พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น
ต้นแบบที่ดีของนักเรียน ทั้งทางด้านอารมณ์ 
สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถใน
การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี
ความรูแ้ละทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถใีหม่  
(New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นคร ู
มืออาชีพ 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
๒.กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
3. กลุ่มพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์
๑๐. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมกับภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 
 
 

9. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีการพฒันาตนเองทางวิชาชีพ      
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการพัฒนารายบุคคล 
ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขา        
ในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติของครู     
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

หลักสูตรและอื่นๆ 
10. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ 
Career Education , Competency 
Building , Creative Education 
11. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือ
การเรียนรู้ (Assessment for Learning)         
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
โดยให้มีรูปแบบวิธีการทีห่ลากหลาย เช่น        
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย      
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) เป็นต้น 
12. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและ       
บูรณาการอย่างย่ังยืน ในการจัดการเรียนรวม 
13. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผล 
14. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลศิ 
15. บูรณาการการศึกษาเพ่ือ การศึกษาต่อด้าน
อา ชี พ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงาน
ท าตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
16. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)      
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพฒันา
ศักยภาพบุคคลสูค่วามเป็นเลศิ 
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัดและค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา 
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ
คล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหาร 
และการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานบคุคล  
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา 
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมที่มปีระสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

1. ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา      มีระบบ
บริหารจัดการ 
ที่เป็นดิจิทัล 
 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big 
Data) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพทันสมัย 
และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน 
และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุง
การบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการ ทั้งในภาพรวม และ
เฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยในทุกมิติ 
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ส าหรับประชาชน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก 
3. ส่งเสริม การน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพทุกระดับ 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและ
พื้นที่นวัตกรรม 
4. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับ
โรงเรียนที่สามารถด าเนินการ จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาระบบบริหารให้มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
6. พัฒนา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มี
คุณภาพอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ 
7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส 
รับการศึกษาที่มคีุณภาพ 
8. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัว 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

1. กลุ่มส่งเสริม     
การศึกษาทางไกล   
เทคโนโลยีและการ    
สื่อสาร 
2. กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัด   
การศึกษา 
3. กลุ่มนโยบายและ
แผน 
4.กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
5.หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
6. กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
7.กลุมพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
8. กลุ่มอ านวยการ 
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เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัดและค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

การบริหารงบประมาณ 
10. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ด้านการศึกษาในการขบัเคลื่อนนโยบาย 
ตามความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียน
และสถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคล 
11.พัฒนาระบบบริหารงานบคุคลให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
12. พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจาก
นโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการ
ให้บริการและการสรา้งเครือขา่ยการ
ท างาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
พัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้า 
ในอาชีพมาตรฐานต าแหน่ง 
และวิทยฐานะ 
13. บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา 
เพ่ือลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การ
สอน และบริหารอัตราก าลังในส านักงาน
ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
14. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร
หน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
15. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
16.บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ใน
สถานศึกษา 
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ส่วนที ่3 
การบรหิารจัดการโครงการและงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย มาตรการ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐0 บาท        
มกีรอบวงเงิน ดังนี้ 

1. งานประจ าตามความจ าเป็นพื้นฐาน จ านวน ๓,๐00,000 บาท 
2. งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยกันไว้ส าหรับงานโครงการตามนโยบายท่ีจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 60,700 บาท และจัดท า

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จ านวน ๑,๙๓๙,๓๐๐ บาท ดังนี้ 

ท่ี นโยบายหลัก/ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1๐๐,000 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 4 

2 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ประจ าปี 2565 

10,๐00 นางกรกนก ชุ่มใจศรี 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 รวมนโยบายท่ี ๑ 1๑๐,๐00 

นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

3 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

20,000 นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 3 

4 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ของประชากรวัยเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๐,๐๐๐ นางสาวปรรณนภัส บัวไข 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 4 
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ท่ี นโยบายหลัก/ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยครอบครัว (Home school) 

๔,๐๐๐ นางกชพร  ศิริปรุ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

6 สร้างเครือข่ายการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ 

๓0,000 นางการะเกต  นิยมธรรม 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ ๑,3 

7 พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๔๕,000 นางศิริวรรณ  กิจนุสนธิ์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 3 

 รวมนโยบายท่ี ๒ 1๐๙,000 

นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

๘ น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ 
“พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 10” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓๔,๐๐๐ นางส าเริง  ถาวรทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

๙ ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ สพป.สบ.2 ประจ าปี 2565 

๘๐,๐00 นางการะเกต  นิยมธรรม 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

1๐ ขับเคล่ือนกิจกรรมสภานักเรียน ๑๗,000   นางการะเกต  นิยมธรรม 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

1๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 

๔๒,000 นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

๑๒ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ 

๑๗,000   นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

1๓ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2๐,000 นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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1๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๓0,000 
 

นายอนุรักษ์ ระย้า 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

1๕ ขับเคล่ือนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๖,000 นางกรกนก ชุ่มใจศรี 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

๑๖ พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
ในสังกัดประจ าปี 2565 

4๐๐,000 นางวัชรากร  เคยบรรจง 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 4 

1๗ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 

๘๐,000 นางการะเกต  นิยมธรรม 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

๑๘ ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ประจ าปี 256๕ 

๕0,000 นางวัชรากร  เคยบรรจง 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

๑๙ โครงการวัดและประเมินผล 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๖๐,๐๐0 นายอนุรักษ์ ระย้า 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 รวมนโยบายท่ี ๓ ๘๓๖,๐๐๐ 

นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

๒0 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ๔๔,๐๐๐ นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 1,2 
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๒1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานอ านวยการ 

๓๐๐,000 นางมาลี แก้วแววนาม 
กลุ่มอ านวยการ 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 1 

๒2 โครงการประชุมสัมมนาการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๔0,000 นางสาววงเดือน หนชัย 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

๒3 โครงการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

๒๙,๐00 นางสาววงเดือน หนชัย 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

24 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒๐,000 นางการะเกต  นิยมธรรม 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

๒๕ โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ 
ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model  

๕๗,๐00 นางสาววงเดือน  หนชัย 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

๒๖ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนชุมชน ๒๕,000 นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

๒๗ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

๒๕,000 นางอารี จงอยู่สุขสันต์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

2๘ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๕0,000 นายสุภัทรชัย  กระสินหอม 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 4 

๒๙ ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๔๒,000 นายอนุรักษ์ ระย้า 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

๓๐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการงานตามภารกิจของ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๔๗,๐00 นางสาววงเดือน  หนชัย 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

๓๑ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและพัสดุ 

๗๐,๐00 นางอรสา  เรืองรองธรรม 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
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3๒ ติดตามตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 

2๐,๐๐0 นางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

๓๓ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล 

2๒,๐๐0 นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๓๔ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 
เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ 
ผู้ได้รับพระราชทาน ประจ าปี 
 2561 - 2564 

1๐,000 นางอาทิตยา  นาคมาลี 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3๕ สรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการ
และลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานให้
ราชการ 

1๕,๓๐๐ นางอาทิตยา  นาคมาลี 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการ
ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศ
การศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นท่ี
เป็นฐาน 

๖๘,000 นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 
รวมนโยบายท่ี ๔     ๘๘๔,๓๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ ๑,๙๓๙,๓๐๐ 

 
             ท้ังนี้  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕        
ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี อนุมัติในหลักการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ด าเนินการปรับเพิ่ม – ลดวงเงินงบประมาณ โครงการและกิจกรรม ตามจ านวน
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดโครงการ
และกิจกรรม ดังนี้ 
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โครงการ  สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1                 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 3.1 การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย      
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร ศิริปรุ, นางการะเกต นิยมธรรม, นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ และ  
    นางสาวฉัตรสุดา โพธิศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ 

และความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะ          
ในการด ารงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
จึงก าหนดนโยบายส าคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน และ
ด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่ งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติเพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน  

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ              
มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น       
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่างๆ        
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้าน 
การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน           
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เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหา การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ                 
ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ           
ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะ
บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ        
มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะ         
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 
          เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้  และความสามารถในการปฏิบัติ        
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดท าโครงการ
สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2565 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูประจ าชั้น  เพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา           

และครูแนะแนว 
 2.2 เพ่ือให้การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียน

ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
 ๒.3 เพ่ือสอนและฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้อง        

ตามวิธีมาตรฐานสากล และสามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ า 

3. เป้าหมาย 
          ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 135 โรงเรียน  
      ๓.๑.2 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 
150 คน 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง

นักเรียนด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาและ
สถานการณ์พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

3.2.2 สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ มีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือนักเรียน 

3.2.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ า และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ า 
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๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ /    นางกชพร ศิริปร ุ
นางการะเกต นิยมธรรม
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 
นางสาวฉัตรสุดา โพธิศร ี
 

2. แจ้งสถานศึกษา/ประสานวิทยากร  /   
3. แต่งตั้งคณะท างาน  /   
4. จัดกิจกรรม 
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมภาคฤดูร้อน  
“ว่ายน้ าเพื่อชีวิต”ตามหลักสูตรว่ายน้ า 
เพ่ือเอาชีวิตรอด 

  
/ 
 
 
/ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน   /   

๕. งบประมาณ 
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินงาน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 กิจกรรที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ประจ าชั้น เพือ่เป็นนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา  

30,000     

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 140 คน คนละ 150 บาท  

  21,000   

2 ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท   3,600   

๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
2,200 บาท 

  2,200   

๔ ค่าวัสดุ 3,200 บาท   3,200   

 กิจกรรมที ่2 กิจกรรมภาคฤดูร้อน      
“ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” ตามหลักสูตรว่ายน้ า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 

70,000     

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม
วางแผน) 35 คน คนละ 30 บาท 1 มื้อ 
 

  1,050   
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(นักเรียน) 150 คนๆละ 120 บาท 
1 วัน 

  18,000   

3 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(วิทยากรเจ้าหน้าที่และครูที่ดูแลเด็ก) 40 
คน ๆ ละ 150 บาท 1 วัน 

  6,000   

4 ค่าสมนาคุณวิทยากร    30,000   

5 ค่าป้ายไวนิล    2,000   

6 ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 วัน   2,000   

7 ค่าเช่าชุดว่ายน้ าและอุปกรณ์ว่ายน้ า    8,000   

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์    2,950   

 รวม 100,000  100,000   

 รวมทั้งสิ้น 100,000 100,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน  
2. ครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 
และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
3. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ออกกลางคันลดลง 
4. นักเรียนที่เข้ารับการอบรม “ว่ายน้ า
เพ่ือชีวิต” มีทักษะและสามารถช่วยเหลือ
ต น เ อ ง ไ ด้ เ มื่ อ ป ร ะส บ เ ห ตุ ท า ง น้ า                     
ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล 

สอบถาม ติดตาม และ 
สรุปรายงานผล 

ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงาน 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรียนที่ เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง และ

คุ้มครองในทุกมิติด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเสริมสร้างทักษะชีวิต นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ  

7.2 ครูประจ าชั้นที่ท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถน าแนวปฏิบัติไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.3 ครู และนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือ
ตนเองจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ า และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้อง               
ตามหลักมาตรฐานสากล 

 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
  8.2 ร้อยละ 100 ของครูประจ าชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
  8.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และออกกลางคันลดลง 
  8.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม “ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต” มีทักษะและสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เมื่อประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล 
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โครงการ  โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจ าปี 2565 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                       
นโยบาย ที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1                 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๕ ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร  ศิริปรุ และนางกรกนก ชุ่มใจศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ธันวาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565  
 

1. หลักการและเหตุผล 
        ด้วยสถานการณการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาด                                       
ในวงกว้ า งอย่ างต่อ เนื่ อง  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งแนวโน้มที่ จะ เกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงสถานการณดังกล่าวและค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ                               
ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นส าคัญ โดยตระหนักอยู่เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อม                     
จะเลวร้ายและรุนแรงแคไหน การเรียนรูที่เข้าถึงและมีคุณภาพส าหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุด                               
ตามแนวคิด “การเรียนรูน าการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดไดแต่การเรียนรูหยุดไมได” เพ่ือให้ โรงเรียน                
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอย่างประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ วิกฤตของโรคติดเชื้อ                
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เล็งเห็นความส าคัญด้านสุขภาพอนามัย 
ของนักเรียนเป็นส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการ “โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ” โดยการจัดประชุมออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา 
ยกระดับการดูแลสุขภาพ ด้วยการจัดระบบการบริหารจัดการให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเอง น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและบอกต่อสื่อสารผู้อื่นได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพ่ือพัฒนา ยกระดับ สนับสนุนโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ” 
         2.2 เพ่ือให้โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองได้ 
         2.3 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะสุขภาพ                         
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  

3. เป้าหมาย 
         ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
       3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน จ านวน 1๓5 คน            
          3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1  โรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาวะของตนเอง 
3.2.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองที่ดี  

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ     นางกชพร  ศิริปรุ 
นางกรกนก ชุ่มใจศรี 

2. จัดท าค าสั่ง ก าหนดการ/ปฏิทิน  
    หนังสือแจ้งเวียนเอกสารและคู่มือ 
    ที่เก่ียวข้อง ประชุมคณะท างาน 

    นางกชพร  ศิริปรุ 
นางกรกนก ชุ่มใจศรี 

3. ด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้โครงการ     
   “โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ” ผ่านระบบ   
    Application zoom 

    กลุ่มส่งเสรมิการ                      
จัดการศึกษา ร่วมกับ
ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบรุ ี

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน                       
    ตามโครงการ 
 

    นางกรกนก ชุ่มใจศรี 
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๕. งบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษา 

ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600  3,600   

2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (วิทยากรและคณะท างาน 
จ านวน 10 คน X 150 บาท) 

1,500  1,500   

๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวิทยากร 1,500  1,500   

๔ ค่าวัสดุ 3,000  3,000   

5 เอกสาร/ค่าถ่ายเอกสารและ 
จัดท ารูปเล่ม 

400  400   

 รวม 10,000  10,000   

 รวมทั้งสิ้น 10,000 10,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน
สามารถจัดการสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง 
2. นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ 
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

- รายงาน 
 
- สัมภาษณ์/สอบถาม 

- แบบรายงาน 
 
- แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      7.1 โรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน 
      7.2 นักเรียนสามารถจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิต 

อย่างมีความสุข  
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๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
8.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนรอบรู้                              

ด้านสุขภาพ 
8.2 ร้อยละ 100 ของครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจัดการสุขภาวะ                            

ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีขั้นพ้ืนฐาน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
8.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ                     

ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2       สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3      ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ 
                               การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาจรีย์ สังขว์งษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
        การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน       
การอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กแต่ละคน            
ให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอ้ืออาทรและความเข้าใจ
ของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และสมดุลครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการท างานของสมองและเสริมสร้างทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกรวมทั้งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพด้วยสื่อเทคโนโลยี
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และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมาย
ของหลักสูตรด้วยการประเมินสภาพจริงที่สะท้อนถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็ก ให้มีคุณภาพภายใต้บริบทของสังคม 
วัฒนธรรม และความเป็นไทยกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการเรียนรู้ที่หลา กหลาย           
ให้เด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอริ การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ไฮสโคป กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย กิจกรรม          
ผ่านการเล่น สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL :“เล่นตามรอยพระยุคลบาท”การใช้สื่อ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา และ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2       
ตระหนักถึงความส าคัญโดยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยก าหนดหลักการคุณภาพขอบข่ายของการจัด             
การเรียนรู้ และกลไกที่จะก ากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทให้ครูปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์สอดคล้องตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ คุณลักษณะ
ที่ประสงค์ประสบการณ์ส าคัญนั้น 
        เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในแนวทางการปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
จึ งจั ดท าแผนการด า เนิ น งาน  ตามโครงการ พัฒนาการจั ดการศึ กษาระดับปฐมวั ย  ประจ าปี                
งบประมาณ 2565  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 2.2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียน
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย  
3.1. เชิงผลผลิต (Output) 

  3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
 3.2. เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 3.2.2 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่ 
สูงขึ้น 
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4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  

 √ 

นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 

2. กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศด้านปฐมวัยสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Best Practice) 

   √ 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 

และคณะ 

3. กิจกรรมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
- การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 
มอนเตสซอริ 
- การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตามแนวคิดไฮสโคป 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
- บูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
- สนามเด็กเล่นตามหลัก 
การพัฒนาสมอง BBL: “เล่นตามรอย
พระยุคลบาท” 
- สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
- การจัดประสบการณ์โดยเครือข่าย
พ่อแม่ผู้ปกครอง 
- การบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก 
- การประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 
 

  √  นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    
งบด าเนินงาน จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

10,000 - - - 10,000 

2 กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศด้านปฐมวัยสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (Best Practice) 

- - - - - 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
- การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 
มอนเตสซอริ 
- การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตามแนวคิดไฮสโคป 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
- บูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
- สนามเด็กเล่นตามหลัก 
การพัฒนาสมอง BBL: “เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท” 
- สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
- การจัดประสบการณ์โดย
เครือข่าย 
พ่อแม่ผู้ปกครอง 
- การบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก 
- การประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรปฐมวัย
ประจ าปีการศึกษา 

10,000 - - 10,000 - 

รวม 20,000 - - 10,000 10,000 
รวมทั้งสิ้น 20,000 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. เชิงปริมาณ 
    1.1 ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 
   1.2 ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา 
    2.2 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

- การนิเทศติดตามการจัด
ประสบการณ์ 
- การประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- การให้ค าปรึกษาแนะน า 
- การสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการด าเนินกิจกรรม 

- แบบนิเทศติดตาม
การจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมิน
พัฒนาการผู้เรียน
ปฐมวัย 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นไปตามวัย 
        7.2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
        8.1 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญาเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 
        ๘.2 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
        8.3 ครูปฐมวัยมีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
        8.4 ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ  ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์             
นโยบาย ที่ ๒      ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2       สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๔ ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 
     ทางสังคม  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต       
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  
     และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร  ศิริปรุ และนางสาวปรรณนภัส บัวไข 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นภารกิจหน้าที่          
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินงาน          
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ               
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยค านึงถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
คว าม เป็ น ธ ร รม ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ป ร ะช ากรทุ ก กลุ่ ม  ซึ่ ง ร ว มถึ ง ผู้ ย า ก ไ ร้  ผู้ ด้ อ ย โ อก าส  ผู้ พิ ก า ร                                      
โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา            
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  
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           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและ 
สร้างโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
และฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ   

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑  เพ่ือส ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ.๒๕๕๘ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
           ๒.๒  เพ่ือติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันจากฐานข้อมูลให้กลับมาเข้าเรียนในระบบหรือนอกระบบ 
           ๒.๓  เพ่ือด าเนินการวางแผนการรับนักเรียน 

 ๓. เป้าหมาย  
           ๓.๑  เชิงผลผลิต (Output) 
                   ๓.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และ          
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   ๓.๑.๒ รอ้ยละ ๘๐ ของเด็กออกกลางคันสามารถติดตามกลับมาเข้าเรียน 
           ๓.๒  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                  ๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน มีฐานข้อมูลในการเกณฑ์เด็กในเขตพ้ืนที่บริการ         
ที่รับผิดชอบของโรงเรียนเข้าเรียน ตาม ทร.๑๔ ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๘  
                  ๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคัน        
ที่ถูกต้อง และสามารถติดตามกลับมาเข้าเรียนตามปกติ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. ส ารวจส ามะโน 
ประชากรวัยเรียน 

    นางสาวปรรณนภสั บัวไข 
 

2. จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    

๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ด าเนินการการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด 

     

๓. ติดตามเด็กออกกลางคัน 
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5. งบประมาณ 
         แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่
 

รายการ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ ส ามะโนประชากรวัยเรียน      

 วัสดุส านักงาน ๔,๖๐๐  ๔,๖๐๐   

๒ จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการ
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน  ๑๕ คนๆ 
ละ ๓๐ บาท จ านวน ๒ ครั้ง  

๙๐๐ ๔๕๐ ๔๕๐ 

 

  

๓ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด าเนินการการ
รับนักเรียน  

     

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการการรับนักเรียน
ของโรงเรียนและคณะกรรมการการ
ด าเนินการ จ านวน ๑๕๐ คน  x  
๓๐ บาท x ๑ ครั้ง 

๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐   

 รวม ๑๐,๐๐๐ ๔๕๐ ๙,๕๕๐   

 รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด          
มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และ
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กออกกลางคัน
สามารถติดตามกลับมาเข้าเรียน 

๑. การรายงานผลการเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียนตามแบบที่ สพฐ.ก าหนด 
๒. การรายงานผลติดตาม        
เด็กออกกลางคัน  
 

๑. แบบกรอกข้อมูล  
(แบบ พฐ.) 
๒. แบบติตตามเด็กออก
กลางคัน 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 โรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียนที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีฐานข้อมูลในการเกณฑ์              
เด็กในเขตพ้ืนที่บริการที่รับผิดชอบของโรงเรียนเข้าเรียน ตาม ทร. ๑๔ ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๘    
          7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคัน              
ที่ถูกต้อง และสามารถติดตามกลับมาเข้าเรียนตามปกติครบทุกคน 

๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
          ๘.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และแผนการรับนักเรียน
ทุกระดับ สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๘.๒ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กออกกลางคันสามารถติดตามกลับมาเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด                    
มีแผนการรับนักเรียนที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีฐานข้อมูลในการเกณฑ์เด็กในเขตพ้ืนที่บริการที่รับผิดชอบ         
ของโรงเรียนเข้าเรียน ตาม ทร.๑๔ ที่เกิด พ.ศ.๒๕๕๘    
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โครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home school)  
                               ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที่ 2  ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2                 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     เป้าหมายรวม 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดกาเรียนการสอน  
     และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร  ศิริปรุ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน ๒๕๖๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓)      
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๒ ก าหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้ างขวาง             
โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนๆ มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง               
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้สิทธิแก่ครอบครัว ได้แก่ บิดา 
มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน 
        ส านักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้อนุญาตให้ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว                     
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จ านวน ๗ ครอบครัว จัดการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษาใหม่               



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 91
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรี ยนมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามกรอบแนวทางของแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัวและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และออกตรวจความพร้อมผู้จัดการศึกษารายใหม่ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงจัดท าโครงการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
(Home School) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
           2.2  เพื่อนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
           2.3  เพื่อเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 

3. เป้าหมาย  
3.1  เชิงผลผลิต (Output) 

 3.1.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวที่จัดการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาจัดการศึกษาให้กับบุตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3.1.2 ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวจัดการศึกษาให้บุตรได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

3.2 เชิงผลลัพท์ (Outcome) 
                 3.2.1 ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรได้อย่างมีคุณภาพ 
                 3.2.2 ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

    นางกชพร ศิริปร ุ

2.  ออกนิเทศ ติดตาม วัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว/ออกเตรียมความพร้อม 

    

5. งบประมาณ 
          แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา         
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้   
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ที ่
๑ 

รายการ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

     

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จ านวน ๑๕ คน  
x ๓๐ บาท x ๒ ครั้ง 

๙๐๐ ๔๕๐ ๔๕๐ 

 

  

 ค่าวัสดุส านักงาน ๑,๓๐๐  ๑,๓๐๐   

๒ ออกนเิทศ ติดตาม วัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยครอบครัว 

     

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะกรรมการ
ออกติดตาม/ประเมินผลและออกตรวจ
ความพร้อม 

๑,๘๐๐  ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

 รวม ๔,๐๐๐ ๔๕๐ ๒,๓๕๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น  ๔,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของครอบครัวจัดการศึกษา
ให้กับบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละของครอบครัวที่จัดการศึกษา 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม วัดและ
ประเมินผล  

๑. สรุปการรายงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. ออกนิเทศ ติดตาม วัดและ
ประเมินผลและตรวจความพร้อม
การจัดการศึกษา  

๑. เอกสารการประเมินผล 
และการทดสอบ 
๒. แบบติดตามการออก
นิเทศ   
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรได้อย่างมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
          7.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๗.๓ ครอบครัวได้รับการนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน    
และต่อเนื่อง  
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๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
         ๘.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวที่จัดการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาจัดการศึกษาให้กับบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๘.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวจัดการศึกษาให้บุตรได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตร มีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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โครงการ    สร้างเครือข่ายการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ                           
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๒   ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2        สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๒ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
     ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๓ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
     ในการแข่งขันของประเทศ   
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่  ๒  ด้านโอกาส  
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางกชพร  ศิริปรุ  และนางการะเกต  นิยมธรรม 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ         วันที่เริ่มต้นโครงการ มกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2565  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวนโยบาย                
ของรัฐบาล ก าหนดให้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ มีวาระเร่งด่วนที่จะต้องเร่งด าเนินการ                
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ เรียน เพ่ือพัฒนา              
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและ  
ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ มีทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็น “แรงงานมีฝีมือ” 
        เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง รู้จักตนเอง ค้นพบตนเอง สามารถวางแผนชีวิต ด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ประจ าปี 2565 ขึ้น  
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูแนะแนวได้มีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานแนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน  

2.2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน พัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ              
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้ เรียนค้นหาตนเอง มีความพร้อมด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและ          
ความถนัดของผู้เรียน 
          2.3 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลนักเรียนรายบุคล นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกทักษะ  
ด้านอาชีพ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
      ผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต  2  จ านวน  135  โรงเรียน  ๆ ละ 1 คน  รวม  135  คน 
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

                ๓.๒.๑ ผู้บริหารโรงเรียน/ ครูแนะแนว ทุกโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการด าเนินงานการขับเคลื่อนงานแนะแนวและการพัฒนาทักษะอาชีพ            
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

      ๓.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานแนะแนว ให้โรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ 
วัดความถนัดของนักเรียน มีข้อมูลในการรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

4.  วิธีการด าเนินการและปฏิทินด าเนินการ  

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ตค.-ธค. 
2564 

มค.-มีค. 
2565 

เมย.-มิย. 
256 

กค.-กย. 
2565 

นางกชพร  ศิริปร ุ
นางการะเกต นยิมธรรม 

1. จัดท าโครงการขออนุมัติ 
2. วางแผนด าเนินการ ประสานงานกับ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
3. แจ้งสถานศึกษา /แต่งตั้งคณะท างาน 
4. จัดกิจกรรม 
    - จัดประชุมผู้บริหาร/ ครูที่รับผิดชอบ
งานแนะแนว จ านวน  135  โรงเรียนๆ ละ 
1 คน  รวม  135 คน   
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

/  
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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5. งบประมาณ 
         แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลติผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รายการ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) จัดประชุมผู้บริหาร /ครูที่
รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน 

30,000  
 

   

 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ผูเ้ข้าร่วม
ประชุม และเจ้าหนา้ที่ จ านวน  
140 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท   
8,400 บาท  

 8,400 
 
 
 

   

- ค่าอาหารกลางวัน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
และเจ้าหน้าที ่จ านวน  140 คนๆ ละ 
90 บาท  

 12,600 
 
 

   

- ค่าวัสดุ  3,000    

- ค่าวิทยากร  3,000    

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดท ารูปเล่ม  3,000    

รวม 30,000 30,000    

รวมทั้งสิ้น 30,000 30,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-  ผู้บริหาร ครูที่ท าหน้าที่ครูแนะแนว มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวนักเรียน 
- โรงเรียนมีข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- นักเรียนได้รับการพัฒนา มีทักษะอาชีพ
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- เอกสารายงาน 

- แบบสอบถาม 
- สรุปผลการด าเนินงาน                
ตามโครงการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๗.1 ผู้บริหาร /ครูที่ท าหน้าที่ครูแนะแนวนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีความรู้  ความเข้าใจ         
น านโยบายและแนวปฏิบัติไปใช้แนะแนวนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๗.2 โรงเรียนมีแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อและการมีงานท าสนองตอบนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๗.3 โรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ มีข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
๘.1 ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครูที่ท าหน้าที่ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวนักเรียน 

           ๘.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘.3 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการพัฒนา มีทักษะอาชีพเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ที่สอดคล้อง                      

กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2       สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
     เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ประเด็นปฎิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนการประเมิน   
     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ และนางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ  มกราคม 256๕ วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2565 
 

1.หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนด    
สิทธิและโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชน
พิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ                            
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส          
และบริการทางการศึกษาในทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดเป้าหมาย                          
ของการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยระบุว่า “ผู้เรียน                
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ                
ผู้มีภูมิหลังทางสังคม หรือฐานะเศรษฐกิจที่ต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริหารทางการศึกษาอย่างเสมอภาค              
และเท่าเทียม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสมทุกคน 
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         ในปี พ.ศ.2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้ านการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และหัวใจส าคัญคือ การจัด                    
ให้มีการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ขึ้น ในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการ          
จ าเป็นพิเศษ ได้เรียนในชั้นเรียนทั่วไป ได้รับการศึกษาในชุมชนและสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับเด็กปกติ ภายใต้
ความแตกต่างอย่างไม่มีอุปสรรคตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนรวมไปถึ งสังคม    
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เข้าใจความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตต่อไป  

เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัด จ านวน 135 โรงเรียน ที่มีการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
 2.2. เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล เข้าถึงบริการทางการศีกษา
และพ่ึงตนเองได้ 

3. เป้าหมาย 
          3.1. เชิงผลผลิต (Output) 
       โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน  
135 โรงเรียน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
 3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พ่ึงตนเองได้ 

4. วิธีด าเนนิงานและปฏิทินด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตค.-ธค. 
2564 

ม.ค.-มีค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 

     /   
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ ์
นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห ์
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 5. งบประมาณ 
         แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 45,000 (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ  

600 บาท จ านวน 12 ชัว่โมง 
7,200  7,200   

๒ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 125 คนๆ ละ  
30 บาท จ านวน ๔ มื้อ 

15,000  15,000   

๓ อาหารกลางวัน จ านวน  
125 คนๆ ละ ๙0 บาท 
จ านวน ๒ มื้อ 

22,500  22,500   

๔ ค่าวัสดุ 300  300   

 รวม 45,000  45,000   

 รวมทั้งสิ้น 45,000 45,000 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม จ านวน 135 
โรงเรียน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
๒. เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวมได้รับ
สิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม 
อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและพ่ึงตนเองได้ 

1.นิเทศ ติดตามฯ  การ
จัดท าแผนIEP   และการ
พัฒนาสื่อ 
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3.ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 
 

 - แบบนิเทศ ติดตาม
รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการในแต่ละ
ประเภท 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๗.1. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
๗.2.เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม                 

อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพ่ึงตนเองได้ 

8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
           ๘.๑ ครรู้อยละ 80 สามารถคัดกรองนักเรียนแต่ละประเภทของความพิการ 
           ๘.๒ นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
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โครงการ        น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
                            รัชกาลที่ 10” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที ่๓        ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3             ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๑ ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องที ่5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 5.2  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางส าเริง  ถาวรทรัพย์ ,นายสุภัทรชัย  กระสินหอม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 เมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

          “ศาสตร์พระราชา”เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมเรื่องเอกลักษณ์ไทย เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย 
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน            
ไว้กว่า 50 ปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกัน
ที่มั่นคง ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ท าดี 
ยึดมั่น ในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคี เพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มี         
ความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร 
ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็น คุณงามความดีของคนไทย ที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ทรงให้ข้อคิด       
การประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบคนด้วยฐานะ ให้คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพัน และ            
ขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตน          
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ตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแต่คนดี และท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และ       
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
         “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10” การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน    
4 ด้าน ดังนี้  1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในหลักศาสนา 
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว  2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ได้แก่  
รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง  3) มีงานท า – มีอาชีพ ได้แก่ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกอบรมในสถานศึกษา
ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ มีงานท า          
จนสามารถเลี้ ยงตั วเองและครอบครั วได้4) เป็นพลเมืองดี  ได้ แก่  การเป็นพลเ มืองดี เป็นหน้ าที่ 
ของทุกคน ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                
จึงจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา        
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค์  
๒.1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรม    

ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๒.2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)  
 ๒.๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระบรม    
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 

๒.4. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

3. เป้าหมาย 
3.1 . เชิงผลผลิต (Output) 
       ๓.1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  

เขต 2 จ านวน 135 โรงเรียน ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการน้อมน า“ศาสตร์พระราชา” และ“พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

       ๓.2.  สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) อย่างน้อยจ านวน 2 แห่ง ได้รับการประเมินเป็น                
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)   

 3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ             
“พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
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4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1.โครงการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” และ “พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล       
ที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้                                              
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล 
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษาพอเพียง 
(สถพ.) ได้รับการประเมินเป็น       
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
(ศรร.)   
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล 
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระบรม        
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 
 

- - √ √ นางส าเริง ถาวรทรัพย ์
และคณะ 

2.นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” 
และ“พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10” 
สู่การปฏิบัติ   ในสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

- - √ - นางส าเริง ถาวรทรัพย ์
และคณะ 

5. งบประมาณ 
        แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษา       
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 - เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล 
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษาพอเพียง 
(สถพ.) ได้รับการประเมิน               
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
(ศรร.)   โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด
หลัก 2-3-4 แก่โรงเรียนที่สมัครรับ
การประเมินในปีงบประมาณ 2564 
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล 
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
4 ด้าน ตามพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล
ที่ 10 

32,000 - - 20,000 12,000 

2 - นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” 
และ “พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10” 
สู่การปฏิบัติ   ในสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

2,000 - - 2,000 - 

รวม 34,000 - - 22,000 12,000 

รวมทั้งสิ้น 34,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1 ร้อยละของโรงเรียนมี 

ความเข้มแข็งในการน้อมน า  
“ศาสตร์พระราชา”และ 
“พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาล 
ที่ 10”สู่การปฏิบัติ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการโดยการน้อมน าแนวคิด
หลัก 2-3-4 มาประยุกต์ใช้ 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 

- แบบติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการโดยการ
น้อมน าแนวคิดหลัก 2-3-4    
- แบบติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการโดย
มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียน 4 ด้าน 
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ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
2 ร้อยละของโรงเรียนได้รับการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการน้อมน า“ศาสตร์
พระราชา” และ“พระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10”สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ น้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” และ “พระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  

- แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๗.1. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่  
       ๗.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  

เขต 2 จ านวน 135 โรงเรียน ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรม- 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

       ๗.1.2 สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) อย่างน้อยจ านวน 2 แห่ง ได้รับการประเมินเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)   

๗.2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศการด าเนินกิจกรรมโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา”  
สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง    
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โครงการ      ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ สพป.สบ.2 ประจ าปี 2565 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่  3     ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3           ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 10 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
     ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๕ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่  ๓  ด้านคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางการะเกต  นิยมธรรม  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
           พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา               
เพ่ือการบริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 36 ก าหนดให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา มาตรา 38 ท าหน้าที่ก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นคนดี    
มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสามัคคี มีความสงบสุขเพ่ือความมั่นคงของประเทศ  
           กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาถือเป็นภารกิจหลัก ในการจัดกิจกรรมคุณธรรม   
น าความรู้สู่สังคมไทยในสถานศึกษาเพ่ือสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคมไทย และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย สร้างคนให้มีความสามารถมีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองดี
ของสังคมไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
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 ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ สพป.สบ.2 ประจ าปี 256๕ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ส่งเสริมสถานศึกษาใช้กระบวนการทางลูกเสือ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ สามารถน าวิธีการของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน                  
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ และการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา                  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการ สมานฉันท์ สร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ และมีความสามัคคี มีการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.๓  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิลูกเสือสูงขึ้น ได้น าเอากระบวนการ
ทางการลูกเสือ วิธีการทางลูกเสือ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กและ
เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

3.  เป้าหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
       3.1.2 คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม จ านวน 25 คน 
       3.1.3 คณะกรรมการจัดท าแผนงานลูกเสือ จ านวน ๑๐ คน 
       3.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จ านวน 2 รุ่น ได้แก่ “หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  ขั้นความรู้ทั่วไป และ           
ขั้นความรู้เบื้องต้น จ านวน 60 คน“หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง”จ านวน 60 คน   
           3.2 เชิงคุณภาพ  
                 3.2.1 ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
งานลูกเสือ มีแผนปฏิบัติงานลูกเสือของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  
        3.2.2 คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเข้าใจการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ ของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 

       3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และความเข้าใจ                          
ในกระบวนการของลูกเสือ 
        3.2.4 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ                       
พร้อมรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
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4.  วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตค.-ธค. 
2564 

มค.-มีค. 
2565 

เมย.-มิย. 
256 

กค.-กย. 
2565 

นางกชพร  ศิริปรุ 
นางการะเกต นิยมธรรม 

1. จัดท าโครงการขออนุมัติ /    
2. วางแผนด าเนินการ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

/    

3. จัดกิจกรรม 
   3.1 กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ (25 
พฤศจิกายน) 
   3.1.1 จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนใน
สังกัด                 
   3.1.2 สพป.สบ.2 และโรงเรียนใน
สังกัดด าเนินการจัดงานพิธีวางพวงมาลา 
และถวายราชสดี ร.6 

 
/ 

   

    3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
         ๓.2.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
         ๓.2.2 เชิญประชุมคณะท างาน 
         ๓.2.3 ประชุมคณะท างานและ
จัดท าแผน 

/    

   3.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุม
คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ปี 2565 
   3.3.1 แจ้งคณะกรรมการฯ              
เข้าร่วมประชุม 
   3.3.2 จัดเตรียมเอกสาร และ
ประสานงาน 
   3.3.3 ด าเนินการจัดประชุม  

 /   

3.4 กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ  จ านวน 2 รุ่น    
รุ่นที่ 1  “ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง               
ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น” 
รุ่นที่ 2  “ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ               
ขั้นความรู้ชั้นสูง”  
3.4.1 จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน 
ในสังกัด 

  
 
/ 
 
 

 

 
 
 
 

/ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตค.-ธค. 
2564 

มค.-มีค. 
2565 

เมย.-มิย. 
256 

กค.-กย. 
2565 

นางกชพร  ศิริปรุ 
นางการะเกต นิยมธรรม 

3.4.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.4.4 ประชุมคณะกรรมการวางแผน  
เตรียมการจัดฝึกอบรม 
3.4.5 จัดฝึกอบรม 
3.4.6 สรุปรายงาน 

    

 3.5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ                
(1 กรกฎาคม 2565) 
 3.5.1 จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน    
 3.5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 3.5.4 ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
เตรียมการจัดงาน 
 3.6. กิจกรรมที่ 6  นเิทศ/ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนนิการ  สพฐ. 
๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

   / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
5. งบประมาณ 

   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา        
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมที่ 1  วันวชิราวุธ 
(25 พฤศจิกายน 2564) 
- ค่าพวงมาลา จ านวน  2 พวง 2,000 

 
 

2,000    
2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือ   
1) ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผน  จ านวน 10 คน *150 
บาท 1,500 บาท 
2) ค่าวัสดุ  1,250 บาท 4,750 

 
 

1,500 
 
 
 

1,250    
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3) เอกสาร/ค่าถ่ายเอกสารและ
จัดท ารูปเล่ม  2,000 บาท 

2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 2 
1) ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 25 คนๆ ละ  
30 บาท 750 บาท 
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
25 คน 
3) ค่าวัสดุ  2,500 บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร/จัดท ารูปเล่ม  18,250  

 
 
 

750 
 
 

13,000 
 

2,500 
2,000   

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือ  
รุ่นที่ 1  ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสอื
ส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและ       
ขั้นความรู้เบื้องต้น  
1) ค่าตอบแทนวิทยากร  
2) ค่าวัสดุ  
3) ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
และจัดท ารูปเล่ม  
รุ่นที่ 2  ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญขั้นความรู้ชั้นสูง  
1) ค่าตอบแทนวิทยากร  
2) ค่าวัสดุ  
3) ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
และจัดท ารูปเล่ม 4,500 บาท 

16,100 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,500  

 
 
 
 
 

9,000 
3,600 
3,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
4,000 
4,500 

  
๕ กิจกรรมที่ 5 วันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 
2565) 
1) ประชุมคณะท างาน  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 
20 คน*30 บาท  

19,400 
    

 
 
 

600 
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 200 คน*
25 บาท    
3) ค่าเต็นท์ จ านวน 2 หลัง 
*900 บาท  
4) ค่าป้ายไวนิล  
5) ค่าจัดและตกแต่งสถานที ่ 
6) ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
วงดุริยางค ์ 
7) ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

 
    

5,000 
 
 

1,800 
 

1,500 
4,000 
3,500 

 
3,000 

6 กิจกรรมที่ 6  นเิทศ/ติดตาม และ              
รายงานผล  สพฐ.และหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ถ่ายเอกสาร และจัดท ารูปเล่ม 
จ านวน 10  เล่ม *100 บาท  1,000    

 
 
 

1,000 
 รวม 80,000 4,750 34,350 20,500 20,400 
 รวมทั้งสิ้น 80,000 4,750 34,350 20,500 20,400 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

- ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   
   มีความรักในชาติ ศาสนาและ 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ร้อยละ 100 ของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา 
   ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึง   
   ความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก  
   ในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ  
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ เข้าใจ 
   ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  
 

- สอบถาม 
- การสังเกต 
 
 

- แบบสอบถาม 
- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            7.1 ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   มีความรักในชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
   7.2 ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีแผนปฏิบัติงานลูกเสือในการพัฒนา
กิจกรรมเสือ การเรียนการสอนลูกเสือ เพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
            7.3 คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าใจการด าเนินงานด้านลูกเสือ                
ของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และ                
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์งานด้านลูกเสือเพ่ิมข้ึน 
          7.4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับการพัฒนาน าความรู้ที่ ได้รับ            
ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
   ๗.5 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ พร้อมรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   

8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
        8.1  ร้อยละ 100 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีความรักในชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
   8.2 ร้อยละ 100 ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีแผนปฏิบัติงานลูกเสือใน
การพัฒนากิจกรรมเสือ การเรียนการสอนลูกเสือ เพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  8.3 ร้อยละ 100 คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าใจการด าเนินงาน      
ด้านลูกเสือของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต 2 ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์งานด้านลูกเสือเพ่ิมข้ึน 
          8.4 ร้อยละ 100 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับการพัฒนาน าความรู้                 
ที่ได้รับไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
   8.5 ร้อยละ 100 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
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โครงการ   ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน                           
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3       ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
      ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่  ๓  ด้านคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางกชพร  ศิริปรุ และนางการะเกต  นิยมธรรม 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล     
             กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญ                
ของเยาวชน ซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามและเป็นความหวังในการสืบทอดความเป็นชาติ 
ศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น จึงควรได้มีการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ 
และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไก
ในการสร้างประสิทธิภาพในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กได้แก่สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่
ระดับประเทศในอนาคต ซึ่งกรรมการสภานักเรียนและองค์กรนักเรียน เป็นกลไก ที่ส าคัญและเพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการ           
การขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานสภานักเรียนในสถานศึกษา                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับโรงเรียน และระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาครบทุกระดับ 
3. เป้าหมาย     

๓.๑ เชิงผลผลิต(Output) 
       ครูที่รับผิดชอบสภานักเรียนในโรงเรียน และประธานนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในสังกัด โรงเรียน 2 คน จ านวน 70 คน  
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

                 ๑. โรงเรียนในสังกัด มีการด าเนินการกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ   
             ๒. ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ  

บทบาทหน้าที่ งานสภานักเรียนยิ่งขึ้น 
             ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด  

มีคณะกรรมการสภานักเรียนในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

4.  วิธีการด าเนินการและปฏิทินด าเนินการ  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตค.-ธค. 
2564 

มค.-มีค. 
2565 

เมย.-มิย. 
2565 

กค.-กย. 
2565 

นางกชพร  ศิริปร ุ
นางการะเกต นยิมธรรม 

1. จัดท าโครงการขออนุมัติ 
2. วางแผนด าเนินการ ประสานงานกับ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
3. แจ้งสถานศึกษา /แต่งตั้งคณะท างาน 
4. จัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมครูที่รับผิดชอบ
งานสภานักเรียน และประธานสภานักเรียน  
จ านวน 35 โรงเรียน ๆ  ละ 2 คน   รวม 70 
คน   
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

/  
 
 
 
 
 

 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษา         
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน  17,000  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
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รายการ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) จัดประชุมครูที่รับผิดชอบ 
งานสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัด  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
ประชุม และเจ้าหนา้ที่ จ านวน 75 คนๆ
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
และเจ้าหน้าที ่จ านวน  75  คนๆ  
ละ 90 บาท  
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดท ารูปเล่ม 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

4,500 
 
 

6,750 
 
 

2,750 
3,000 

  
รวม 17,000   17,000  

รวมทั้งสิ้น 17,000   17,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน  
มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่และสามารถพัฒนางาน 
สภานักเรียนได ้
2. ร้อยละ100 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
อย่างเป็นระบบ 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- เอกสารายงาน 

- แบบสอบถาม 
- สรุปผลการ 
  ด าเนินงาน 
  ตามโครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๗.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสภานักเรียนที่เป็นระบบ 
          ๗.2 คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความตระหนัก มีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภานักเรียนในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

๗.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีคณะกรรมการสภานักเรียนในระดับ
โรงเรียน อ าเภอครบทุกอ าเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
๘.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด มีการด าเนินการกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ   

      ๘.2  ร้อยละ 100 ผู้บรหิาร ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้  
ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ งานสภานักเรียนยิ่งขึ้น 

      ๘.3 ร้อยละ 100 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด                 
มีคณะกรรมการสภานักเรียนในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงการ      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที ่๓      ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3           ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑  การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือ 
      พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที ่๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนมกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 มาใช้
ประกอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบครอบและถี่ถ้วน  
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สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education)                                                                                                                                                                    
 การปรับปรุงหลักสูตรยังคงยึดหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ                 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้           
ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญโดยปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหา             
ในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านการ
ปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 น านโยบายดังกล่าวเป็นแนวทาง               
ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์  สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน” และ
พันธกิจ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้กระบวนการน าหลักสูตร                  
ไปสู่การปฏิบัติ ควรสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระดับชาติ ท้อ งถิ่น และ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าโครงการ การพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น 
โดยมี 1) กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะ            
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  2) กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้            
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  และ 3) กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   

สู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ 

  2.๔ พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

3. เป้าหมาย  
          3.1. เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 ผู้บริหารและครูในสังกัด ร้อยละ 100  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ 

      3.1.2 ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน 
          3.2. เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ 
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     3.2.2 ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้  Active Learning 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

    นางปาจรีย ์ สังข์วงษา 

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่ 

    
 
 

นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 

3.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
การปฎิบัติ 

    นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 

4. กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

    นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ ์

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน 

    ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๕. งบประมาณ 
          แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

 1.กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็ก 
ได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  สู่การปฏิบัติ” ( จ านวน 1 วัน ) 

11,200     



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 120
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

 ๒.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2561  สู่การปฏิบัติ”    
(จ านวน ๑ วัน) 
3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติ 

15,800 
 
 
 
 
 

7,000 

  
 
 

  

 ๓.กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา  
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าหลักสูตรจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
พุทธศักราช 2560  สู่การปฏิบัติ” 

4,000 
 

  
 
 
 

  

 4.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
สู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

4,000     

 รวม 42,000     
 รวมทั้งสิ้น 42,000     

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 100 สถานศึกษาใช้หลักสูตร        
  ทีไ่ด้รับการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
- ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย 
  มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ 
  ตัวชี้วัดของหลักสูตรปฐมวัยและ 
  หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
- ร้อยละของระบบการนิเทศภายใน 
  มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
  หลักสูตรสถานศึกษา 

- การส ารวจ 
 
- การประเมิน 
 
 
 
- การประเมิน 
 

- แบบตรวจสอบหลักสูตร 
  สถานศึกษา 
- แบบนิเทศ  ติดตาม และ 
  ประเมินผลการใช้ 
  หลักสูตรสถานศึกษา 
 
- แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

 7.2 ครูผู้สอนปฐมวัย จ านวน 135  คน  มีความเข้าใจกรอบการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  
 7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 135 คน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา โดยกระบวนการนิเทศภายใน 

๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
          ๘.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาใช้หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
          ๘.2 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
          ๘.3 ร้อยละของระบบการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงการ  การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที ่๓  ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3                 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑  การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน             
     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที ่๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนเมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง          
และเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์          
เพียงพอที่จะสามารถน าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต         
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป การฝึกทักษะกระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว  และถูกต้อง         
แม่นย า นับว่ามีความส าคัญ เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย              
มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดค านวณ ซึ่งเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์              
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เพ่ือให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นความสามารถในการคิดค านวณจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น         
ในตัวของนักเรียนตั้งแต่เด็ก โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาให้ครูมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบในการจัดการ  

เรียนรู้     
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 

3. เป้าหมาย  
           ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 3.1.1 พัฒนาให้ครูมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบในการจัดการ
เรียนรู้ 

 3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 ครูมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ 
 3.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 3.2.3 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. การส่งเสริม พัฒนาการจัดการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-Based Learning)  

    นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห ์

2. การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุ A-math  
และ GSP 

   
 

 นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 

3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน     นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 

4. สรุปผลและรายงาน     นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ 

๕. งบประมาณ 
          แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ๑. การส่งเสริม พัฒนาการจัดการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-Based Learning) 

     

1 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 500     
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500     
๓ ค่าอาหารกลางวัน 4,500     
๔ ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000     
 ๒.การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุ A-math 
และ GSP  

    

1 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 500     
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500     
๓ ค่าอาหารกลางวัน 4,500     
๔ ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000     
 รวม 17,000     
 รวมทั้งสิ้น 17,000     

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์สู่ศตวรรษท่ี 21 จัดการเรียนเรียนรู้ใน
รูปแบบหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม  
- สังเกตการสอน 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 

สู่ศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 ครูและบุคลากร มีวิธีการที่ดีที่สุด (Best Practice) ในการด าเนินโครงการและการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 

๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อย 80 ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่  21     

จัดการเรียนเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 125
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

โครงการ      พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๓      ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3           ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 เมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศนั้น             

นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการให้หลักประกันขั้นพ้ืนฐาน             
บริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการสอดคล้องตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในและ      
นอกระบบการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบ       
การผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง                    
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จ าเป็นในการสื่อสารกับนานาประเทศ ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพ่ือการพัฒนาประเ ทศ
ร่วมกัน ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ทันต่อสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 และเป็นเป้าหมาย      
ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12              
(พ.ศ.2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด โดยมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู         
ได้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ การพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ             
ไปใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดท าสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และสังเกตการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
3. เป้าหมาย  
          3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดท าสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์
ภาษาอังกฤษ 
 3.1.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ ติดตามและสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน   
          3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดท าสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษได้ 
 3.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม ดังนี้ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - - - 

 
√ 

นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 

2. นิเทศ ติดตามและสังเกต 
การสอน 

- - √ - 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 

และคณะ 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    
งบด าเนินงาน จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

15,000 - - - 15,000 

2 นิเทศ ติดตามและสังเกตการสอน 5,000 - - 5,000 - 
รวม 20,000 - - 5,000 15,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดท าสื่อ 
นวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษและ
น าไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนได้ 

- การประเมินแผนงานในการ
จัดกิจกรรม 

- แบบประเมินแผนงาน 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ 
ติดตามและสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

- การนิเทศ ติดตาม 
- การสังเกตการสอน 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดท าสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเผยแพร่ได้ 
7.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ ติดตามและสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได ้
 
8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 8.1 ครูมีสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
 8.2 ครูได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
นโยบาย ที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3      ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 5 ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ประเดน็ปฏิรูปที่ ๑  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการ   
     เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรักษ์ ระย้า และนางศิริวรรณ  กิจนุสนธิ์ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 256๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นในยุคที่สังคมโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทั่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมมนุษย์ที่เมืองสต๊อกโฮล์ม ในปี 2515     
(ค.ศ. 1972) ได้มีการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นครั้งแรกในเวทีผู้น าโลก หลังจากนั้นสิ่ งแวดล้อมศึกษา         
ก็ได้รับการยกระดับให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการรับมือวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
เป้าหมายหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษาก็ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาคนเพ่ือปกปักษ์รักษาธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่การสร้างสรรค์พฤติกรรมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน               
ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยุติธรรมในสังคม โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ยังคงได้รับการสาน
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

งานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนคือเรื่องของการพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมให้เป็น
พลเมืองที่ดีและมีบทบาทในการน าสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธว่าเรื่องราวในโรงเรียน 
ชุมชนประเทศ และสังคมโลก ล้วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน       
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การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-school Approach) เพ่ือใช้การเรียนรู้หล่อหลอมสมาชิกในโรงเรียน       
ให้เป็นพลเมืองเพ่ือสิ่งแวดล้อมและเน้นเรื่องกระบวนการคิดจากบริบทของตัวเองในการตัดสินใจลงมือกระท า
และสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและการร่วมมือกับสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ประเด็น
การเรยีนรู้จากสภาพแวดล้อมจริงใกล้ตัวเป็นจุดเริ่มต้น 
 ดังนั้น เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดให้จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม สั งคม และเศรษฐกิจ เ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้และ
การบูรณาการหลักสูตร 
            2.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นส านักงานสีเขียว (green office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
            2.3 สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ และสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบมีการน า ๓Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย  
            ๓.๑ เชิงปริมาณ 

   3.1.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และ            
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศ
การเก็บข้อมูลด้านความรู้และการบูรณาการหลักสูตร 

   3.1.2 ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียว (green 
office) 

   3.1.3 ร้อยละ ๑๐๐ ของครูในสถานศึกษาต้นแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.๒.1 สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตส านึก        
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล
ด้านความรู้และการบูรณาการหลักสูตรได้ 

   3.1.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียว (green office) ได ้
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3.1.3 สถานศึกษาต้นแบบสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

สถานศึกษาสีเขียว (green office) 
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

  นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
และคณะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสีเขียว 
(green office) จัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
   นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

และคณะ 

การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ 
ZERO WASTE  

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะ 

การพัฒนาสถานศึกษาแกนน า
เยาวชน...รักษ์พงไพร 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะ 

การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ 
“ห้องเรียนสีเขียว” 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะ 

การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ 
“อีโคสคูล” 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะ 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะ 

สรุปผลการด าเนินงาน    
 

นายอนุรักษ์  ระย้า
และคณะ 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน จ านวน  ๓0,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับจัด
การศึกษาด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑0,000  /   

2 การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ZERO 
WASTE  

๒๐,๐๐๐   /  
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๓ การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเยาวชน
...รักษ์พงไพร 

(งบ สพฐ.)     

๔ การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ 
“ห้องเรียนสีเขียว” 

(งบ กฝผ.) 
    

๕ การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ  
“อีโคสคูล” 

(งบ กฝผ.) 
    

๖ นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

- 
   / 

 รวม ๓0,๐๐๐     
 รวมทั้งสิ้น ๓0,๐๐๐     

หมายเหตุ   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด 
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ 
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(green office) 
3. สถานศึกษาต้นแบบสามารถ 
น าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชน 
ได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 
นิเทศ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(green office) 
 
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
แบบนิเทศ ติดตาม 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ๗.๑ สถานศึกษาให้สังกัดสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            ๗.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นส านักงานสีเขียว (green office) 
            ๗.3 สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ และสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบมีการน า ๓Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
๘.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตส านึก 

ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๘.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green office) 
         ๘.๓ สถานศึกษาต้นแบบสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
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โครงการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3      ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกรกนก ชุ่มใจศรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันเริม่ต้นโครงการ ๑ พฤศจิกายน 2564 วันสิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
            ตามที่ จั งหวัดสระบุ รี ได้ เข้ าร่ วมสนองพระราชด าริ ใน โครงการ อนุ รั กษ์ พันธุ์ กรรม พืช                                 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยจังหวัด                                   
สระบุรีต้องด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รายละเอียด
งบประมาณพร้อมโครงการให้ อพ.สธ. เพ่ือขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนจัดการงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. โดยมีกรอบการด าเนินงานได้แก่ 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 3.กรอบการสร้างจิตส านึกประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ                          
ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ   
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ร่วมสนองพระราชด าริในการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามกรอบแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.ระยะ 5 ปี เพ่ือเป็นการ             
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชน                  
ในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในพืชพรรณ รู้จักทรัพยากรในท้องถิ่น หวงแหนและรู้จักน ามาใช้ประโยชน์
ในการสืบสาน  รักษา ต่อยอด สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา          
ของประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
               2.2 เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ของสถานศึกษาในสังกัด 

3. เป้าหมาย 
              3.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
                    ครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 135 คน  
     3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

     3.2.1. ครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีความเข้าใจในการด าเนินงาน                 
สนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3.2.2. สถานศึกษา สามารถวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ     นางกชพร  ศิริปรุ 
นางกรกนก ชุ่มใจศรี 

2.จัดท าค าสั่ง ก าหนดการ/ปฏิทิน  
หนังสือแจ้งเวียนเอกสารและคู่มือ 
ที่เก่ียวข้องประชุมคณะท างาน 

    นางกชพร  ศิริปรุ 
นางกรกนก ชุ่มใจศรี 

3.ด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้โครงการ     
ผ่านระบบ Application zoom 

    กลุ่มส่งเสริมการ                      
จัดการศึกษา ร่วมกับศูนย์
อนามัยที ่4 สระบุร ี

4.สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ     นางกรกนก ชุ่มใจศรี 
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5. งบประมาณ 
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษา 

ภาคบังคับงบด าเนินงาน จ านวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600  3,600   
2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (วิทยากรและคณะท างาน 
จ านวน 10 คน X 150 บาท) 

1,500  1,500   

3. ค่าวัสดุ 600  600   
4 ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 300  300   
 รวมทั้งสิ้น 6,000  6,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกศาสตร์ 
โรงเรียน สามารถด าเนินงานสนอง 
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ 
อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น 

- การประเมิน - แบบประเมิน 
 

2. สถานศึกษา สามารถวิเคราะห์และ 
จัดท าแนวทางการด าเนินงานสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ  

- การสังเกต - แบบรายงาน 
  การด าเนินงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             7.1. สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ิมข้ึน 
             7.2. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแนวทางในการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
            8.1  โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาตร์
โรงเรียน เพิ่มข้ึนปีละไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน 
            8.2  โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ          
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
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โครงการ  พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด  
                               ประจ าปี 2565  
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที่ ๓  ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3                ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
นโยบาย ที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
     ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๓  ด้านคุณภาพ 
     นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรากร  เคยบรรจง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันเริม่ต้นโครงการ ๑ ตุลาคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ ๓๐ กนัยายน 256๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
            ภารกิจและการเปลี่ยนแนวทางการบริหารตามแนวการปฏิรูป ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2542 จ าเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ 
ผู้บริหารมืออาชีพ  เป็นความหวังของการศึกษาไทย เป็นความหวังส าหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและ
สังคมไทยโดยรวม ผู้บริหารต้องมีการศึกษาและอบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี               
มีการวิจัยค้นคว้า มีความชัดเจน และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริหาร     
ของเราเป็นมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร เป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าปฏิรูป        
การเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความสามารถในการ
บริหารงานโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีความรู้บริหารงานครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านบริหารงานทั่วไป          
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ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ  ในการบริหารองค์การนั้นๆ ความส าเร็จ           
หรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา กล่าวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร              
เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือให้           
การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ในทุกด้านเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว  จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขึน้ 

2. วัตถุประสงค์ 
              2.1  เพ่ือส่งเสริมข้าราชการครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพมีอุดมการณ์ในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 
              2.2  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการท างาน
และมีการท างานในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  
  3.๑ เชิงผลผลิต (Output) 

           3.1.๑  ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้รับการ
ปฐมนิเทศและเข้ารับการพัฒนาครบทุกคน 
                      3.๑.2  ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ 100 ของข้าราชการ                  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอย่างทั่วถึง  
                       3.๑.3  ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร้อยละ 100 ของลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะอย่างทั่วถึง 

   3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   3.2.1 ข้าราชการครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพมีอุดมการณ์ในการเป็น

ข้าราชการที่ดี 
   3.2.2  ผู้บริหารการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการท างาน

และมีการท างานในทิศทางดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.การวางแผนการด าเนินการ 
   - วิเคราะห์กิจกรรมในโครงการ 
   - ก าหนดแผนงาน กระบวนการพัฒนา 
   - เสนอขออนุมัติโครงการ 

๑ ตุลาคม 2564-
30 กันยายน 2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ต าแหน่ง                     
   - ผู้บริหารการศึกษา                                                         
   - ผู้บริหารสถานศึกษา  
   - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   - กิจกรรมท าMOU การปฏิบัติราชการ  
   - ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จากสถานศึกษา หน่วยงาน
สถานศึกษาต้นแบบ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-
30 กันยายน 2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

กิจกรรมที่ 2  ปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) 
   - จัดประชุม 2 รุ่น เพ่ือปฐมนิเทศ มอบนโยบาย        
ให้ความรู้ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการท างาน  

เมษายน – มิถุนายน 
2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ 120 คน 
   - จัดประชุม เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ 
ภาระงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  

1 ธ.ค. 2564 -  
30 มกราคม 2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (บุคลากรส านักงาน) 
   - จัดกิจกรรมท า MOU ในการปฏิบัติงาน 
   - กิจกรรมน าเสนอผลงานในรอบ 6 เดือน 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนในหน่วยงานทาง
การศึกษาต้นแบบ 
 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2565  

นางวัชรากร เคยบรรจง 

กิจกรรมที่ 5  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด 
   - จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาทุกวันพระ    
วันส าคัญทางศาสนา ตามวิถีพุทธ 
   - จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างบุญใหญ่รับปีใหม่  
ใจผ่องแผ้ว      

เมษายน – มิถุนายน 
2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้างความก้าวหน้าในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างในสังกัด 
   - การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้มีผลงาน
ให้ได้รับรางวัลต่างๆ ทุกรายการประกวด 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดท าผลงานของผู้บริหาร
การศึกษา เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนา 
   - การจัดประชุมให้ความรู้และนิทรรศการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

1 ธันวาคม  2564- 
31  มีนาคม  2564 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

กิจกรรมที่ 7 สร้างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ 
   - พัฒนาสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ online 
   - ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานการณ์จริงจากหน่วยงาน/
บุคคลต้นแบบที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ                                 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการด้านการศึกษา ส าหรับบอร์ดผู้บริหาร 

เมษายน – มิถุนายน 
2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

5. งบประมาณ 
   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ       
งบด าเนินงาน จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรม 
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา  
2. ปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูบรรจุ
ใหม่(ครูผู้ช่วย) จ านวน 300 คน 
3. กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ 120 คน 
4. พัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(OD เขต) 
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด 

 
 
 
 
 

 
105,000 

 
40,000 

 
20,000 

137,000 
 

15,000 
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ที ่
 

รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6. เสริมสร้างความก้าวหน้าในการจัดท าผลงาน 
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน
ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด 
7. เพิ่มการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 
8. กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการด้านการศึกษา ส าหรับ 
บอร์ดผู้บริหาร 
- กิจกรรมศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง 
การบริหารจัดการที่ประสบผลส าเร็จ ของหน่วยงาน 
ทางการศึกษา/หน่วยงานภาครัฐ 

50,000 
 
 
 

3,000 
 

- 
 
 

30,000 

รวมทั้งสิ้น 400,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการกิจกรรม 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น        
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
ประสพผลส าเร็จ 

๑. จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานสถาศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่ต้นแบบ  
๒. การประเมินผลการด าเนินงาน 

๑. แบบติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            7.1  ข้าราชการครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพมีอุดมการณ์ในการเป็นข้าราชการ 
ที่ด ี
           7.2  ผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์และพฤติกรรม        
ที่เหมาะสม เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงการ  แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที่ ๓  ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3                ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์                     
      ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางการะเกต  นิยมธรรม และนางกชพร  ศิริปรุ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ธันวาคม ๒๕๖4 วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖5 

1. หลักการและเหตุผล 
             ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เ ขต ๒            
ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี “เสมาสระบุรี
เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖5 และส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒ มีการ              
เชื่อมสัมพันธไมตรีกันให้เกิดมิตรภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคี  ในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี และชุมชนในพื้นที่ที่จะส่งผลต่อการประสานงานให้เป็นไป    
อย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่างๆ   
              เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน
ทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5  ขึ้น 

 



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 143
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์ภารกิจเชิงนโยบายร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ 
          2.2  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ มีน้ าใจ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
          2.๓  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรและเยาวชนในพื้นที่ 

3. เป้าหมาย  
3.1  เชิงผลผลิต (Output) 

                 ผู้บริหารครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒ 
จ านวน ๒,๐๐๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5  

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ชุมชนในพ้ืนที่ 
และ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ท าให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ 
 

4.  วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตค.-ธค. 
2564 

มค.-มีค. 
2565 

เมย.-มิย. 
256 

กค.-กย. 
2565 

นางกชพร  ศิริปรุ 
นางการะเกต นิยมธรรม 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แจ้งประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. แต่งตั้งคณะท างาน 

/    

4. กิจกรรมที่ ๑ จัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์บุคลากร  สพป.สระบุรี เขต ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖5  

/    

กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด
สระบุรี “เสมาสระบุรีเกมส์” ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖5 

   / 

5. สรุปรายงานการด าเนินงาน    / 

5. งบประมาณ 
           แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา                
ภาคบังคับ  งบด าเนินงาน จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๑ จัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์บุคลากร สพป.สระบุรี               
เขต ๒ ประจ าปี ๒๕๖5 
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดการ
แข่งขัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ในการประชุมกรรมการ จ านวน 
๓๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท ๒ ครั้ง  
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
กรรมการจัดสถานที่ 20 คนๆ ละ 
150 บาท 1 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต ๒  
จ านวน 57 คน คนละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม
บุคลากรใน สพป.สระบุรีเขต ๒ 
คนๆ ละ ๒๕๐ บาท จ านวน  
๕7 คน  
- ค่าเต็นท์ ๗ หลงั ๆ ละ 9๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุ/วัสดุอุปกรณ์แข่งขัน/วัสดุ
ท าสนาม  
- ค่าเสื้อนักกีฬา ๖๐ ตัวๆ ละ  
๒5๐ บาท  
- ค่าถ้วยรางวัล   
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล  

56,800  
 
 
 
 
 

1,800 
 
 
 
 

3,000 
 
 

1,710 
 
 

14,250 
 
 
 
 

6,300 
5,740 

 
15,000 

 
5,000 
4,000 

   

2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์บุคลากรหน่วยงาน                
ทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี             
เสมาสระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2565 
 

23,200     
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดการแข่งขัน 
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ในการ
ประชุมกรรมการ จ านวน ๒๐ คน ๆ  ละ  
๓๐ บาท ๒ ครั้ง  
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 
- ค่าอาหารกลางวัน บุคลากร               
ใน สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการ 
และนักกีฬา จ านวน 100 คนๆ ละ 
6๐ บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต ๒ 
กรรมการ และนักกีฬา จ านวน  
1๐๐ คน ๆ  ละ 20 บาท ๒ มื้อ  
- ค่าอาหารเย็น บุคลากรใน สพป.
สระบุรี เขต ๒ จ านวน 40 คนๆ ละ 
๒๐๐ บาท  
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
- ค่าวัสดุส านักงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
1,200 

 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 

8,000 
 
 

2,000 
2,000 

 รวม 80,000 56,800   23,200 

 รวมทั้งสิ้น 80,000 56,800   23,200 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ให้เกิดความสามัคคีและ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน และท าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๑. การสังเกตพฤติกรรมผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
๒. การประเมินผล 
๓. สรุปรายงานผล  
 
 

๑. แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             7.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒    
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเชื่อมสัมพันธไมตรีกัน เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน 
             ๗.๒  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
         ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต ๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน และท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการ        ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
                            สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ประจ าปี 256๕  
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที่ ๓        ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3              ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
     ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๓  ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรากร  เคยบรรจง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ กรกฎาคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 256๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและส่งเสริม

สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินงาน
ตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตสานึก            
ในการปฏิบัติงานและ การให้บริการที่ดี ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งต่อผู้เรียน ตนเอง และสังคม จึงได้ก าหนดกระบวนการพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชู เกียรติหน่วยงานและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
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ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และ        
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการในส่วนรวม ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 2 ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี
และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

  2.3 เพ่ือยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2  ที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 

3. เป้าหมาย  
    3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

  3.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และ รวมถึงผู้ท าคุณประโยชน์ที่จะเกษียณ
เมื่อสิ้นในปีงบประมาณ 2565 

  3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
        ๓.๒.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                       

มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
        ๓.2.๒ บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                

สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ส่วนรวม 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานในโครงการ  
เพ่ือสร้างแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถวางแผน
พัฒนา และเพ่ือเป้าหมายการท างาน  ฝึกโค้ชชิ่ง         
ถามตัวเองก่อน(Self Coaching for personal 
development) เพ่ือให้เป้าที่จะตั้งเป็นเป้าหมาย 
ทีแ่ท้จริง 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

2. กิจกรรมเสวนาถอดประสบการณ์ ปฏิบัติการ
ระบบ  Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom 
(เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาด)การท างานจาก 
ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในด้านต่างๆ มีคณะท างาน
รับผิดชอบดูแลให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กรกฎาคม - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นางวัชรากร เคยบรรจง 

๓. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโส    
4. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซด์และสื่อทุกแขนง 

 กรกฎาคม - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นางวัชรากร เคยบรรจง 
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5. งบประมาณ 
   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ      
งบด าเนินงาน จ านวน ๕0,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่
 

                           รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
การผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประสบผลส าเร็จ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น       
- การประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- ค่าของที่ระลึก 55/400                                    
- ค่าจัดท าเกียรติบัตร 55/150 

 32,250 
 
 

 

2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโสและ 
กตเวทิตาจิต 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดสถานที่ 

 17,750  

รวมทั้งสิ้น                  50,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดร้อยละ
100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนางาน 
2.ร้อยละ100 ของข้าราชการอาวุโส 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในสิ้น
ปีงบประมาณ 

๑. จัดกิจกรรมให้มีการเสนอผลงาน
ทางวิชาการ จ านวนที่ได้รับรางวัล 
๒. ข้าราชการอาวุโส เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

๑. แบบติดตามการจัด
กิจกรรม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๗.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีผลงาน
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องในส่วนรวม 
             ๗.๒ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้มีผลงานดีเด่น ท าคุณประโยชน์แก่ทางราชการได้รับการยกย่อง            
เชิดชูเกียรติในด้านการแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนรวม 
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โครงการ  การวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบาย ที ่๓  ด้านคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3                 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๓  มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมิน  
     คุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล และ          
     มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ ที ่๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2565 
     นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรักษ ์ ระย้า และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ก าหนดให้หน่วยงาน        
ต้นสังกัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ          
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง           
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทในการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม กระบวนการเก็บรวบรวม            
ข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ        
การวัดและประเมินทั้งระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา และด าเนินการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา            
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เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ นอกจากนั้น ยังต้องประสาน          
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการประเมินระดับชาติ ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  (สทศ.) และส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้นส าคัญ (Key Stages) ได้รับการประเมิน และ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ น าไปใช้วางแผนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศอีกด้วย  

2.  วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
              2.2 เพ่ือด าเนินการ วิจัย พัฒนา การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามบริบทและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาศึกษาในสังกัด 
              ๒.๓ เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด และ
น าผลการประเมินไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
   3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
          ๓.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
          ๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการวิจัย พัฒนา การ

ประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          ๓.๑.๓ ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้นส าคัญ (Key Stages) ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
         ๓.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียน

และสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
         ๓.๒.๒ การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 มีการวิจัย พัฒนา ตามบริบทและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาศึกษาในสังกัด        
         ๓.๒.๓ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลผลการประเมิน

คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และน าผลการประเมินไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ 
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4.  วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
              ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค.
25644 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
๑.๑ การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร การเทียบโอนผลการ
เรียน การพัฒนาเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐาน บริหารจัดการ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
 

  นายอนุรักษ์  ระย้า 
และคณะ 

1.2 การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา และการจัดท า
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า 

และคณะ 

กิจกรรมที่ ๒ วิจัย พัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1 การจัดท า/พัฒนา 
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับใช้ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน) 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า 

และคณะ 

2.2 การวิจัย พัฒนาและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือน าผลมาใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
 

  นายอนุรักษ์  ระย้า 
และคณะ 
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กิจกรรม 
               ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 
3.1 การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัด
และประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ และเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน 

 
 

  นายอนุรักษ์  ระย้า 
และคณะ 

3.2 การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

 
 

  นายอนุรักษ์  ระย้า 
และคณะ 

3.๓ การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National test : NT)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 
 

  นายอนุรักษ์  ระย้า 
และคณะ 

3.4 การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 
 

  นายอนุรักษ์  ระย้า 
และคณะ 

3.5 การวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ เพ่ือน าไปใช้วางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา 

  
 

 นายอนุรักษ์  ระย้า 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน ๖๐,๐๐0 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และงบด าเนินการจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตร การเทียบโอนผล
การเรียน การพัฒนาเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐาน บริหารจัดการ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

๑๕,๐๐๐  /   

๒ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษา และการ
จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

-     

กิจกรรมที่ ๒ วิจัย พัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๓ การจัดท า/พัฒนา เครื่องมือที่เป็น
มาตรฐานส าหรับใช้ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (พัฒนา
คลังข้อสอบมาตรฐาน) 

๕,๐๐๐  /   

๔ การวิจัย พัฒนาและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือน าผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๕,๐๐๐  /   

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

๕ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และ
เตรียมความพร้อมผู้เรียน 

๓๐,๐๐๐  /   
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๖ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

งบ สพฐ.  /   

๗ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

งบ สพฐ.  /   

๘ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

งบ สทศ.  /   

๙ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ เพ่ือน าไปใช้วางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

๕,๐๐๐   /  

 รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ - - - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมิน 
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาการวัด
และประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการ
วิจัย พัฒนา การประเมินระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
3.การจัดการประเมินระดับชาติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาทุกแห่ง 
มีข้อมูลผลการทดสอบและประเมิน 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนได้ 

- การตรวจเยี่ยมและติดตาม 
  การจัดสอบระดับสนามสอบ 
- การสอบถาม 
- สรุปรายงานผลการสอบ 
 

 - แบบบันทึกการ 
ตรวจเยี่ยมและติดตาม 
การจัดสอบ 
 - แบบสอบถาม 
- แบบสรุปรายงานผล 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ และน าผลการประเมินไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ 
 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
             ๘.๑  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
             ๘.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการวิจัย พัฒนา การประเมิน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             ๘.๓  การจัดการประเมินระดับชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูล 
ผลการทดสอบและประเมิน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนได้ 
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โครงการ         พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที ่๑         ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1               ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
นโยบาย ที ่2         ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2               สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
นโยบาย ที ่๔         ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4              เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
      และท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for  
     Educational and Learning Reform) 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
     (Digital Learning Reform :National Digital Learning Platform (NDLP))แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย 
     ดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Learning Platform) หมายถึง ระบบการคัดสรร พัฒนา เผยแพร่ ใช้  
     และประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลยีทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการ 
     ยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน และเป็นศูนย์รวมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีสามารถเข้าถึงได้ใน 
     ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยกลไกชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
       ในสังคมไทย 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5 
      นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ เมษายน 256๕ – วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 2565   
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๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน     

มีคุณธรรมน าความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
สังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยโดยมีพันธกิจในการ
เร่งรัด การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนด้วยการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษารวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องด าเนินการพัฒนาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย และ
โปร่งใส และท่ัวถึงเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือท าการ
ปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในภาพรวมยังสามารถลดค่าใช้จ่าย      
ในการปฏิบัติงาน ทั้งระบบ และการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะไม่ลงทุนซ้ าซ้อน หรือการลงทุนที่ไม่เกิดผล 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจ
ดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงจัดท า “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา

ให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ  
๒.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์            

ที่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงาน รวมถึงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัย
จากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

๓. เป้าหมาย  
          ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๑๓๕ โรงเรียน                  
                3.1.2 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       ๓.๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือให้
มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแบ่งสรรการใช้งานทรัพยากรระบบร่วมกันได้กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานด้าน ICT อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  

      ๓.๒.๒ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ BigData ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
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      ๓.๒.๓ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้        
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงาน รวมถึงวิธีป้องกัน          
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
BigData และเว็บไซต์ส านักงาน 

  
 

  
 

นางสาวสุพรรณี อภยัพิมพ ์๒. การประชุมความปลอดภัย 
ด้านไซเบอร์ (Cyber Security) 
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
 

 

๕. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
BigData และเว็บไซต์ส านักงาน 

๑๔,๑๕๐     

1 พัฒนาระบบสารสนเทศ BigData ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ  
(๑๕ x ๑๕๐ x ๒) 

   ๔,๕๐๐  

2 ประชุมจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ  
(๑๐ x ๑๕๐ x ๒) 

   ๓,๐๐๐  

๓ ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน    ๕,๐๐๐  
๔ ค่าวัสดุ    1,650  
 ๒. การประชุมความปลอดภัย           

ด้านไซเบอร์ (Cyber Security)        
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒๙,๘๕๐     
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ประชุมคณะวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(๑๐ x ๑๕๐ x ๒) 

     ๓,๐๐๐ 

2 ผู้ เข้าร่วมประชุมค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
(๑๕๕ x ๑๕๐ x ๑) 

    ๒๓,๒๕๐ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากร      ๓,๖๐๐ 
 รวม 44,๐๐๐   14,150 ๒๙,850 
 รวมทั้งสิ้น 44,๐๐๐   14,150 29,850 

หมายหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาทุกแห่ง 
มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ 
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓.ร้อยละ ๘๕ ของผู้ที่เข้ารับการอบรม  
ผ่านการทดสอบของหลักสูตร 

- โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์  
ได้ครบถ้วน 
- การรับรองข้อมูลของโรงเรียน
บน เว็บไซต์ สนผ. สพฐ. 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ส านักงานเขตและเว็บ
เพจ Big Data 
- แบบทดสอบการอบรม
หลักสูตรความปลอดภัยด้าน 
ไซเบอร์ 

-  ระบบข้อมูล พ้ืนฐาน
โรงเรียนนักเรียน ครูที่
โรงเรียนส่งผ่านเว็บไซต์  
- ล าดับการยืนยันข้อมูล 
บนเว็ปไซต์ สนผ. สพฐ. 
ของโรงเรียน  
- เว็บเพจ Big Data 
-  ร า ย ง า น ส รุ ป ก า ร
ด าเนินการฯ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัดมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งระบบ 

๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์                         
ที่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงาน รวมถึงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัย
จากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
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๗.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพ่ือการบริหารและ 
การเรียนรู้ 

๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
         ๘.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย เพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งระบบ ร้อยละ ๑๐๐ 
         ๘.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็น        
ภัยคกุคามที่อาจจะเกิดข้ึนกับตนเองและหน่วยงาน รวมถึงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัย        
จากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
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โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานอ านวยการ  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๑ ด้านความปลอดภัย   
กลยุทธ์ที่ 1.      ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
นโยบายที่ ๔     ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
     การจัดการเรียนการสอน  
     ประเด็นปฏิรูปที่ 1.1 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
     ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) 
     ยุทธศาสตร์ที่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
     ในสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564– ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางมาลี แก้วแววนาม ,นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ ,นางชุตินันท์ กรณ์เวทย์โภคิน 
                              นางสาวณิชาภา โชคสุขส าราญ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    วันทีเ่ริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม 2564 – วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 2565   
 

1. หลักการและเหตุผล 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยบริการทางการศึกษา 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ (ตามมาตรา 37) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 งานอ านวยการของ              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการ           
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และด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐาน         
ของความถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา           
และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก 
คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขอบข่ายภารกิจงานประกอบด้วย งานสารบรรณ             
งานช่วยอ านวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานอ านวยการ จะส าเร็จบรรลุว ัตถุประสงค์             
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเพื่อให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดท าโครงการ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานอ านวยการ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน การจัดระบบ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน 
            2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าควบคุมภายใน การบริหาร       
ความเสี่ยง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
            ๒.๓ เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ และผลงานด้านการจัดการศึกษาของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงาน เกิดความ
เลื่อมใส ศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา คัดเลือกบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา 
            2.4 เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาน ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
อนามัย และส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง  
            2.5 เพ่ือให้การติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และภายในก าหนดเวลา 

3.  เป้าหมาย 
   3.1  เชิงผลผลิต (Output)  
  3.1.1 การประชุมทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 16 คน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)  
                     3.1.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 180 คน (3 เดือน/ครั้ง) และคัดเลือกบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา จ านวน 
135 คน (โรงเรียนละ 1 คน) 
  3.1.3 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และติดตามการรายงานผลการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 40 คน  
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  3.1.4 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 40 คน 
  3.1.5 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน จ านวน 160 คน 
  3.1.6 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง จ านวน 40 คน 
  3.1.7 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
           (1) การประชุมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 20 คน 
           (2) การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 6 ครั้ง 
  3.1.8 การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และงานประสานงาน 
เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในสถานที่ท างาน มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย            
โดยด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งอาคารสถานที่ จัดภูมิทัศน์ จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานรัฐพิธี งานส าคัญประจ าปี และประสานงานอ่ืนๆ จ านวน 10  ครั้ง 
      3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ได้รับความรู้
ความเข้าใจในภารกิจงานด้านนโยบาย การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

3.2.2 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพ       
การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ          
ได้มาตรฐาน 

3.2.3 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการ
ด าเนินงาน เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  3.2.4 การติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และภายในก าหนดระยะเวลา 

3.2.5 การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง  

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. การประชุมทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่     
การศึกษา (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

    นางสาวณิชาภา   
     โชคสุขส าราญ 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน 
นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
    1) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
(3 เดือน/ครั้ง) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

นางชุตินันต์   
    กรณ์เวทย์โภคิน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

    2) การคัดเลือกบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์
ให้แก่สถานศึกษา (โรงเรียนละ 1 คน) 

 

3. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา 

    นางชุตินันต์   
    กรณ์เวทย์โภคิน 

4. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
    การด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วน 
     ราชการ ตามมาตรการปรับปรุง 
    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

    นางสาวสุกัญญา 
         หมั่นจิตร ์

5. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

    นางสาวณิชาภา 
      โชคสุขส าราญ 

6. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

    นางสาวณิชาภา  
      โชคสุขส าราญ 

7. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
    องค์กร 
    1) การประชุมสร้างเครือข่าย 
        ประชาสัมพันธ์ 
    2) การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และ 
        เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

นางสาวสุกัญญา 
            หมั่นจิตร์ 

8. การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    งานสวสัดิการ สวัสดภิาพ และประสานงาน 

    นางมาลี  
       แก้วแววนาม 

9. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    นางมาลี  
       แก้วแววนาม 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับงบด าเนินงาน จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมประชุมทีมบริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (สัปดาห์ละ  
1 ครั้ง) รวม 40 ครั้ง 16 คน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
วันละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท  
รวม 40 ครั้ง จ านวน 16 คน  
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ 
ละ 90 บาท รวม 4 ครั้ง  
จ านวน 16 คน 

 
 
 

19,200 
 
  

 5,760 

 
 
 

2,400 
 
 

1,440 

 
 
 

5,760 
 
 

1,440 

 
 
 

4,800 
 
 

1,440 

 
 
 

6,240 
 
 

1,440 

รวม 24,960 3,840 7,200 6,240 7,680 

2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านนโยบายการจัดการศึกษาของ
หน่วยงาน 
1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ          
(3 เดือน/ครั้ง) รวม 4 ครั้ง 180 คน  
    1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
วันละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท รวม 4 
ครั้ง จ านวน 180 คน  
    1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ  
ละ 90 บาท รวม 1 ครั้ง จ านวน 
180 คน 
๒. การคัดเลือกบุคคลผู้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาใน
สังกัด (โรงเรียนละ 1 คน) 
3. ค่าวัสด ุ

 
 

 
21,600 

 
 
 
 
 
 
 

16,200 

 
22,120 

 

 
 

5,400 
 
 

 

 

 
 

5,400 
 
 

 

 

 
 

5,400 
 
 
 
 
 
 
 

16,200 
 

 

 

 
 

5,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22,120 

รวม 59,920 5,400 5,400 21,600 27,520 

3 กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ    ตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 
ละ 30 บาท จ านวน 40 คน  
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ  
ละ 90 บาท จ านวน 40 คน  
3. ค่าจัดท าเอกสาร 
 

 

 
 

2,400 

3,600 

4,000 

 

    
 

 
2,400 

3,600 

4,000 
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4. ค่าวัสด ุ 2,000 2,000 
รวม 12,000    12,000 

4. 
 

กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงานตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 
ละ 30 บาท จ านวน 40 คน  
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ  
ละ 90 บาท จ านวน 40 คน  
3. ค่าจัดท าเอกสาร 
4. ค่าวัสด ุ

 
 

 
 
 

2,400 
 

3,600 
 

2,000 
2,000 

   
 

 
 
 

2,400 
 

3,600 
 

2,000 
2,000 

 

รวม 10,000   10,000  
5 กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 
ละ 30 บาท จ านวน 160 คน  
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ  
ละ 90 บาท จ านวน 160 คน  
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ 
ละ 1,200 บาท  
4. ค่าจัดท าเอกสาร 
5. ค่าวัสด ุ

 
 

9,600 
 

14,400 
 

7,200 
 

4,000 
5,000 

    
 

9,600 
 

14,400 
 

7,200 
 

4,000 
5,000 

รวม 40,200    40,200 
6 กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 
ความเสี่ยง 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 
ละ 30 บาท จ านวน 40 คน  
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ  
ละ 90 บาท จ านวน 40 คน  
3. ค่าจัดท าเอกสาร 
4. ค่าวัสด ุ

 
 
 

2,400 
 

3,600 
 

2,000 
2,000 

   
 
 

2,400 
 

3,600 
 

2,000 
2,000 

 

รวม 10,000   10,000  
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร 
๑. การประชุมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
    ๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2 มื้อๆ ละ 30 บาท จ านวน 20 คน  
    ๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ  
ละ 90 บาท จ านวน 20 คน  
    ๑.๓ ค่าจัดท าเอกสาร 
๒. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
๓. ค่าวัสด ุ
 

 
 
 

 
1,200 

 
1,600 

 
2,000 

 
 
24,120 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4,120 

 
 
 

 
1,200 

 
1,600 

 
 2,000 
 
 
5,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,500 

รวม 28,920  4,120 9,800 7,500 7,500 
8 กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม งานสวสัดิการ สวสัดิภาพ 
และประสานงาน 
1. ค่าใช้สอยในการปรับปรุงตกแต่ง
อาคารสถานที่ 
2. ค่าวัสดุในการปรับปรุงตกแต่ง
อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ประดับ
อาคารสถานที่ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ผูกผ้า ประดับธง เครื่องราชสักการะ  
พวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้สด งานรัฐ
พิธี งานวันส าคัญ  งานประเพณีไทย  

 
 

 
64,000 

 
50,000 

 
 
 
   

 
 
 
24,000 
 
30,000 
 
 
 

 
 
 
20,000 
 
10,000 
 
 
 
 

 
 
 
20,000 
 
10,000 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 รวม 114,000 54,000 30,000 30,000  

9 กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
สพฐ. 

    

 รวมทั้งสิ้น 300,000 67,360 52,400 85,340 94,900 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มี
ความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแนวทาง 
นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐาน และจุดเน้น
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด 
สามารถด าเนินการตามปฏิทิน หรือตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทัน
ก าหนดเวลาทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย 
3. การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม 
ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานส านักงาน 
4. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
ผลิตข้อมูลข่าวสารครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
5. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด  
มีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม งาน
สวัสดิการ สวัสดิภาพ งานประสานงาน 
ของหน่วยงาน 

ประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่จัด 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              7.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง          
ในสังกัด ทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน มีความตระหนัก มีความรู้ 
ความเข้าใจในงาน ส่งผลท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามนโยบายและ
ตรงตามเป้าหมาย  
              7.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานทันตามก าหนดเวลาของ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    7.3 การให้บริการ สนับสนนุ ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน
ส านักงาน 
              7.4 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงาน เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     7.5 การให้บริการด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการส่งเสริมและสนับสนุนการ          
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา การประสานงาน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

    8.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์

ของแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐาน และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
    8.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด สามารถด าเนินการตามปฏิทิน หรือตามเง่ือนไขของหน่วยงานต้นสังกัด  
ได้ทันก าหนดเวลาทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย 
     8.3 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานส านักงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
     8.4 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
     8.5  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  
งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ งานประสานงาน ของหน่วยงาน 
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โครงการ         ประชุมสัมมนาการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที ่๔ ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
     บริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ๒๐ ประเด็นการการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา 
     แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔– ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาววงเดือน หนชัย 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ก าหนดให้ 
ส่วนราชการด าเนินการตาม หมวด 3 มาตรา 16 ให้สวนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
โดยจั ดท าแผนสี่ ปี ซึ่ ง จะต้ องสอดคล องกั บแผนการบริ หารร าชการแผ่ นดิ นตามมาตรา  13                               
ในแต่ ละปีงบประมาณให้ ส วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้ ระบุสาระส าคัญ                       
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้ รายจ่าย และทรัพย์สินอ่ืนที่ต้องใช้ และหมวด 4 มาตรา 20 ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย              
แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ 
ซึ่งต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการพร้อมด้วยประชาชนทราบทั่วกัน และการบริหารจัดการศึกษา มีความจ าเป็นต้อง
ใช้กระบวนการวางแผนเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทาง  แนวทางการด าเนินงานที่หน่วยงาน                  
หรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ  
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เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน           
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือส าคัญในการน ายุทธศาสตร์              
ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (๕ ปี) เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง           
ในการด าเนินงาน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
            ๒.๑. เพ่ือให้หน่วยงานมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษา 
            ๒.๒. เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

  ๒.๓. เพ่ือก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีและการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไป 
ตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่ก าหนด 

3. เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
                   ๓.1.1. ผู้บรหิาร และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4๐ คน  
                   ๓.๑.๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 256๖ – 25๗๐  
จ านวน 35 เล่ม 

  3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2              
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (๕ ปี) 

  √  นางสาววงเดือน หนชัย 
และคณะฯ 

5. งบประมาณ 
             แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
ดังนี้  
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

 1. การประชุมสัมมนาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (๕ ปี) 

   √  

1 คณะท างานและผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๐ คน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 4 มื้อ ๆ  
ละ 3๐ บาท 

 
4,8๐๐ 

    

2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒ มื้อ ๆ ละ 90 บาท 7,2๐๐     
๓ ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร ๒๘,0๐๐     
 รวมทั้งสิ้น 4๐,๐00     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้

วัดและ
ประเมินผล 

มีเอกสารร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2566 – 25๗๐ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร           
รายงานผล/สรุป
โครงการ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๗.๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีกรอบและแนวทาง 
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

   ๗.๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีการบริหารจัดการงบประมาณ 
เป็นไปตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่ก าหนด 
 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
    ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
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โครงการ                  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที ่๔         ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4             เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
     บริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๕  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์     
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววงเดือน หนชัย 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝังแนวความคิดและความรู้ให้กับเยาวชน
พลเมืองโดยรวมที่เป็นตัวแปรหลักของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการ
ออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อต่อส าคัญของการพัฒนาในทุกด้าน อันเป็นเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและ
ขีดความสามารถ การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
การปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้            
การสร้างนวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เป็นภารกิจส าคัญในการจัดระบบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา             
สู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นกลไกน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็ง การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทยยุค 4.0           
อย่าง “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญตามแนวทาง 
การจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดท านโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมก าหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
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และกรอบเป้าหมาย การจัดการศึกษาที่มีความชัดเจน และสามารถรับมือกับพลวัตศตวรรษที่ 21 (the 21st 
century dynamics) ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลก กรอปกับ         
มีความจ าเป็นต้องขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา      
สู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
        ๒.๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        ๒.๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะในการแข่งขันและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

3. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
                  ๓.1.1. สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  ๑๓๕  แห่ง 
                  ๓.๑.๒. นักเรียน  จ านวน  ๒๔,๐๒๐  คน 
  3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                  ๓.๒.๑. สถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  ๓.๒.๒. นักเรียนในสังกัดทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

๑. การจัดท าจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 √   นางสาววงเดือน หนชัย 
และคณะฯ 

๒. การจัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  √   นางสาววงเดือน หนชัย 
และคณะฯ 

๓. การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  √  นางสาววงเดือน หนชัย 
และคณะฯ 

๔. การก ากับติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

   √ นางสาววงเดือน หนชัย 
และคณะฯ 

5. งบประมาณ 
            แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

 

 



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 176
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4  
๑. การจัดท าจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

0  √   

 ๒. การจัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0  √   
 ๓. การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
   √  

1 คณะท างานและผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 15๐ คน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 1 มื้อๆ ละ  
3๐ บาท 

 
4,5๐๐ 

    

2 ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน จ านวน 30 คน       
จ านวน ๒ มื้อ ๆ ละ 90 บาท 

5,4๐๐     

๓ ค่าวัสดุ และค่าจัดจ้างพิมพ์เอกสาร 4,5๐๐     
 รวม 14,400     
 ๓. การก ากับติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 
    √ 

1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๔,๖00     
 รวม ๑๔,๖00     
 รวมทั้งสิ้น ๒๙,๐00     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

๑. สถานศึกษาใช้จุดเน้นเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการศึกษา 
๒. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
การนิเทศ ติดตาม 

เอกสารรายงาน 
 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๗.๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีกรอบและแนวทาง 
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

   ๗.๒. นักเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น 
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๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 ๘.๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๘.๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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โครงการ      โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 3     ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3                   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
นโยบายที่ 4     ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่  ๓  ด้านคุณภาพ  
     นโยบายที่  4  ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางกชพร  ศิริปรุ และนางการะเกต  นิยมธรรม 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2564 – วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด                  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการ              
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบ              
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน                 
สิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษา เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ               
อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคลครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจ              
ที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษา
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ทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบข่าย
และภารกิจงานในปัจจุบัน 12 งาน ได้แก่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบการศึกษา         
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน              
งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ            
งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอ่ืน งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและ          
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และ
ส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาท                    
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ          
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด                     
ต่อทางราชการต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ             

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงาน                   

ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

   จัดศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง  
   3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
บริหารจัดการงานตามภารกิจของกลุ่ม (งานประจ า)  มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

     ผู้ศึกษาดูงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ และสรุปแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 
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๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

การศึกษาดูงาน    / นางกชพร ศิริปรุ 
นางการะเกต นิยมธรรม 
 

๕. งบประมาณ 
                แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้  

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ศึกษาดูงาน ๒๐,000    ๒๐,000 
 รวมทั้งสิ้น 20,000  12,000  ๒๐,000 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประชุม
รูปแบบออนไลน์” 
2. การศึกษาดูงาน 

ประเมินผล 
 

สรุปรายงาน 

แบบรายงาน 
 

- แบบสรุปรายงานผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การบริหารจัดการงานตามภารกิจ (งานประจ า) และงานตามนโยบายต่างๆ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษารับผิดชอบ สามารถขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม และการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไป          
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมมีเว็บไซต์                
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
            ร้อยละของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์                              
และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                  พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model  
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที ่๔         ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4              เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
     บริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๕  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์      
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายไทยศักดิ์ วงศ์ค า นางนภาดา มณีรัตน์ และนางสาววงเดือน หนชัย 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ มกราคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
   การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝังแนวความคิดและความรู้ให้กับเยาวชน
พลเมืองโดยรวมที่เป็นตัวแปรหลักของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การบริหารจัดการศึกษา            
เพ่ือการออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อต่อส าคัญของการพัฒนาในทุกด้าน อันเป็นเป้าหมายในการ             
สร้างความมั่นคงและขีดความสามารถ การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและ            
ความเสมอภาคทางสังคม การปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการสร้างสังคมแห่งคุณธรรม          
และสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างนวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เป็นภารกิจส าคัญในการจัดระบบ           
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นกลไกน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็ง การพัฒนา
ประเทศสู่ประเทศไทยยุค 4.0 อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”และสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ                  
การด าเนินการ รวมทั้งข้อมูลดังกล่าว จึงได้ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง             
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พบว่า บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก มีความตึงเครียด           
ขาดความสุขในการท างาน นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดทักษะการท างาน และมีภัยคุกคาม
ในรูปแบบต่างๆ ครูขาดการท างานเป็นทีม บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และห้องเรียนไม่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนขาดสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ชุมชนมีความต้องการให้โรงเรียนดูแลระเบียบ
วินัยผู้เรียน ให้ดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลดลง ดังนั้น          
จึงมีความจ าเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย              
SMILE Model อันประกอบด้วย S : Safety การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย M : Morality ส่งเสริม
คุณธรรม I : Innovation นวัตกรรมสร้างสรรค์ L : Leaning for new normal การเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่           
E : Effciency เน้นประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ือพัฒนาระบบ ให้เป็นองค์กรที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความปลอดภัย           
มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีความสุขในการท างาน อันจะน าไปสู่องค์กรแห่ง “ภิรมย์ฤทัยสถาน” ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด มีคู่มือพัฒนาองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ทีเ่ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

  ๒.๒. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
  2.3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสมรรถนะในการแข่งขัน  

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น  

3. เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
                   ๓.1.1. สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  ๑๓๕  แห่ง 
                   ๓.๑.๒. นักเรียน  จ านวน  ๒๔,๐๒๐  คน 
                   ๓.๑.๓. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  ๕๘ คน 
  3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                   ๓ .๒.๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษา  ได้ รับการ พัฒนาองค์กร                       
สู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

         ๓.๒.๒. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
         ๓.๒.๓. นักเรียนในสังกัด มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-
ก.ย. 

2565 

๑. การจัดท าคู่มือ SMILE Model  √   นายไทยศักดิ์ วงศ์ค า 
และคณะฯ 

๒. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  √   นายไทยศักดิ์ วงศ์ค า 
และคณะฯ 

๓. การก ากับติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

   √ นายไทยศักดิ์ วงศ์ค า 
และคณะฯ 

https://krustation.com/tag/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/


 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 183
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

5. งบประมาณ 
                แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 5๗,๐00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

 ๑. การจัดท าคู่มือ SMILE Model   √   
1 คณะท างานและผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 30 คน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 8 มื้อๆ  
ละ 3๐ บาท 

 
7,2๐๐ 

    

2 ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน จ านวน 30 คน       
จ านวน ๒ มื้อๆ ละ 90 บาท 

10,8๐๐     

๓ ค่าวัสดุ และค่าจัดจ้างพิมพ์เอกสาร ๒๔,๕๐๐     
 รวม 4๒,๕00     
 ๒. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   √   

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 1 มื้อๆ  
ละ 3๐ บาท (จ านวน 150 คน) 

4,500     

 3. การก ากับติดตามและประเมินผลการจัด    
    การศึกษา 

๑๐,๐๐๐    √ 

 รวมทั้งสิ้น ๕๗,๐00     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีคู่มือ
พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย  
SMILE Model เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
๒. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 
๓. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
การนิเทศ ติดตาม 

เอกสารรายงาน 
 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๗.๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๗.๒. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
7.3. นักเรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  

 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 ๘.๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทุกแห่ง มีคู่มือ
พัฒนาองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ทีเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          ๘.๒. ร้อยละ 80 ของ บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
          ๘.๓.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
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โครงการ                   โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
     การบริหารจัดการศึกษา 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๒ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๕ การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ               นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ และคณะ 
ลักษณะงาน/โครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    วันทีเ่ริ่มต้นโครงการ มกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565   
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีแนวคิด “ปลดล็อก  ปรับเปลี่ยน  เปิดกว้าง” เ พ่ือให้การท างาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการมีความรวดเร็ว ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถน าพาประเทศไทย 
ไปต่อหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19  ประกอบกับ การสนับสนุนข้อมูลผลการประชุม องค์การยูเนสโก          
ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตร ที่ยืดหยุ่น วัดผล           
ตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยหนึ่งในนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา          
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าลังด าเนินการ คือ “การควบรวม” โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีจ านวนน้อยกว่า ๑๒๐ คน  
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             ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน
เทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเพ่ือเป็นโรงเรียน
หลักในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ โดยด าเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ          
จัดท าแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการนั้น  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
นโยบายดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง 
     ๒.๒ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ

ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

3. เป้าหมาย 
             ๓.๑  เชิงปริมาณ 

          3.1.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 มีการบริหารจัดการให้โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 

     3.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน บริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
     3.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 มีการบริหารจัดการให้โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 
         3.2.2 โรงเรียนคุณภาพของชุมชนการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและ 

เป็นโรงเรียนหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ 
    3.2.3 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา ตามแผนการนิเทศ 

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

๑.ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ 
ชองชุมชนตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 √   นางนิภาภรณ์  
สุทธสิงห์ และคณะฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ 

 √   นางนิภาภรณ์  
สุทธสิงห์ และคณะฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

3.พิจารณาตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เสนอ สพฐ. 
ขอสนับสนุนงบประมาณ 

 √   นางนิภาภรณ์  
สุทธสิงห์ และคณะฯ 

4.ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงาน
การเก็บรวบรวบข้อมูลแผนผังอาคารสถานที่ 
และสิ่งปลูกสร้างและก าหนดรูปแบบ
(MODEL) 

 √   นางนิภาภรณ์  
สุทธสิงห์ และคณะฯ 

5.เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ในระดับเขตพ้ืนที่ให้ กศจ.พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ 

 √   นางนิภาภรณ์  
สุทธสิงห์ และคณะฯ 

๖.เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ในระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สพฐ. 

  √ √ นางนิภาภรณ์  
สุทธสิงห์ และคณะฯ 

๕. งบประมาณ 
            แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน  25,000.00บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ดังนี้  

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 1.ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ชองชุมชนตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

๕๐๐  ๕๐๐   

 ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
ระดับเขตพ้ืนที่ 

๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐   

1 พิจารณาตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เสนอ
สพฐ.ขอสนับสนุนงบประมาณ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐   

2 ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้การ
ด าเนินงานการเก็บรวบรวบข้อมูล
แผนผังอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง
และก าหนดรูปแบบ (MODEL) 

๗,๕๐๐  ๗,๕๐๐   



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 188
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๓ เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนในระดับเขตพ้ืนที่ให้ กศจ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐   

๔ เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนในระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. 

๒,๕๐๐   ๒,๕๐๐  

 รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐  ๒๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการให้
โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์           
ทีก่ าหนด 
2.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน    
การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการให้
โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์         
ที่ก าหนด 
2 .โรงเรียนคุณภาพของชุมชนการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็น
โรงเรียนหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ 

 
- ประเมินผลตามตามตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 
 
- ประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
แบบประเมินผลตามตาม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 
 
แบบประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
เครื่องมือการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
3.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามแผนการนิเทศและรูปแบบ
กระบวนการที่ก าหนด 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเกิดความเชื่อมั่นต่อ

ชุมชน และผู้ปกครอง 
 7.๒  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนพัฒนาและยกระดับคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม 
 ๗.๓  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นโรงเรียนหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ในพ้ืนที่ 
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โครงการ  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที ่๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2.5 การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม                        
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ - 2565 
     นโยบายที่  4 ด้านประสิทธิภาพ 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ - 2565)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารี จงอยู่สุขสันต์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ มกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
            ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยมของผู้ปกครอง 
ที่ต้องการส่งบุตรหลาน  ไปเรียนโรงเรียนในเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้ายทายส าคัญของระบบการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้ง พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังประสบปัญหาในเรื่อง              
คุณภาพของเด็กนักเรียน การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังไม่สามารถด าเนินการ              
ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรในโรงเรียนจ ากัด และโรงเรียนมีภาระงานจ านวนมาก งบประมาณ       
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งผลให้คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                  
เพ่ือให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                     
โ ด ย มี แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ร ง เ รี ย น ข น า ด เ ล็ ก แ บ บ ขั้ น บั น ไ ด ที่ มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะยั่ ง ยื น                                       
ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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โดยเน้นต าบลเป็นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ                  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมด าเนินการในแต่ละต าบล 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียน           
ขนาดเล็ก ซึ่งได้จัดท าโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย                   
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา โดยจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ ก                       
ปีงบประมาณ 2562-2565 ทั้งนี้ จากการติดตามผลการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 
โรงเรียนที่มีการควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น            
แต่โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสงค์ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ซึ่งจ าแนกเป็นกลุ่มที่เป็น
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ และ             
กลุ่มที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน                  
มีมติไม่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                 
ตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2565 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ได้รับการบริหารจัดการที่มีวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม 
    2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยลดจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก  

3. เป้าหมาย  
             ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)  

           โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียน 120 คนลงมา มีวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม 
     3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

      โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้าน 
การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1.ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก               
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

    นางอารี จงอยู่สุขสันต ์

2.ส ารวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียน 120 คน ลงมา สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และมาตรการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

    นางอารี จงอยู่สุขสันต ์
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

3. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 
120 คนลงมา  

    นางอารี จงอยู่สุขสันต ์

4.สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชนในการมาเรียนรวม 

    นางอารี จงอยู่สุขสันต ์

5.สรุปและรายงานผล     นางอารี จงอยู่สุขสันต ์

๕. งบประมาณ 
            แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน  ๒๕,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 

20,700   /  

2 สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน ในการมาเรียนรวม/ยุบเลิก 

4,300    / 

 รวม 25,000     
 รวมทั้งสิ้น 25,000     

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                       
ตามบริบทของโรงเรียน 

- ผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 
 

- แบบรายงาน 

2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียน
รวมโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง/โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล/โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

- ผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 
 

- แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 
 7.2 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
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๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ    
            8.1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน  
            ๘.2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง/โรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล/โรงเรียนดีใกล้บ้าน  
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โครงการ  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ  
มาตรการที่ ๔.๓            การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต้นแบบ 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
     ในการแข่งขันของประเทศ 
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕ 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ  
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุภัทรชัย  กระสินหอม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ พฤศจิกายน 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 วิจัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการแสวงหาความรู้ของปัญหาต่างๆ การวิจัยท าให้มนุษยชาติ 

มีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของ 
การวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐโดยรัฐให้
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ อย่างชัดเจน
วิจัยทางการศึกษาถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องน ามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองเพราะจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ขยายขอบเขตความรู้และเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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  การวิจัยทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศักยภาพอย่างสูงสุด
เพราะถ้าหากมนุษย์ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาจนถึงระดับขีดสูงสุดแล้ว การพัฒนาด้านอ่ืนๆ                  
ก็จะสามารถท าได้อย่างราบรื่น การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย  โดยปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดความก้าวหน้าและเห็นภาพความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ได้ มีทักษะในการด ารงชีวิต มีความเป็นไทยและมั่นใจ
ในตนเอง โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศการศึกษาซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมาย เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูเกิดความรู้ความเข้าใจและใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูมีความเข้มแข็งในการด าเนินการห้องเรียนคุณภาพ นวัตกรรม
ภาษาไทย และถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่ดีในด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา 

๒.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานที่ดีระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๔ เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม            

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา 

2.5 เพ่ือจัดท าวิจัยการประเมินโครงการและสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  และ
นวัตกรรมภาษาไทย 

3. เป้าหมาย  
 3.1. เชิงผลผลิต (Output)  

 3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จ านวน 135 โรงเรียน ได้ด า เนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ นวัตกรรมภาษาไทย และ                        
ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหา ร           
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 

 ๓.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จ านวน 135 โรงเรียนมีนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 196
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
3.2.1 สถานศึกษามีการด า เนินการตามกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และนวัตกรรม

ภาษาไทย เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 

๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาการศึกษา ได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

 

โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
๑. ถอดบทเรียน “ใช้
กระบวนการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

 

√ 
 

 

นายสุภัทรชัย   
กระสินหอม 
และคณะฯ 

2. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คัดเลือกนวัตกรรม/ ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 

√ 
 

 

นายสุภัทรชัย   
กระสินหอม 
และคณะฯ 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การใช้กระบวนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศการศึกษา 

 

√ 
 

 

นายสุภัทรชัย   
กระสินหอม 
และคณะฯ 

4. จัดท าวิจัยการประเมินโครงการ
และสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนคุณภาพ 

 

 
√ 

 
นายสุภัทรชัย   
กระสินหอม 
และคณะฯ 

5. งบประมาณ 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ถอดบทเรียน “ใช้กระบวนการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา”และส่งเสริม
การด าเนินงาน ห้องเรียนคุณภาพ  
และนวัตกรรมภาษาไทย 

2,000 - 2,000 - - 

2 ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือก
นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9,000 - 9,000 - - 

3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร
การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา 

25,000 - 25,000 - - 

4 จัดท าวิจัยการประเมินโครงการและ
สรุปผล การด าเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนคุณภาพ 

14,000 - - 14,000 - 

 
รวม 50,000 - 36,000 14,000 -  

รวมทั้งสิ้น 50,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ร้อยละของสถานศึกษา         
ได้ด าเนินกิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ นวัตกรรมภาษาไทย        
และใช้กระบวนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 

๑. สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย จัดกิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ นวัตกรรมภาษาไทย และ
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
๒. สถานศึกษาได้รับการประเมิน 
ติดตามการด าเนินงาน 

๑. แบบติดตาม และแบบ
รายงานผลการด าเนินงาน 

๒.ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
นวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ ระดับสถานศึกษา และระดับ
เขตพ้ืนที่ 

๑. สถานศึกษามีการน าเสนอ
นวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศระดับสถานศึกษา 

๑. แบบรายงาน และ
น าเสนอนวัตกรรม ผลการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๒. สถานศึกษาได้รับการรับรองผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน
ด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษา 

๑. สถานศึกษาไดรับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในด้าน
การบริหาร การจัดการเรียนรู้และ
การนิเทศการศึกษา 

1. แบบรายงานการนิเทศ
การใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม การ
จัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในด้าน
การบริหาร การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1. สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และใช้กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม  

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา 

 7.2. สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่ 
  7.3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และ        
การนิเทศการศึกษา 
  7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีรายงานผลการวิจัยการประเมินโครงการ และ
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  8.1 สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ นวัตกรรมภาษาไทย และใช้กระบวนการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  8.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 8.3 สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษาครบทุกโรงเรียน 
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โครงการ            ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที ่๔            ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
     การบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี  (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรักษ์  ระย้า 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนนั้นสารมารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่และภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี          
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา          
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ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
            ดังนั้น เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง    
น าผลการประเมินมาใช้เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ยั่งยืน พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. เป้าหมาย  
  3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

                  3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
                    3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
                    3.1.3 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีข้ึนไป 
   3.2.2 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีข้ึนไป 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1.นิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ียั่งยืนและมีประสิทฺธิภาพ 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะฯ 

2.นิเทศ ซ้อมการประเมิน (mock 
assessment supervision) เตรียมความ
พร้อมสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

3.การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา (ประกันคุณภาพ ๑ ช่วย ๓) 

 
   นายอนุรักษ์  ระย้า

และคณะฯ 

4.สังเคราะห์รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  

 
 

  นายอนุรักษ์  ระย้า
และคณะฯ 

5.สรุปผลการด าเนินงาน    
 

นายอนุรักษ์  ระย้า
และคณะฯ 

5. งบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  

งบด าเนินงาน  จ านวน  ๔๒,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ียั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

-     

2 นิเทศ ซ้อมการประเมิน (mock 
assessment supervision)  
เตรียมความพร้อมโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๒0,000  / /  

๓ การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา(ประกันคุณภาพ ๑ ช่วย ๓) 

๒0,000  / /  

๔ สังเคราะห์รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  

๒,000   /  

 รวม ๔๒,000     
 รวมทั้งสิ้น ๔๒,000     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
2. ทุกโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป 

- ประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- การประเมินคุณภาพภายนอก 

- แบบรายงาน          
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  
- ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับการศึกษา

ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน  
 ๗.๓ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ   
            ๘.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
            ๘.2 สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ในระดับดีข้ึนไป        
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
     และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
     การจัดการเรียนการสอน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๑ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
     ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ ที่๖การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
      ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนภาดา  มณีรัตน์ , นางอารี จงอยู่สุขสันต์ ,นางสาววงเดือน หนชัย 
                               นางบังอร บารมี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง/งานประจ า 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ  ตุลาคม 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 256๕  

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย               

ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของาน        
ตามยุทธศาสตร์ ให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ        
ที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารสนับสนุนที่ใช้โรงเรียน  
เป็นฐาน (School- Based Management : SBM) โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการตามแผน       
การก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ โดยมีขอบข่ายและภารกิจงานในปัจจุบัน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
นโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามประเมินและรายงานผล และกลุ่มงานธุรการ            
ซึ่ งในแต่ละกลุ่มงานจะมีภารกิจที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละปีจะมีงานประจ าที่จะต้องด าเนินการ                   
ในรูปแบบของคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ในส่วนของงานวิเคราะห์งบประมาณ  
ได้แก่ การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ งานการจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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งานการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ ในส่วนของงานติดตามประเมินและ
รายงานผลตลอดจนการเร่งรัดการปฏิบัติงานในช่วงปลายปีงบประมาณ ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจของ
กลุ่มนโยบายและแผนเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
2.2 เพ่ือให้การจัดสรร จัดตั้งงบประมาณ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และงานการจัดท า

รายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 เพ่ือขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทั้งระบบ ตลอดจนรายงานผล

การบริหารจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจ าปี 256๔ 
2.4 เพ่ือขับเคลื่อน และเร่งรัดการด าเนินงานในภาพรวมให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๒.๕. เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ จ านวน  5 ครั้ง 
3.1.2 จัดประชุมคณะท างาน/วิทยากร การจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 ครั้ง 
3.1.3 รับการตรวจราชการตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 ครั้ง 
3.1.4 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จ านวน 2 ครั้ง 

3.1.5 เร่งรัดงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 1 ครั้ง 
๓.๑.๖. การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน  จ านวน ๒ ครั้ง 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บริหารจัดการ

งานตามภารกิจของกลุ่ม (งานประจ า)  มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
                                          



 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕              หน้า 205
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

๑.การประชุมพิจารณาจัดตั้ง/ 
จัดสรรงบประมาณ/งานนโยบายอื่นๆ 

  √    นางนภาดา  มณีรัตน์ 
และคณะฯ 

2.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ทั้งระบบ 

    √   √ นางนภาดา  มณีรัตน์ 
และคณะฯ 

3.เร่งรัดการปฏิบัติงาน   √    นางนภาดา  มณีรัตน์ 
และคณะฯ 

4.พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

   √   นางนภาดา  มณีรัตน์ 
และคณะฯ 

๕. งบประมาณ 
                แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน ๔๗,๐00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การประชุมพิจารณาจัดตั้ง/จัดสรร
งบประมาณ/งานนโยบายอ่ืนๆ 

1๓,๘00 √    

2 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ทั้งระบบ 

๑๑,๒00   √ √ 

๓ เร่งรัดการปฏิบัติงาน ๑๒,๐00 √    

๔ พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๑0,๐00  √   

 รวมทั้งสิ้น ๔๗,๐00     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูลระบบบัญชี
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ครบถ้วน  
3. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานทั้งระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.กลุ่มนโยบายและแผนมีเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินผล 
ความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 
- สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- เว็บไซต์กลุ่มนโยบาย
และแผน 

- แบบประเมิน 
- แบบสรุปรายงาน 
 - แบบสรุปรายงาน 
 
- แบบรายงาน 
- ระบบข้อมูลที่เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑. การบริหารจัดการงานตามภารกิจ (งานประจ า) และงานตามนโยบายต่าง ๆ ที่กลุ่มนโยบายและ

แผนรับผิดชอบ สามารถขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๒. กลุ่มนโยบาย มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
           ๘.๑ ร้อยละการพิจารณาจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  
           ๘.๒ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  
           ๘.๓ ร้อยละของการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานทั้งระบบ 
           ๘.๔ กลุ่มนโยบายและแผน มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
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โครงการ         การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๔         ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4              เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
     การจัดการเรียนการสอน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
       และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรสา  เรืองรองธรรม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 

สิงหาคม 2560 กฎหมายฉบับนี้ได้วางกรอบในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
โดยก าหนดรายละเอียดอันเป็นมาตรฐานกลางที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน อีกทั้งมีหลักการที่ท าให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องบันทึก
หลักฐานในการด าเนินการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ส าคัญไว้เพ่ือประกอบการ
พิจารณา กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัสดุเป็นกระบวนการที่ส าคัญ และเป็นที่สะท้อน
ถึงผลส าเร็จของการบริหารภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน     
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 เป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงิน                
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และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ              
พ.ศ. 2551  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment Master Plan) ตลอดจนเพ่ือรองรับ    
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) เป็น New GFMIS Thai 

 ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 จึงจัด             
โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ” เพ่ือให้ความรู้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลการที่เกี่ยวข้องในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
สามารถบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้บริหารโรงเรียน, ครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน 

ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย แนวทางในการด าเนินการทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และ
เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

 2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณก่อนหน้า                   
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

3. เป้าหมาย  
 ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 

  3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน, ครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ         
งานการเงิน จ านวน 135 โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย และสามารถสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ  

 3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 135 โรง สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตร            
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

 3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ และสามารถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบถ้วน ถูกต้อง                  
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
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 3.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
อบรม 

 √   นางอรสา เรืองรองธรรม 

2. ประชุมมอบหมายวางแผนงาน  √   นางอรสา เรืองรองธรรม 
3. ด าเนินงานอบรมตามโครงการ  √   นางอรสา เรืองรองธรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

 √   นางอรสา เรืองรองธรรม 

๕. งบประมาณ 
             แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้   

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
275  คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 275 คน  
x 90 บาท x 1 มื้อ 

16,500.- 
 

  24,750.- 

 √ 
 
 

  

2 ค่าจ้างท าเอกสาร 280 เล่ม 
x 100 บาท 

  28,000.-  √   

๓ ค่าวัสดุ        750.-  √   
 รวมทั้งสิ้น 70,000.-     

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้ท าหน้าที่
เกี่ยวกับพัสดุและครูที่ท าหน้าที่เก่ียวกับ
การเงิน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการเงินและพัสดุ 
๒. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
เบิกจ่ายเงิน ได้ตรงตามระเบียบและ 
มีประสิทธิภาพ 

การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
การติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมิน 
 
 
 
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 135 โรงเรียน สามรารถจัดท าหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐาน   
การเบิกเบิกจ่ายเงิน ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และทันตามก าหนดเวลา 
 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุและครูที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงิน  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง        
ตรงตามระเบียบ 
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โครงการ  การติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
     การจัดการเรียนการสอน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ - 2565 
     นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปีตามที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา โดยต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ 
นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การประเมินด้านความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ท าให้การตรวจสอบภายในมีความส าคัญและเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารของหน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบว่าได้ด าเนินการตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของทางราชการส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากการ
ด าเนินงานที่ทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีแนวทางในการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
   2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

และสถานศึกษา อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างระบบการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ 
   2.3 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสไม่มี

พฤติกรรมที่จะส่งผลไปในแนวทางท่ีทุจริตต่อหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
   2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด การให้ค าปรึกษา 

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ            
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

3. เป้าหมาย 
           ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
        สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ จ านวน 32 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียด
การตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

  3.1.1 การเงิน การบัญชีของสถานศึกษา 
  3.1.2  การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3.1.3 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
  ๓.๑.๔ เงินรายได้สถานศึกษา 
  3.1.5 โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด          
ของโรคโควิด 19) 
         3.1.6 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 

 3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ จ านวน 32 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการ

ตรวจสอบมีผลดีต่อสถานศึกษา ดังนี้ 
  3.2.1 บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง                 

ตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้รับทราบ 
  3.2.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ            

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ มีวินัยและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  3.2.3  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบข้อเท็จจริง ความเสี่ยงล่วงหน้า ท าให้สามารถหาทาง

แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 
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๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1.วิเคราะห์และวางแผนในการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

    นางสาวนิรมล        
วงษ์ธนสุภรณ ์

2.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือขออนุมัติ 
และปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนฯ (เป้าหมาย 
จ านวนสถานศึกษาในสังกัด 32 โรงเรียน) 
   2.1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดพร้อมปฏิทิน 
ออกตรวจสอบติดตาม 
   2.2 ออกตรวจติดตามสถานศึกษาในสังกัด 
ระยะที่ 1 (11 โรงเรียน)  
   2.3 ตรวจสอบและสรุปผลการออกตรวจ 
ติดตามสถานศึกษาระยะท่ี 1 
   2.4 ออกตรวจติดตามสถานศึกษาในสังกัด 
ระยะที่ 2 (11 โรงเรียน)  
   2.5 ตรวจสอบและสรุปผลการออกตรวจ 
ติดตามสถานศึกษาระยะท่ี 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนิรมล         
วงษ์ธนสุภรณ ์

3.สรุปรายงานผลส่ง สพฐ ในรอบ 6 เดือน     นางสาวนิรมล  
วงษ์ธนสุภรณ ์

4.สรุปรายงานผลส่ง สพฐ.ในรอบ 12 เดือน     นางสาวนิรมล  
วงษ์ธนสุภรณ ์

5.ตรวจติดตามสถานศึกษาร่วมกับส่วนกลาง 
สพฐ. 10  โรงเรียน 

    นางสาวนิรมล  
วงษ์ธนสุภรณ ์

6.ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

    นางสาวนิรมล  
วงษ์ธนสุภรณ ์

7.ค่าวัสดุส านักงาน     นางสาวนิรมล  
วงษ์ธนสุภรณ ์

๕. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา       
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
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ที ่

รายการ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการการเดินทาง 
ไปราชการ จ านวน 20 วัน  
(120*2*20) 

 
4,800 

  
 

 
 

 
 

2 ค่าชดเชยน้ ามัน (400*25) 10,000     
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ร่วมกับส่วนกลาง (120*5*4)    
 

2,400 
  

 
 
 

 
 

4 ค่าวัสดุส านักงาน 2,800     
 รวมทั้งสิ้น 20,000     

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
32 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ 
บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 2565            
เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษาปฏิบัติงานการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
2. สถานศึกษาบริหารเงินงบประมาณ       
ใช้จ่ายในการสร้างเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา มีความสุจริต โปร่งใส ประหยัด
คุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
โดยใช้แบบกระดาษท าการ  
การตรวจสอบภายใน 
 

แบบกระดาษท าการ 
การตรวจสอบภายใน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ครบทุกแห่งสามารถ
ด าเนินการได้ตามระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ  
มีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ ก ากับดูแลที่ดีสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ป้องกันการประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต 
   7.2 สถานศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติงานตามบริบทภารกิจอย่างมีศักยภาพ ถูกต้องครบถ้วนใน
ด้านการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถป้องปรามไม่ให้ก่อเกิดการทุจริต ลดความเสี่ยงแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 
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สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ช่วยสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงาน
ถูกต้องส าเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 7.3 บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้รับค าแนะน า แนวทางข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดยึดหลัก
ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ของทางราชการ และมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมและทางราชการเป็นส าคัญ 
 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ 

8.2 ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุถูกต้อง 
8.3 ร้อยละ 100 ของภารกิจบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
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โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล. 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพมนุษย์  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต และคณะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 

              การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้          
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ 
การสนับสนุนสื่อการสอนและสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน โดยตรง 
              การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการด าเนินงานบริหารของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย          
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงหลักการบริหารงานบุคคล คือหลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ   
หลักประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจ ในด้านการวางแผนอัตราก าลัง  และก าหนดต าแหน่ง    
โดยการก าหนดต าแหน่ง การตัดโอนต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง วิทยฐานะ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง           
พิจารณาย้ายครูและผู้บริหารที่ยื่นความประสงค์ขอย้ายประจ าปี หรือย้ายกรณีพิ เศษ บ าเหน็จความชอบ                       
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และการจัดท าทะเบียนประวัติ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
จ านวน 2 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการและมีความเสียสละ        
ในการปฏิบัติงาน การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า เพื่อให้การบริหารงานบุคคล มีความคล่องตัว 
บรรลุ ตามเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคลและหลักธรรมาภิบาล และนโยบายส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  

2. วัตถุประสงค์ 

             2.1 เพื่อให้การด าเนินการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธผิล  
            ๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารงานบุคคล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล  

    2.3 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 
             ๓.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
                   ด าเนินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล จ านวน 80 คน 

   3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                    3.2.1 การด าเนินการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
                    3.2.2 สถานศึกษามีอัตราก าลังครูเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามนโยบายของ 
ทางราชการ 

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
งานวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ย
อัตราก าลัง 

    นางวราภรณ์ ศรภีานุมาต 
นางสุวรรณี คงสวัสดิ ์

2.ประชุมพนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว 

    นางวราภรณ์ ศรภีานุมาต 
นางสุวรรณี คงสวัสดิ ์

3.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง 

    นางวราภรณ์ ศรภีานุมาต 
นางอาทิตยา นาคมาล ี
นางสาวกัณทิมา ลอืกิจนา 

4.ประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับการ
สร้างขวัญก าลังใจการเลื่อนต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

    นางวราภรณ์ ศรภีานุมาต 
นางสาวอุมาพร โพธิไ์หม 

5.สรุปรายงานโครงการ     นางวราภรณ์ ศรภีานุมาต 
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๕. งบประมาณ 
            แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
กับงานวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ย
อัตราก าลัง จ านวน ๘ ครั้ง 

     

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท 
*๘ มื้อ*12 คน 

2,880 990 330 660 900 

2 ค่าอาหารกลางวัน 90บาท*3 มื้อ 
*12 คน 

3,240 2,160 - 1,080 - 

 2.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 

     

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท 
*7 มื้อ*7 คน 

1,470 210 420 420 420 

2 ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท* 2 มื้อ 
*7 คน 

1,260 630 630 - - 

๓ ค่าตอบแทนกรรมการ 1,750 - 850 - 900 

 3.ประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับการ
สร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
(การพิจารณาความดีความชอบ) 
จ านวน 2 ครั้ง/การเลื่อนต าแหน่ง 

     

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30บาท 
*14 มื้อ* 10 คน 

4,200 600 - 1,800 1,800 

2 ค่าอาหารกลางวัน 90บาท* 8 มื้อ 
*10 คน 

7,200 - - 3,600 3,600 

 รวมทั้งสิ้น 22,000 4,590 2,230 7,560 7,620 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 
ปีละ 2 ครั้ง 
 

- แบบรายงานการประเมินผล 
  การปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2 ครั้ง 

- แบบประเมินผลการ  
  ปฏิบัติงาน 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 งานบริหารงานบุคคล มี กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   7.2 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   7.3 องค์กรสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีคู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานผล
การด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน และ 1 ปี 
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โครงการ             มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
                        ประจ าปี 2561 - 2564 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที ่๔    ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4         เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
     บริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๒๐ ประเด็นการการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา 
     แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอาทิตยา  นาคมาลี 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปีให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกปีและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว   ให้กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่างๆในสังกัด เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละปี แต่ละชั้นตรา เพ่ือจัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
ผู้ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
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2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
             2.2 เพ่ือจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้สมเกียรติ 
    2.3 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ น าไปใส่ประดับในงานพิธีต่างๆ ให้สมเกียรติ  

3. เป้าหมาย 
               - เชิงผลผลิต (Output) 
                  มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2561 จ านวน 50 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2562 จ านวน 5๐ ราย  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2563 จ านวน 50 ราย ประจ าปี 2564 จ านวน 50 ราย
รวมทั้งสิ้น 200 ราย 

     - เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่                      

ให้แก่ทางราชการ  มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติสมเป็นข้าราชการของแผ่นดิน 

๔. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯมอบ 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ 
    จักรพรรดิมาลา ประจ าปี  
     2561-2564 

√    นางอาทิตยา นาคมาล ี
 

2.  แต่งตั้งกรรมการไปตรวจรับ 
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์จาก สพฐ. 

 √   นางอาทิตยา นาคมาล ี
 

3. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  √  นางอาทิตยา นาคมาล ี
 

4. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

   √ นางอาทิตยา นาคมาล ี
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5. งบประมาณ 
            แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้  

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 1. การจัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประจ าปี 2561 - 2564 

    
 

1 คณะท างานและผู้เข้าร่วมพิธี  
จ านวน 200 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 
มื้อๆ ละ 3๐ บาท 

 
     

6,000 

    
 
√ 

2 ค่าวัสดุ    2,000    √ 
๓ ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่จัดพิธี     2,000    √ 
 รวมทั้งสิ้น 10,000     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ได้น าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปประดับและเข้า
ร่วมพิธีส าคัญต่าง ๆ ของทางราชการ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในอาชีพราชการ ท าให้มีความสุขในการท างาน งานมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 

- แบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

-แบบสอบถาม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               ๗.๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่แต่งกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าไปมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หน่วยงานอื่นๆ    

     ๗.๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีการบริหารจัดการงบประมาณ 
เป็นไปตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่ก าหนด 
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โครงการ  สรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑1 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     เรื่องท่ี ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์              
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ การผลิตครู และการคัดกรองครูเพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ   
     ของประเทศและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 
     นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอาทิตยา นาคมาลี  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
             ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น 
มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ          
โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ าตามมาตรฐานการศึกษา  
ของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา             
ด าเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการน าความรู้            
ทักษะประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการ
ประกอบอาชีพได้ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา อยู่ภายใต ้        
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน                    
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 135 โรงเรียน มี 10 กลุ่มงาน ประกอบด้วย         
กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มกฎหมายและคด ี          
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงจัดท าโครงการสรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

2. วัตถุประสงค์ 
          ๒.1 เพ่ือสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย 

          3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
                สรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ                
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการและครบตามกรอบอัตราก าลัง 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบุคลากรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ 

ตามภาระงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการสรรหา
และจัดจ้างพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ 

√    นางอาทิตยา นาคมาล ี

2. สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและใน
สถานศึกษา 

√ √ √ √ นางอาทิตยา นาคมาล ี
และคณะฯ 

3. สรุปรายงานการผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

   √ นางอาทิตยา นาคมาล ี
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5. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา          
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 1,125,000 บาท (หนึง่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 สรรหาและจัดจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ 

15,300 √    

 รวม 15,300     

 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตาม 
หลักเกณฑ์ท่ี สพป.สระบุรีเขต  2 ก าหนด  และเป็นผู้ที่มี 
ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ 
๒. สถานศึกษามีอัตราก าลัง พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
เพียงพอตามความจ าเป็นขาดแคลน 
๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงขึ้น 

- แบบรายงานการ 
  ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 
(ประเมิน 2 ครั้ง   
   ( 6 เดือน/ครั้ง) 
 

- แบบรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ตลอดจนงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และงานจัดการเรียนการสอน         
ในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ             
 ร้อยละ 100 ของจ านวนกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวทั้งปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ครบตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร และท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 
   แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย ที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
     เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔– ๒๕๖๕ 
     นโยบายที ่๔  ด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางส าเริง ถาวรทรัพย์ และนางปาจรีย์ สังข์วงษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 เมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบัน องค์คณะบุคคลส าคัญๆ ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
มีบทบาทอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการด าเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โดยนัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนงานเชิงวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มี             
การน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ          
การบริหารการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น การท างาน      
ขององค์คณะบุคคล จะต้องสอดรับประสานกันอย่างกลมกลืน จึงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารจัดการศึกษา โดยมีหลักการมีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น               
เพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา  
2.2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล        

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
3.1. เชิงผลผลิต (Output) 

 3.1.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจ านวน 9 คน 
 3.1.2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 
  1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

2) ศึกษานิเทศก์ 
3) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
4) ประธานสหวิทยศึกษา จ านวน 14 คน 
5) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 3.2. เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   3.2.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ
คณะอนุกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   3.2.2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.-ธ.ค. 
2564 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

เม.ย.-มิ.ย. 
2565 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

1. กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) และ (อ.ก.ต.ป.น.)                                             

- √ - √ นางส าเริง 
ถาวรทรัพย ์
และคณะฯ 

2. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ 
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

- - - √ นางส าเริง 
ถาวรทรัพย ์
และคณะฯ 
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5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    
งบด าเนินงาน จ านวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่
รายการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 
ที่ขอจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ  
(อ.ก.ต.ป.น.)                                             

50,000 - 25,000 - 25,000 

2 กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

18,000 - - - 18,000 

รวม 68,000 - - - 18,000 

รวมทั้งสิ้น 68,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการดูแลงานเชิงวิชาการและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การจัดประชุม 
 
 

แบบการรายงาน 
ผลการประชุม 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและ         
มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

การนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  7.2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   8.1 สถานศึกษามีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   8.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบายและจุดเน้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน      
เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ        
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2  
มีกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจพันธกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์ 
ปีงบประมาณ 256๕ โดยได้จัดตั้งวงเงินงบประมาณ จ านวน จ านวน 5,๐๐๐,๐๐0 บาท ส าหรับงานประจ า
ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน จ านวน ๓,๐00,000 บาท และจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ        
จังหวัดสระบุร ี อนุมัติในหลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ด าเนินการ         
ปรับ เ พ่ิม – ลด งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามจ านวนงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรจาก                  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณ
โดยบริหารจัดการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

              (1)  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  

              (2)  กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
           1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายการพัฒนาและ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง ชัดเจนและมีส่วนร่วม 
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

           2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุนพร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

           3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

           4. ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕              หน้า 230
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

               (3) ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน  256๔ สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปี 256๔ 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค 

กันยายน – ตุลาคม 
256๔ 

 
 

1. ศึกษานโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
    ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

มกราคม 256๕ รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 256๔ – ธันวาคม 256๔) 

เมษายน 256๕ รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๔ – มีนาคม 256๕) 

กรกฎาคม 256๕ รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 256๔ – มิถุนายน 256๕) 

ตุลาคม 256๕ รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 256๔ – กันยายน 256๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
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ค ำส่ัง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ 
                                                  ท่ี ๕๔๒ /๒๕6๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ            
พ.ศ. 256๕ ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING 
----------------------------------------------------- 

                 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ก ำหนดจัดประชุมสัมมนำ         
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING ในวันท่ี ๓๐ 
กันยำยน ๒๕๖๔ และ วันท่ี ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๔ เพื ่อใช้เป ็นเครื ่องมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ รวมถึง             
เป็นกรอบกำรด ำเนินงำน และกำรขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ -
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด 

ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขต -
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒   
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน   
3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน                

มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดประชุมสัมมนำกำรจัดท ำแผน – 
           ปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING ให้บรรลุตำม  
           วตัถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร มีกำรเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์/นโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง  
            และสอดรับกับกำรแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนในปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                              คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยสุดสำคร  เรืองวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 

 ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ 
๒. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน                   กรรมกำร  
๓. นำงวรำภรณ์ ศรีภำนุมำต ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๔. นำงมำลี แก้วแววนำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร                                                                                          
๕. นำงกชพร ศิริปรุ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
๖. นำงสำวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๗. นำงส ำเริง ถำวรทรัพย์ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม กรรมกำร 

 และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
                                                                                          /๘. นำงวัชรำกร เคยบรรจง ... 
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๘. นำงวัชรำกร เคยบรรจง รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู กรรมกำร 
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๙. นำงอรสำ เรืองรองธรรม        รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม                                 กรรมกำร 
                                  บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

๑๐. นำงสำวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล กรรมกำร 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

๑๑. นำงมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. กรรมกำร 
๑๒. นำยวิชิต รำญฎร               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสำมัคคี กรรมกำร 
๑๓. นำยสันติ คงศิลป์               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวิหำรแดง กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวพรรณวดี ปำมุทำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหินกองฯ กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวกัญญ์ชิสำ ทุมมำพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ กรรมกำร 
๑๖. นำงรัตติกำล ตรีปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับพริก กรรมกำร 
๑๗. นำงสุธำลักณ์ สุวรรณศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำสีโพธิ์เหนือ กรรมกำร 
๑๘. นำยวรวิชญ์  ค ำพุ่ม            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงำม กรรมกำร 
๑๙. นำงปำจรีย์ สังข์วงษำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๐. นำงนิภำภรณ์ สุทธสิงห์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๑. นำยอนุรักษ์  ระย้ำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๒. นำยสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๓. นำงสำวสุกัญญำ หมั่นจิตร์ นักประชำสัมพันธ ์ กรรมกำร 
๒๔. นำงชุตินันต์ กรณ์เวทย์โภคิน นักจัดกำรงำนท่ัวไป                                                       กรรมกำร 
๒๕. นำงสำวณิชำภำ โชคสุขส ำรำญ  นักจัดกำรงำนท่ัวไป กรรมกำร 
๒๖. นำงรุจิกร วุฒิศำสตร์ นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร 
๒๗. นำงกำระเกต นิยมธรรม นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร 
๒๘. นำงกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร 
๒๙. นำงศิริวรรณ กิจนุสนธิ ์ นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร 
๓๐. นำงอำทิตยำ นำคมำลี นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
๓๑. นำงนภำดำ มณีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                        กรรมกำร/เลขำนุกำร  
๓๒. นำงสมปอง โฆษิตพล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๓. นำงอำรี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                       กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๔. นำงสำววงเดือน หนชัย        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๕. นำงบังอร บำรมี   เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรประชุม กำรให้ข้อเสนอแนะ ก ำหนดทิศทำง 
           แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕6๕ ท่ีจะพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำน-   
           เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ   
           ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำย/จุดเน้น 
           ของหน่วยงำนและบริบทของพื้นท่ี 
            
                                                                    /คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ... 
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                                     คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๑. นำงสำวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ประธำนกรรมกำร 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
๒. นำงสมปอง โฆษิตพล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     กรรมกำร 
๓. นำงอำรี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                                           กรรมกำร 
๔. นำงสำววงเดือน หนชัย          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๕. นำยธีรภัทร ใยระย้ำ              ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)        กรรมกำร 
๖. นำงสำวจุฑำมำศ บ ำรุงรำษฎร์  ครู โรงเรียนวัดโป่งมงคล              กรรมกำร 
๗. นำงสำวปริมวดี  เปล่งปล้ืม  ลูกจ้ำงช่ัวครำว กรรมกำร/เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรก ำกับดูแล ควบคุม และบันทึก/บรรจุข้อมูลกำรประชุม 
           ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING ตลอดระยะเวลำกำรประชุม  

คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและปฏิคม 
๑. นำงสมปอง โฆษิตพล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอำรี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                                           กรรมกำร 
๓. นำงสำววงเดือน หนชัย          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
4. นำงบังอร บำรมี   เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร/เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ วำงแผนกำรบันทึกกำรรำยงำนตัว และวำงแผน ก ำกับดูแล กำรจัดอำหำร ,อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 
           ให้กับผู้บริหำร และคณะท ำงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

๑. นำงมำลี แก้วแววนำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ประธำนคณะกรรมกำร 
๒. นำงสำวปริมวดี  เปล่งปล้ืม ลูกจ้ำงช่ัวครำว กรรมกำร 
๓.  นำงสำวสุกัญญำ หมั่นจิตร์ นักประชำสัมพันธ ์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ กำรบันทึกภำพกิจกรรม และเผยแพร่ภำพ ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมทุกส่ือ 

                                         คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร/พิธีการ 
๑. นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประธำนคณะกรรมกำร 

 ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ 
๒. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน                  กรรมกำร 

 ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ 
๓. นำงนภำดำ มณีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                                     กรรมกำร  
๔. นำยธีรภัทร ใยระย้ำ              ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)       กรรมกำร 
๕. นำงสำวจุฑำมำศ บ ำรุงรำษฎร์  ครู โรงเรียนวัดโป่งมงคล              กรรมกำร 
๖. นำงสำววงเดือน หนชัย          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร/เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีกำรตลอดระยะกำรประชุม และบรรยำยให้ควำมรู้ ก ำกับ ดูแล ตลอดจน 
           แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุมให้เรียนรู้เป็นไปตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 

                                                                                     /คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญชี ... 
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คณะกรรมการการเงินและบัญชี 
1. ว่ำท่ีร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 

                               ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ 
2. นำงจำรุณี วงษ์สง่ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
3. นำงสำวปรียำ อินทรำ           เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี                                     กรรมกำร 
4. นำงเบญจมำศ แพรัศมี ลูกจ้ำงช่ัวครำว กรรมกำร 
5. นำงสำวกนกวรรณบ ำรุงกลำง ลูกจ้ำงช่ัวครำว กรรมกำร 
6. นำงอรสำ เรืองรองธรรม รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                         บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวกกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
           ตำมระเบียบ 

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณ 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ประธำนกรรมกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน กรรมกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร/เลขำนุกำร 
5. นำงสำววงเดือน หนชัย          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ พิจำรณำโครงกำร /งบประมำณ งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕6๕         
           ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ จุดเน้น/เป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 
           และบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต ๒               

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          ส่ัง  ณ  วันท่ี ๒๐ เดือน กันยำยน  พ.ศ. 256๔ 
 

                                                           
                                                       (นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ) 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ 
  
 



 




