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คำนำ 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานจากการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ สู่การปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรคที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงาน เพื ่อนำไปสู ่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ และนำสู่การปฏิบัติ
ในระยะต่อไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายในการขับเคลื ่อนนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหาร และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และเพ่ือเผยแพร่รายงานการประเมินผลด้านการศึกษาต่อสาธารณชนได้
รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกกลุ่มของสำนักงำนศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รวมทั้งผู ้เกี ่ยวข้องในการกำกับ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงำนศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และหวังว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเปา้หมายที่คาดหวังต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3  
มาตรา 9 (1),(2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ
ของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอปรกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับ  
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยง
ข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ ผู้บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงาน/
กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีดำเนินงาน 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564    นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 3. ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
 6. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ในเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน และหน่วยงาน/กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  

 

ข้อมูลทั่วไปส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

 
 

นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ 
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

นางดารุณี  ดงทอง 
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

 
 

  สถำนที่ตั้ง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภำพที่ 50  
    ต ำบลป่ำตำล อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 
  โทรศัพท์ 036-776771, 036-422108 
  โทรสำร  036-776772 
  E-mail  lripeo@outlook.com 
  Website www.lripeo.go.th 
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อ ำนำจหน้ำที่ 
ตำมค ำสั ่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่ 19/2560 เรื ่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ

กระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 (ข้อ 11) ก ำหนดให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือ
ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนดกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไป
ตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ. มอบหมำย 

(2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
(3) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำน 

และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(6) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนวกำรศึกษำทุก

ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
(9) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
(11) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งปฏิบัติ

ภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด 
 

องค์คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและอ ำนำจหน้ำที่ 
 ตำมค ำสั ่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่ 19/2560 เรื ่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560  
  (ข้อ 7)  แต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “กศจ.” 
ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
(2) ศึกษำธิกำรภำคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
(3) ผู ้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำน ผู ้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
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ทำงกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และผู้แทนส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นกรรมกำร 

(4) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค            โดยอย่ำงน้อย
ต้องมีผู้แทนภำคองค์กร ภำคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ และผู้แทนภำคประชำชน ด้ำนละหนึ่งคน 

(5) ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
(6) รองศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  กศจ. อำจแต่งตั ้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจ ำนวนไม่เกินสองคน                    
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรด้วยก็ได้ 

(ข้อ 8) ให้ กศจ. มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(2) ก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย 

(3) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
(4) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำน

ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
(5) เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
(6) ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ

สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
(7) วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำและพิจำรณำเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สถำนศึกษำ 
(8) เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคเพ่ือ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
(9) แต่งตั้งอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ กศจ. 

ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีคณะอนุกรรมกำรกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ โดยน ำองค์ประกอบ อกศจ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

(10) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคมอบหมำย 
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 (ข้อ 9) ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงำนให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนดวิทยฐำนะ หรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

(1) กรรมกำรใน กศจ. จ ำนวนหนึ่งคน เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
(2) กรรมกำรใน กศจ. จ ำนวนสองคน เป็นอนุกรรมกำร 
(3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในจังหวัดจ ำนวนสอง

คน เป็นอนุกรรมกำร 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมกำรใน กศจ. จ ำนวนไม่เกินสำมคน เป็นอนุกรรมกำร 
(5) ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 กศจ. อำจแต่งตั ้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจ ำนวนไม่เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขำนุกำรด้วยก็ได้ 
 (ข้อ 10) กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมทั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนเป็นไปตำมพระ
รำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเบี้ยประชุมกรรมกำร และกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นให้
เบ ิกจ ่ำยได ้ตำมระเบ ียบของทำงรำชกำร โดยเบ ิกจ ่ำยจำกงบประมำณของส  ำน ักงำนปล ัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาธิการจังหวดัลพบุร ี

(นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์) 

 

กลุ่มอำนวยการ 
(นางวิษา ชัยกิจกรณ์) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล+ครุุสภา 
(นางเขมกร นิ่มดิษฐ์) 

กลุ่มนโยบายและแผน 
(นางณิชา ปารมี) 

กลุ่มพัฒนาการศกึษา 
(นางนิ่มนวล  หนูป้ัน) 

กลุ่มลกูเสอืฯ/ศนูยเ์สมารักษ์ 
(นางฐิติรตัน์ สกุางโฮง) (รก.) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ 
(นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ) 

กลุ่มหนว่ยตรวจสอบภายใน 
(นางเกศกัญญา  อยู่สขุ) 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(นางสิริลักษณ ์ วงษ์นิ่ม) (รก.) 

รองศกึษาธิการจังหวดัลพบุร ี
(นางดารุณี  ดงทอง) 

 

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับ

การพัฒนาการศึกษา 

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับ
การบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 

กศจ. 
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กำรแบ่งกลุ่มงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 
 ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 ได้ประกำศ
กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (ข้อ 3) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด แบ่งกลุ่มงำนภำยใน
ออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
(1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่

เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ. มอบหมำย 
(2) ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในระดับ

จังหวัด 
(3) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป 
(4) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
(5) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบบริหำรงำนและกำรควบคุมภำยใน 
(6) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
(7) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(8) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
(9) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำองค์กร 
(10) ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำรและประสำนงำนต่ำง ๆ ใน

ระดับจังหวัด 
(11) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมำย 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

(1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ อกศจ. และคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เปน็ไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อกศจ. และตำมที่ อกศจ. มอบหมำย 

(2) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่ง กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

(3) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรพิจำรณำวิทยฐำนะ ควำมดีควำมชอบ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(4) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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(5) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น กำรบรรจุ
และกำรแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก กำรย้ำย กำรโอน กำรเปลี่ยนต ำแหน่งและกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร เป็นต้น 

(6) น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัด 

(7) เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื ่นของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(8) ด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(9) จัดท ำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำช้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(10) จัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(11) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต ่ำ และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนส ำหรับ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(12) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลเสนอ อกศจ. 

เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
(13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำรและวิชำชีพ 
(14) ด ำเนินกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และประชำชนผ่ำนระบบศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
(15) ดูแลและควบคุมผู ้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณของวิชำชีพที่คุรุสภำก ำหนด รวมทั้งให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนำวิชำชีพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ 

(16) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมำย 

3. กลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(1) ร่วมรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำและคณะท ำงำนที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่ กศจ. มอบหมำย ร่วมกับกลุ่ม
พัฒนำกำรศึกษำ (อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอปรับเปลี่ยนงำนธุรกำร (ฝ่ำยเลขำนุกำร) จำกเดิมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็น คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ที่ ศธ 02137/12145 ลงวันที่ 23 กรกฎำคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำร
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ศึกษำธิกำรจังหวัด คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ) 

(2) จัดท ำข้อเสนอยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(3) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดแผนปฏิบัติกำรของจังหวัด 
(4) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
(5) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน

จังหวัด 
(6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสำนงำนระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 
(7) ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(8) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

4. กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(1) ร่วมรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำและคณะท ำงำนที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่ กศจ. มอบหมำย ร่วมกับกลุ่ม
นโยบายและแผน (อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอปรับเปลี่ยนงำนธุรกำร (ฝ่ำยเลขำนุกำร) ของกลุ่มนโยบำยและแผน จำกเดิม 
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็น คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 02137/12145 ลงวันที่ 23 กรกฎำคม 2562 เรื ่อง แจ้งแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และ
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ) 

(2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
(3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ พัฒนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถให้บริกำรได้โดยสะดวก รวมถึงกำร
พัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(5) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม

กำรศึกษำ 
(6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติและภำวะวิกฤตทำง

กำรศึกษำในจังหวัด 
(8) ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
(9) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
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(10) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นที่จัด
กำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

(11) ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะกิจ เฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพ้ืนที่ 
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมำย 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

(1) ร่วมรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะท ำงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่ กศจ. มอบหมำย (อยู่ใน
ระหว่ำงกำรเสนอปรับเปลี่ยนงำนธุรกำร (ฝ่ำยเลขำนุกำร) จำกเดิม คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิ งยุทธศำสตร์ เป็น 
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 02137/12145 
ลงวันที ่ 23 กรกฎำคม 2562 เร ื ่อง แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัต ิงำนของคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ) 

(2) ขับเคลื่อน ประสำนงำน เร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศและแนะแนว กำรศึกษำทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

(4) ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดท ำแผนกำรรองรับกำรตรวจ

รำชกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และ
ประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง 

(6) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(7) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ยุทธศำสตร์ชำติ 

(8) จัดท ำกรอบกำรประเมินผลปกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 

(9) ขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมำย 
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6. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(1) ก ำกับ ดูแล ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียน

เอกชน 
(2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียน และกำรเปลี่ยนแปลงกิจกำรโรงเรียนเอกชน 
(3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสงเครำะห์และเงินทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนและที่

กฎหมำยอื่นก ำหนด 
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับงำนกำรศึกษำเอกชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรและประสำนเกี่ยวกับกิจกำรลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำร

นักเรียน 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ โดยผ่ำนกระบวนกำร

ลูกเสือและยุวกำชำด 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ พระรำชปณิธำน พระรำชกระแส

ด้ำนกำรศึกษำ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และ

ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ 
(5) สร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่กำรปฏิบัติวในกำรด ำเนินชีวิต 
(6) ส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

8. หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
นโยบำยส ำคัญ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 

 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดลพบุรี 
สำนพลังปัญญำ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เสริมสร้ำงทักษะชีวิต น้อมน ำพระบรมรำโชบำย 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนและประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ 

ได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2. ส่งเสริมโอกำสในกำรสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดีให้แก่ผู้เรียน ตำมพระบรมรำโชบำย รัชกำลที่ 10 
    3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทเชิงสร้ำงสรรค์เน้นกำรใช้ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
พัฒนำทักษะที่ส ำคัญในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับกำรมีอำชีพและกำรมีงำนท ำ  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรบริหำรกำรจัดกำร กำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ 
 5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภทให้ได้มำตรฐำน 
3. พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำกรทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึง 
5. สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 6. เสริมสร้ำงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วม 
 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนที่ดี ตำมพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 
4. ผู้เรียนมีคุณภำพ คุณลักษณะตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม และมีอัตลักษณ์

ของควำมเป็นคนลพบุรี มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 มีทักษะอำชีพและมีทักษะในกำรท ำงำน 
5. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำร

จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ 
6. ผู้เรียนและประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
7. ผู้เรียนมีจิตส ำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8. สถำนศึกษำด ำเนินกำรส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อ

คุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 

กำรวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (SWOT Analysis) 
 

จุดเด่น (Strength) 
1. เด็กที ่มีควำมต้องกำรพิเศษได้เรียนรวมกับเด็กปกติ และมีสถำนศึกษำที ่จัดกำรศึกษำพิเศษรองรับ

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดลพบุรี 
2. นักเรียน นักศึกษำสำยอำชีพที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สวนใหญ่มีคุณภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
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3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู ้ควำมสำมำรถและทักษะที่แตกต่ำงและหลำกหลำย ในแต่ละพื ้นที่            

มีประสิทธิภำพที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
5. ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร 
6. สถำนศึกษำส่วนใหญ่จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  (แผนกำรใช้งบประมำณ) ท ำให้ง่ำยในกำรบริหำร

จัดกำรและกำรติดตำมของผู้บริหำร 
7. สถำนศึกษำส่วนใหญ่บริหำรงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและภำคีเครือข่ำย ท ำให้กำรบริหำรงำนมี

ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8. สถำนศึกษำส่วนใหญ่ได้รับกำรรับรองกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน                 

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
9. กำรใช้งบประมำณแบบมุ ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ท ำให้สถำนศึกษำใช้งบประมำณได้                  

ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10. มีสถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ สงผลใหประชำชนใน

พ้ืนที่มีโอกำสไดร้ับบริกำรกำรศึกษำท้ังระบบ 
11. มีสถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และมีศักยภำพพรอมที่จะสนับสนุน

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัด 
12. มีสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที ่เกี ่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนทำงวิชำกำร และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี 
13. มีหน่วยงำน สถำบันทำงกำรศึกษำ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษำ วิจัย พัฒนำ ให้บริกำร และเผยแพร่

ควำมรู้ต่อชุมชนและผู้ที่สนใจในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
14. มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแล สงเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในแต่ละ

ระดับ/แต่ละประเภทในพ้ืนที่ชัดเจน 
 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. สถำนศึกษำในเขตเมืองกับสถำนศึกษำในเขตชนบท มีทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่แตกต่ำงและแฝงไว้ ซึ่ง

ควำมเลื่อมล ้ำของโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
2. ขนำดของโรงเรียนที่มีขนำดที่แตกต่ำง      
3. ขำดข้อมูลสำรสนเทศประชำกรวัยเรียน แต่ละช่วงวัยที่ใช้ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนที่เหมำะสมทั้ง

ปริมำณ และคุณภำพ 
4. งบประมำณในกำรจัดกำรเรียนรู้ไม่พอเพียง 
5. ครูมีภำระงำนที่นอกเหนือจำกงำนสอนมำก ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
6. กำรเรียนรู้ไม่สำมำรถต่อยอดอำชีพผู้ปกครอง ซึ่งเป็นทุนเดิมของผู้เรียน 
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โอกำส (Opportunities)  
1. นโยบำยของรัฐบำลใหควำมส ำคัญกับกำรศึกษำซึ่งเอ้ือตอกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
2. กระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมส ำคัญของกำรเชื่อมโยงนโยบำยและยุทธศำสตร  ไปสูกำรปฏิบัติในระดับ

พ้ืนที่ เพ่ือใหหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเปนไปในทิศทำงเดียวกัน 
3. กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำใหกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
4. มีหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่ใหกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  
5. ชวยใหผูเรียนมีโอกำสพัฒนำศักยภำพของตนเองอยำงเต็มที ่
6. สถำนประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรม และด้ำนเกษตรกรรมมีควำมต้องกำรแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน

สำยอำชีพ 
7. มีศูนย์กำรเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญำทองถิ่น และแหลงประวัติศำสตร ที ่สำมำรถสนับสนุนกำรจัด           

กำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 
8. ควำมกำวหนำของสื่อเทคโนโลยี ชวยใหครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูเรียน และประชำชนสำมำรถใช้เป

น เครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูดวยตนเองได้อยำงกวำงขวำง 
9. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีครอบคลุม เอื้อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ภัยคุกคำม (Threat)  
1. กำรเปลี่ยนแนวนโยบำยบ่อย  ๆเนื่องจำกกำรเปลี่ยนรัฐบำลหรือผู้บริหำร ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง 
2. ผูปกครองมีกำรยำยถิ่นเพ่ือไปประกอบอำชีพ สงผลใหนักเรียนตองออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน และส่งผลต่อคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดลพบุรี 
3. จ ำนวนครูไม่ครบและไม่ตรงเอก 
4. กำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสม มีควำมเหลื่อมล ้ำในกำรจัดสรรงบประมำณ 
5. มีสิ่งแวดล้อมที่มีควำมเสี่ยง เช่น ร้ำนเกม กำรใช้โทรศัพท์มือถือ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ท ำให้นักเรียนมี

ควำมเสี่ยงในกำรด ำรงชีวิตที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์/โครงกำร (ในส่วนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
เป้ำประสงค์ที่ 1 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
เป้ำประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
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ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำจัด

กำรศึกษำท่ีส่งเสริมทักษะ
ชีวิตให้กับผู้เรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
ชีวิต 

กลยุทธ์ ประสำน ส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคง 
 

1. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำจังหวัดลพบุรี และศูนย์
เสมำรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดลพบุรี 
2. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำร
ตรวจ ติดตำมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ 
3. โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำม
เป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
4. โครงกำรคัดเลือกหมู่ยุวกำชำด
ต้นแบบ ประจ ำปี 2564 
5. โครงกำรเปิดโลกทัศน์สร้ำงเสริม
และพัฒนำสมรรถนะยุวกำชำด
ดีเด่นโล่พระรำชทำนประจ ำปี 2564 
6. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
ระดับกำรศึกษำภำคบังคับประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
7. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
8. โครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
9. โครงกำรยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่น
ต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 
2564 
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ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
10. โครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัย
ลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 2564 
11. โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
12. โครงกำรค่ำยกิจกรรมเยำวชน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมน ำ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำสู่
กำรปฏิบัติ 
13. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยำเสพติด 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภทให้ได้มำตรฐำน 
เป้ำประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนที่ดี ตำมพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10  
เป้ำประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภำพ คุณลักษณะตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม และมีอัตลักษณ์
ของควำมเป็นคนลพบุรี มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 มีทักษะอำชีพและมีทักษะในกำรท ำงำน  

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
1. ร้อยละของค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

2. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะของควำมเป็นไทย
และมีอัตลักษณ์ (มีวินัย 
ซื่อสัตย์ กตัญญู รับผิดชอบ
ของควำมเป็นคนลพบุรี) 

3. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะพื้นฐำนที่ดี ตำม
พระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  

4. ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีรูปแบบกำร

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียนทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำง
คุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีพึง
ประสงค์และอัตลักษณ์ควำม
เป็นคนลพบุรี  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนในระบบทวิศึกษำและ
ทวิภำคี   
 
 

1. โครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดลพบุรี 
3. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
4. โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในโรงเรียนเอกชน 
5 .  โครงกำรกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
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ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำ/
สถำบันกำรศึกษำมีหลักสูตรด้ำน
วิชำชีพสอดคล้องกับท้องถิ่น 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะอำชีพ
และมีทักษะในกำรท ำงำน  

6. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอน
ปลำยสำยสำมัญต่อสำย
อำชีวศึกษำ 

 
 

(O-NET) ระดับชั ้น ป.6 และ ม.3 
ปีกำรศึกษำ 2563 
6. โครงกำรประกวดสื่อกำรสอน
ออนไลน์โรงเรียนเอกชนจังหวัด
ลพบุรี 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ 5 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
1. ร้อยละของผู้บริหำร ครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะตำม
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ 

2. ร้อยละของผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำสมรรถนะ
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวน 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ 
 

1. โครงกำร Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดลพบุรี 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 
3. โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตร
ครูผู้สอนยุวกำชำดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำกรทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึง 
เป้ำประสงค์ที่ 6 ผู้เรียนและประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ  
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ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
1. ร้อยละของเด็กช่วงอำยุ 3-5 

ปี ได้เข้ำรับกำรเตรียม
ควำมพร้อมในสถำนศึกษำ 

2. ร้อยละกำรเข้ำเรียนของ
ประชำกรวัยเรียน 

3. ร้อยละของเด็กที่ออกกลำงคัน
ได้กลับเข้ำรับกำรศึกษำ 

4. ร้อยละของประชำกรวัย
แรงงำนที่จบกำรศึกษำ 

5. ร้อยละของสถำนศึกษำที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชำชนทุกช่วงวัย 

6. ร้อยละของประชำกรผู้สูงวัย
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้ำง
เครือข่ำยในกำรส่งเด็กเข้ำเรียน
และก ำกับดูแลนักเรียนออก
กลำงคัน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนประชำกร
วัยแรงงำนได้รับกำรศึกษำจน
จบกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำประชำกรผู้สูงวัยให้
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเพ่ือ
กำรพ่ึงพำตนเองได้ 
 

1. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรคัดเลือกและพัฒนำผู้เรียน 
2. โครงกำร ศธ. จิตอำสำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ 
3. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวัน
คล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย 
ประจ ำปี 2564 
4. โครงกำรกำรตรวจติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 
5. โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุว
กำชำดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 
2564 
6. โครงกำรพลิกโฉมกำรศึกษำ
จังหวัดลพบุรี 
7. โครงกำรพลิกโฉมกำรศึกษำ
จังหวัดลพบุรี : กลยุทธ์ที่ส ำคัญ 
8. โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 
9. โครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ 
ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
(พสน.) ประจ ำปี 2564 
10. โครงกำรติดตำมเพ่ือส่งเสริม
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัด
ลพบุรี 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์ที่ 7 ผู้เรียนมีจิตส ำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์ที่ 8 สถำนศึกษำด ำเนินกำรส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตส ำนึก 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่

ด ำเนินกำรส่งเสริมกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ส่งเสริม ประสำนควำม
ร่วมมือในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี จังหวัดลพบุรี  
กิจกรรม สวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 
2. โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน ระดับพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2564 
 

 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 เสริมสร้ำงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วม  
เป้ำประสงค์ที่ 9 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อ
คุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
1. มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

สำมำรถเชื่อมต่อกันได้ทั้ง
จังหวัดอย่ำงครบถ้วนทุกมิติ
และทันสมัย 

2. ร้อยละของโรงเรียน ขนำดเล็ก
ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ร้อยละของโรงเรียนประชำรฐัหรือ
ลักษณะเดียวกันที่พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำทุก
ระดับ ทุกประเภทที่เข้ำรับกำร
ประเมินได้รับกำรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลระดับจังหวัดและ
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประสิทธิ 
ภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนประชำรัฐหรือ
ลักษณะเดียวกัน 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
 

1. โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด
ลพบุรี โดยผ่ำนกลไก กศจ. 
2. โครงกำรตรวจติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ 
3. โครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบ
และแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ 
4. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและ
ระบบติดตำมประเมินผลระดับ
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ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เป้ำหมำยของสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำน
กำรศึกษำ SDG4 

 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 
1. ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำจังหวัดลพบุรี 

1) จ ำนวนประชำกรวัยเรียน 
 ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 

ท่ี ช่วงอำย ุ จ ำนวนประชำกร
ในช่วงอำย ุ

ร้อยละของ
ประชำกรวยั

เรียน 
จ ำนวนผู้เรียน 

ร้อยละ
ของ

จ ำนวน
ผู้เรยีน 

ร้อยละของ
จ ำนวนผู้เรียน
เทยีบจ ำนวน

ประชำกรวยัเรียน 

1 อำยุ 3-5 ปี (อนุบำล) 20,702 17.42 14,386 12.01 69.49 

2 อำยุ 6-11 ปี (ประถม) 47,201 39.73 44,814 37.42 94.94 
3 อำยุ 12-14 ปี (ม.ต้น) 25,054 21.09 29,297 24.46 116.94 

4 อำยุ 15-17 ปี (ม.ปลำย+ปวช.) 25,859 21.76 31,269 26.11 120.92 

รวมทั้งหมด 118,816 100.00 119,766 100.00 100.80 
หมำยเหตุ ข้อมูลจ ำนวนประชำกรจำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

2) จ ำนวนสถำนศึกษำ 
 ตำรำงที่ 2  จ ำนวนสถำนศึกษำทุกสังกัด (กำรศึกษำในระบบ) ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยสังกัด 

รวม 
สถำนศึกษำ

ทั้งสิ้น 

จ ำนวนสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ 

สพป. 
ลพบุรี 1 

สพป. 
ลพบุรี 2 

สพม.5 สช. กศน. สอศ. อว. สศศ. ศกศ. สถ. วธ. พศ. ศพด. 

603 149 138 25 39 11 14 3 3 1 19 1 1 199 
 

 ตำรำงที่ 3  จ ำนวนสถำนศึกษำที่เปิดสอนสำยอำชีพ (ภำครัฐบำล:ภำคเอกชน) ปีกำรศึกษำ 2563 

จังหวัด 
จ ำนวนสถำนศึกษำสำยอำชีพ 

หมำยเหตุ 
ภำครัฐ ภำคเอกชน 

ลพบุรี 7 7  
หมำยเหตุ ภำคเอกชนเพิ่มขึ้นจำก ปี 2562 จ ำนวน 1 แห่ง คือ วิทยำลยัเทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย 
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 ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนสถำนศึกษำที่จ ำแนกตำมอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2563  

อ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียน  
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร นอกสังกัด ศธ. 

รวม 
สพป.ลบ. 1 สพป.ลบ.2 สพม. 5 สช. กศน. สอศ. อว. สศศ.+ศกศ. 6 สถ. วธ. พศ. ศพด. 

เมืองลพบุร ี 60 0 6 16 1 7 2 2 8 1 1 43 146 

โคกส ำโรง 35 0 2 3 1 2 0 0 4 0 0 18 65 
ท่ำวุ้ง 23 0 2 4 1 0 0 0 2 0 0 21 53 

บ้ำนหมี่ 31 0 3 4 1 0 0 1 3 0 0 29 72 
พัฒนำนิคม 0 28 3 2 1 1 0 0 0 0 0 22 57 
ชัยบำดำล 0 43 3 4 1 2 0 0 1 0 0 25 80 

ท่ำหลวง 0 16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 26 
สระโบสถ ์ 0 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 21 
โคกเจรญิ 0 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 23 
ล ำสนธ ิ 0 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 25 

หนองมว่ง 0 15 1 3 1 1 0 1 1 0 0 11 34 
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

รวม 149 138 25 39 11 14 3 1 19 1 1 199 603 

หมำยเหต ุ อ ำเภออืน่  ๆหมำยถึง โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลัยรำชภัฏเทพสตร ีวทิยำเขตพระพทุธบำท จ ำนวน 1 โรง 
 

3) จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 
 ตำรำงที่ 5 จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำจังหวัดลพบุรี ทั้งภำครัฐและเอกชน ปีกำรศึกษำ 2563 

ชั้น 

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงอ่ืน 

รวม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ 

ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำน
คณะกรรม
กำรกำร

อำชีวศึกษำ 
สถ. อว. วธ. พศ. 

สพป.ลบ.1 สพป.ลบ.2 สพม.5 สศศ. ศกศ. สช. กศน. สอศ. 

เตรียมอนุบำล (0-2 ปี) 0 0 0 0 

แย
กต

ำม
คว

ำม
บก

พร
่อง

 3
41

 ค
น 

193 0 0 0 0 0 0 193 

อนุบำล 1 (3 ปี) 428 101 0 0 1,577 0 0 129 0 0 0 2,235 

อนุบำล 2 (4 ปี) 2,009 1,834 0 4 2,044 0 0 125 0 0 0 6,016 

อนุบำล 3 (5 ปี) 2,105 1,856 0 39 2,019 0 0 116 0 0 0 6,135 
รวม 

ก่อนประถมศึกษำ 4,542 3,791 0 43 5,833 0 0 370 0 0 0 14,579 

ประถมศึกษำปีที ่1  2,228 2,080 0 40 2,280 432 0 
0 
0 
0 
0 
0 

103 0 0 0 6,731 

ประถมศึกษำปีที ่2  2,493 2,292 0 68 2,526  102 0 0 0 7,481 

ประถมศึกษำปีที ่3  2,547 2,349 0 70 2,483  108 0 0 0 7,557 

ประถมศึกษำปีที ่4  2,513 2,393 0 80 2,345  97 0 0 0 7,428 

ประถมศึกษำปีที ่5  2,534 2,281 0 87 2,463  78 0 0 0 7,443 

ประถมศึกษำปีที ่6  2,681 2,392 0 83 2,499  87 0 0 0 7,742 

รวม ประถมศึกษำ 14,996 13,787 0 428 14,596 432 0 575 0 0 0 44,814 

มัธยมศึกษำปีที่ 1  954 1,163 3,592 182 2,157 4,161 0 372 372 42 21 8,855 
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ชั้น 

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงอ่ืน 

รวม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ 

ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำน
คณะกรรม
กำรกำร

อำชีวศึกษำ 
สถ. อว. วธ. พศ. 

สพป.ลบ.1 สพป.ลบ.2 สพม.5 สศศ. ศกศ. สช. กศน. สอศ. 

มัธยมศึกษำปีที่ 2  947 1,115 3,532 157 2,324  0 
0 

330 255 52 9 8,721 

มัธยมศึกษำปีที่ 3  856 1,052 3,535 164 2,256  271 309 45 8 8,496 

รวม ม.ต้น 2,757 3,330 10,659 503 6,737 4,161 0 973 936 139 38 30,233 

รวม  
ระดับภำคบังคบั 

17,753 17,117 10,659 931 21,333 4,593 0 1,548 936 139 38 75,047 

มัธยมศึกษำปีที่ 4  0 73 3,854 142 721 6,251 0 
0 
0 

137 150 0 11 5,088 

มัธยมศึกษำปีที่ 5  0 49 3,504 106 563  133 117 0 12 4,484 

มัธยมศึกษำปีที่ 6  0 52 3,223 68 623  100 129 67 6 4,268 

รวม ม. ปลำย 0 174 10,581 316 1,907 6,251 0 370 396 67 29 20,091 

ปวช. 1  0 0 0 18 0 0 4,156 0 0 138 0 4,312 

ปวช. 2  0 0 0 15 0 0 3,456 0 0 41 0 3,512 

ปวช. 3  0 0 0 10 0 0 3,740 0 0 0 0 3,750 

รวม ปวช. 0 0 0 43 0 0 11,352 0 0 179 0 11,574 

รวม  
ระดับขั้นพื้นฐำน 

17,753 17,291 21,240 1,290 23,240 10,844 11,352 1,918 1,332 385 67 106,712 

ปวส. 1 0 0 0 0 0 0 3,008 0 0 0 0 3,008 

ปวส. 2 0 0 0 0 0 0 3,299 0 0 0 0 3,299 

รวม ปวส. 0 0 0 0 0 0 6,307 0 0 0 0 6,307 

ปริญญำตรีชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 57 0 

9,997 

0 0 57 

ปริญญำตรีชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 

ปริญญำตรีชั้นปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปริญญำตรีชั้นปีที่ 4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปริญญำตรีชั้นปีที่ 5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปริญญำโท 0 0 0 0 0 0 0 0 409 0 0 409 

ปริญญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม ป.ตรี ป.โท  
และ ป.เอก 

0 0 0 0 0 0 84 0 10,406 0 0 10,490 

รวม ระดับอุดมศึกษำ 0 0 0 0 0 0 6,391 0 10,406 0 0 16,797 

รวมสังกัด 22,295 21,082 21,240 1,333 341 29,073 10,844 17,743 2,288 11,738 385 67 138,429 
 

 ตำรำงที่ 6  จ ำนวนและสัดส่วนนักเรียนสำยสำมัญต่อนักเรียนสำยอำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563 

จ ำนวนนักเรียน ปี 2561 สัดส่วนนักเรียน 

สำมัญศึกษำ อำชีวศึกษำ สำมัญศึกษำ : อำชีวศึกษำ 
20,091 11,574 63.45 : 36.55 
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ตำรำงที่ 7 จ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมสังกัดและระดับชั้นที่สอนจังหวัดลพบุรี ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงอื่น  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักบริหำร 
งำนกำรศึกษำ

พิเศษ 

ส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำน
คณะกรรม- 
กำรกำร

อำชีวศึกษำ 
สถ. ศพด. อว. วธ. พศ. 

 

สพป.
ลบ.1 

สพป.
ลบ.2 

สพม.
5 

สศศ. ศกศ. สช. กศน. สอศ.ลพบุร ี  

เตรยีมอนุบำล 0 463 385 46 

71 

119 0 0 N/A N/A 0 0 0 1,013 

ก่อนประถมศึกษำ 344 162 0 6 279 0 0 N/A N/A 0 0 0 791 

ประถมศกึษำ 966 795 0 38 692 

171 

0 N/A N/A 0 0 0 2,662 
ม.ต้น 178 253 466 117 374 0 N/A N/A 

81 
0 

16 
1,485 

ม.ปลำย/ ปวช. 0 12 612 54 38 460 N/A N/A 60 1,236 
ปวส. 0 0 0 0 0 0 73 N/A N/A 0 0 0 73 

อนุปรญิญำตร ี 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 

622 

0 0 622 
ปริญญำตร ี 0 1 0 0 0 0 0 N/A N/A 7 0 8 
ปริญญำโท 0 1 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 1 
ปริญญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 
รวมสังกัด 1,488 1,687 1,463 261 71 1,502 171 533 N/A N/A 703 67 16 7,962 

หมำยเหต ุ 1. N/A หมำยถึง หน่วยงำนไม่ส่งข้อมูล 
 

2. ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
1) ผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 
ตำรำงที่ 8 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปีกำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ยรำยวิชำและระดับ 
ไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย ์

ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด 

2560 46.58 46.77 - - 36.34 35.46 37.12 36.49 39.12 39.13 

2561 55.90 57.00 - - 39.24 38.49 37.50 36.98 39.93 39.78 

2562 49.07 49.13 - - 34.42 33.24 32.90 31.77 35.55 35.04 
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 ตำรำงท่ี 9  คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)       
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปี
กำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ยรำยวิชำและระดับ 
ไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ 

ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด 
2560 48.29 47.84 - - 30.45 30.05 26.30 26.17 32.28 32.12 

2561 54.42 53.54 - - 29.45 28.29 30.04 28.69 36.10 34.87 

2562 55.14 54.17 - - 33.25 32.63 26.73 26.29 30.07 29.47 
 

 ตำรำงท่ี 10 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)       
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปี
กำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ยรำยวิชำและระดับ 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ 

ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด ชำติ จังหวัด 
2560 49.25 51.44 34.70 35.22 28.31 28.65 24.53 26.39 29.37 29.82 

2561 47.31 49.28 35.16 31.14 31.41 32.22 30.72 30.72 30.51 35.70 

2562 42.21 43.15 35.70 35.97 29.20 28.38 25.41 26.20 29.20 29.00 
 

2) ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
ตำรำงท่ี 11 รำยช่ือสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินรอบ 4 ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ อ ำเภอ สังกัด 

1 โรงเรียนซอย 3 สำย 4 ซ้ำย เมือง สพป.ลพบุรี เขต 1 
2 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอรำษฎร์รังสฤษฎ์) เมือง สพป.ลพบุรี เขต 1 

3 โรงเรียนบ้ำนบำงลี่ (สุขรัฐรำษฎร์บ ำรุง) ท่ำวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1 

4 โรงเรียนบ้ำนถลุงเหล็ก โคกส ำโรง สพป.ลพบุรี เขต 1 
5 โรงเรียนบ้ำนหลุมข้ำว โคกส ำโรง สพป.ลพบุรี เขต 1 

6 โรงเรียนบ้ำนเกำะรัง ชัยบำดำล สพป.ลพบุรี เขต 2 

7 โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม ชัยบำดำล สพป.ลพบุรี เขต 2 
8 โรงเรียนท่ำวุ้งวิทยำคำร ท่ำวุ้ง สพม. 5 

9 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงมะรุม โคกส ำโรง อปท. 

10 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังขอนขว้ำง โคกส ำโรง อปท. 
11 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงงำ บ้ำนหมี่ อปท. 
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ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ อ ำเภอ สังกัด 
12 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำน้อย ล ำสนธ ิ อปท. 

13 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์กำรบินทหำรบก เมือง อปท. 

14 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ เมือง อปท. 
ที่มำ :  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ.  http://aqa.onesqa.or.th/SummaryReport.aspx สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563) 
 

ตำรำงที่ 12 รำยชื่อสถำนศึกษำที่สมัครและรอรับกำรประเมินรอบ 4 (พฤศจิกำยน-ธนัวำคม 2563) 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ อ ำเภอ สังกัด 

1 โรงเรียนสัตยำไส ชัยบำดำล สช. 
2 โรงเรียนนำรำยณ์วิทยำ ชัยบำดำล สช. 

3 โรงเรียนนำรำยณ์วิทยำท่ำหลวง ชัยบำดำล สช. 

4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี เมือง สช. 
 
 

3) กำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(1) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

  เด็กปฐมวัย1 ตำมนิยำมสำกลหมำยถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ 1 ตำมค ำนิยำม
ของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะยำว พ.ศ. 2550 – 2559 หมำยถึงเด็กตั ้งแต่
ปฏิสนธิจนถึงอำยุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรืออำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ ได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือ
พัฒนำเด็กปฐมวัย ในมำตรำ 54 ว่ำ รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ
ก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำร ซึ่งกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึกษำธิกำร และ
กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ในระดับนโยบำยให้ถึงระดับปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  กอปรกับ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1 -3) 
โดยอำศัยจังหวัดเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ได้มอบภำรกิจให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยน ำไปใช้
เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับจังหวัด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตำมค ำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1620/2561 ลงวันที่  7 

 
1 ข้อมูลจากหนังสือพัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน (สสค.)) หน้า 8  

http://aqa.onesqa.or.th/SummaryReport.aspx
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มิถุนำยน 2561 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้แผนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดลพบุรีดังกล่ำว เกิดจำกสภำพปัจจุบันปัญหำ 
ควำมต้องกำร และควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดลพบุรี 

 

 ตำรำงท่ี 13  แสดงข้อมูลเด็กอำยุ 0-6 ป ีจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

อำย ุ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
น้อยกวำ่ 1 ป ี 3,283 3,152 6,435 3,036 2,963 5,999 2,964 2,751 5,715 

1 ป ี 3,532 3,271 6,803 3,374 3,279 6,653 3,147 3,079 6,226 
2 ป ี 3,423 3,387 6,810 3,537 3,259 6,796 3,372 3,289 6,661 

3 ป ี 3,830 3,478 7,308 3,459 3,410 6,869 3,550 3,289 6,839 
4 ป ี 3,879 3,635 7,514 3,818 3,456 7,274 3,436 3,406 6,842 

5 ป ี 4,107 4,005 8,112 3,884 3,634 7,518 3,790 3,440 7,230 
6 ป ี 4,287 3,855 8,142 4,086 3,999 8,085 3,876 3,620 7,496 

รวมเด็กปฐมวัย 26,341 24,783 51,124 25,194 24,000 49,194 24,135 22,874 47,009 

ที่มำ :  ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง  (ข้อมูล ณ เดอืนธนัวำคม 2562) 
 

ตำรำงท่ี 14 จ ำนวนโรงเรียนและจ ำนวนเด็กปฐมวัยในจังหวัดลพบุรี ปีกำรศึกษำ 2563 

หน่วยงำน 
จ ำนวนโรงเรียน 

(แห่ง) 
ข้อมูลเด็กปฐมวัย 

เตรียมอนุบำล อ. 1 อ. 2 อ. 3 รวม 

สพป. ลพบุรี เขต 1 149 - 428 2,009 2,105 4,542 
สพป. ลพบุรี เขต 2 138 - 101 1,834 1,856 3,791 

สช. 39 193 1,577 2,044 2,019 5,833 

โรงเรียนเทศบำล 19 - 129 125 116 370 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก       

รวม 345 193 2,235 6,012 6,096 14,536 
หมำยเหต ุ องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีที่ก ำกับดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีจ ำนวน 121 แห่ง ยกเว้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลพบุรี, องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหนองบัว, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยห้วยแก้ว, เทศบำลต ำบลโคกส ำโรง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง มีไม่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
ก ำกับดูแล 

 

ตำรำงที่ 15 ข้อมูลสถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชน (อำยุ 0-5 ปี) ที่จดทะเบียนกับส ำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 

ที ่ ชื่อสถำนรับเลี้ยงเด็ก จ ำนวนเด็ก จ ำนวนครู/พี่เลี้ยง สถำนที่ตั้ง 
1 สถำนรับเลี้ยงเด็กบรรจงรัตน์ 60 6 อ.เมือง จ.ลพบุรี 

2 สถำนรับเลี้ยงเด็กบ้ำนเด็กพฤกษชำติ 7 2 อ.เมือง จ.ลพบุรี 
3 สถำนรับเลี้ยงเด็กครูนุค 7 2 อ.เมือง จ.ลพบุรี 

4 สถำนรับเลี้ยงเด็กเบบี้แคร์ 3 3 อ.เมือง จ.ลพบุรี 
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ที ่ ชื่อสถำนรับเลี้ยงเด็ก จ ำนวนเด็ก จ ำนวนครู/พี่เลี้ยง สถำนที่ตั้ง 
5 สถำนรับเลี้ยงเด็กกองทัพบกอุปถัมภ์

ค่ำยนำรำยณ์ศึกษำ 
28 3 อ.เมือง จ.ลพบุรี 

6 สถำนรับเลี้ยงเด็กทวินเนอสเซอรี่ 21 4 อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 

7 สถำนรับเลี้ยงเด็ก กอญ่ำเนอสเซอรี่ 3 2 อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 

8 สถำนรับเลี้ยงเด็ก สมำร์ทคิดส์ พรีสคูล 38 6 อ.เมือง จ.ลพบุรี 
รวม 167 31  

ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563) 
 

(2) กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิศึกษำและรูปแบบทวิภำคีในจังหวัดลพบุรี  
กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิศึกษำในจังหวัดลพบุรี  ปีกำรศึกษำ 2563 
1. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยำคำร กับ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2 

ตำรำงท่ี 16 แสดงจ ำนวนนักเรียน ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบทวิศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียนสระโบสถ์วิทยำคำร 
กับ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2 

ประเภทวิชำ สำขำ ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

อุตสำหกรรม ช่ำงยนต์ 5 3 8 7 1 8 0 3 3 
ช่ำงเชื่อมโลหะ 0 0 0 0 0 0 3 1 4 
ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 3 0 3 4 0 4 4 0 4 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 5 0 3 3 3 0 3 
ช่ำงก่อสร้ำง 1 5 6 2 5 7 0 3 3 

รวมอุตสำหกรรม 11 11 22 13 9 22 10 7 17 
พำณิชยกรรม กำรบัญชี 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 3 3 0 4 4 1 4 5 

กำรโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมพำณิชยกรรม 0 4 4 0 4 4 1 6 7 
รวมทั้งหมด 11 15 26 13 13 26 11 13 24 
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2. โรงเรียนโคกตูมวิทยำ กับ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
ตำรำงท่ี 17 แสดงจ ำนวนนักเรียน ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบทวิศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียนโคกตูมวิทยำ กับ 

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
ประเภทวิชำ สำขำ ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
เกษตรกรรม เกษตรกรรม 3 7 10 3 8 11 0 0 0 
รวมทั้งหมด 3 7 10 3 8 11 0 0 0 

โรงเรียนโคกตูมวิทยำ กับ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี 
ตำรำงท่ี 18 แสดงจ ำนวนนักเรียน ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบทวิศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียนโคกตูมวิทยำ กับ 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี 
ประเภทวิชำ สำขำ ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
อุตสำหกรรม ช่ำงยนต์ 8 0 8 14 0 14 10 0 10 
รวมทั้งหมด 8 0 8 14 0 14 10 0 10 

** ปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน คือ กำรจัดกำรศึกษำไม่ต่อเนื่องท ำให้นกัเรียนไม่ได้รับวุฒิบัตร  เหตุผลเนื่องจำกสถำนศึกษำอำชวีศึกษำมกีำร
เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและนโยบำย จึงส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในแผนกำรเรียนทวิศึกษำ 
 

กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคีของสถำนศึกษำในจังหวัดลพบุรี ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงท่ี 19 แสดงจ ำนวนนักศึกษำในแต่ละสถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบทิวภำคี 

ล ำดับ
ที่ 

สถำนศึกษำ 
 

จ ำนวนนักศึกษำ
ทั้งหมด 

นักศึกษำในโครงกำร(คน) คิดเป็น
ร้อยละ ปวช. ปวส. 

1 วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 7,384 - 264 3.58 
2 วิทยำลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 580 - 75 12.93 

3 วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี 414 23 18 9.90 
4 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี 251 - 35 13.94 

5 วิทยำลัยเทคนิคโคกส ำโรง 953 - 202 21.20 
6 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี 638 29 19 7.52 

7 วิทยำลัยกำรอำชีพชัยบำดำล 1,721 15 168 10.63 

8 วิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ 1,672 - - - 
9 วิทยำลัยเทคโนโลยีลพบุร ี 548 90 28 21.53 

10 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 579 19 28 8.11 
11 วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลพบุรี 1,646 - - - 

12 วิทยำลัยเทคโนโลยีชยับำดำล 1,504 - 4 0.27 
13 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำหนองม่วง 622 - 10 1.61 
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(3) โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project) 
 “โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ” (Partnership School Project) เกิดขึ ้นจำกมติที ่ประชุมของ

คณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย Thailand 4.0 ซึ่งในกำรประชุมเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 ได้ก ำหนดให้มีจัดกำรศึกษำในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School) โดย
มอบให้นำยมีชัย วีระไวทยะ และศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉำย กีระนันท์ ขับเคลื ่อนโครงกำรนี้ร่วมกับ
กระทรวงศึกษำธิกำร  

 โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ เป็นแนวคิดกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำภำยใต้
บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถำบันที่สนับสนุนทรัพยำกรและมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรให้กับสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นส่วนขยำยของโรงเรียนประชำรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย
ในเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ๒) กำรพัฒนำครู 3) กำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ และ 4) กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร โดยขอให้ด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2561 
กับสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตำมควำมเหมำะสม  
  กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project) จังหวัดลพบุรี ได้
ประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดลพบุรีท้องที่อ ำเภอพัฒนำนิคม ลงวันที่ 26 เมษำยน 2561 ซึ่งเป็นกำร
พัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมคิด ร่วมพัฒนำระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนให้แก่โรงเรียนในท้องที่อ ำเภอพัฒนำนิคม คือ 
บริษัท เบทำโกร จ ำกัด(มหำชน) กับโรงเรียนช่องสำริกำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
และ บริษัท เบทำโกร จ ำกัด(มหำชน) ได้ปรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียนช่องสำริกำให้สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School โดยมีกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ได้แก่ 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ใน
กำรเข้ำร่วมบริหำรจัดกำร ร่วมพัฒนำและสนับสนุนสถำนศึกษำในโครงกำร วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคส่วนต่ำง ๆในกำรบริหำรจัดกำร ร่วมพัฒนำและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้เรียนในอนำคต พร้อมทั้งพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำทักษะและคุณภำพชีวิตของคน ในชุมชนอย่ำงยั่งยืน  โดยมีหลักกำรในกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  
 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
 2. มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 3. มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงบประมำณ  
 4. มีส่วนร่วมในงำนวิชำกำร  
 5. มีส่วนร่วมในกำรติดตำม  ประเมินผลและวิจัย 
 ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project) จ ำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ 
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ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด ผู้สนับสนุน 
โรงเรียนช่องสำริกำ  สพป.ลพบุรี เขต 2 บริษัท เบทำโกร จ ำกัด(มหำชน) 

โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๓ ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ สมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน 

โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ มูลนิธิวีระไวทยะ 
โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์  สพป.ลพบุรี เขต 2 IKEA Southeast Asia (Ikano Thailand) 

 

(4) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน) 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระรำชด ำริบำงประกำร เกี่ยวกับกำร

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ควำมว่ำ “กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีกำรปลูกฝังให้
เด็กเห็นควำมงดงำม ควำมน่ำสนใจ และเกิดควำมปิติที่จะท ำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอน
กำรอบรมที่ให้เกิดควำมรู ้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะท ำให้เด็กเกิด
ควำมเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยำว” 

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ได้ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ  จัดตั้ง
งำน “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยำวชนนั้น ได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่ำ ประโยชน์ ควำมสวยงำม อันจะก่อให้เกิดควำมคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่ง
สำมำรถด ำเนินกำรสวนพฤกษศำสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่ำว เป็นสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว อีกท้ังใช้ในกำรศึกษำและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำง ๆ  

สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จึงเป็นกำรด ำเนินงำนที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศำสตร์” โดยมีกำร
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีกำรศึกษำต่อเนื่อง มีกำรเก็บตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มี
กำรรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ำมำปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรบันทึกรำยงำนและข้อมูล
พันธุ์ไม้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส ำหรับศึกษำค้นคว้ำและมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อกำร
เรียนกำรสอนในวิชำต่ำง ๆ เป็นกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับสภำพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชำติ และเป็นไปตำมควำม
สนใจ และควำมพร้อมของโรงเรียน ด ำเนินกำรโดยควำมสมัครใจ 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี ในฐำนะประธำนคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับจังหวัด  โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) เพ่ือให้
กำรขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน อพ.สธ. ส ำเร็จเรียบร้อยตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ ของ อพ.สธ. ปี
กำรศึกษำ 2562 จึงประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเป็น
สมำชิกโครงกำรโดยตรงที่ e-mail: stg.Lopburi@gmail.com 

 
 
 

 

mailto:stg.Lopburi@gmail.com
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ตำรำงที ่ 20 รำยชื ่อสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ จังหวัดลพบุร ีปี พ.ศ. 2563 

ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
1 โรงเรียนบรรจงรัตน์ลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 

2 โรงเรียนก ำจรวิทย์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เขำสำมยอด เมืองลพบุรี 

4 โรงเรียนจินดำรัตน์ ท่ำศำลำ เมืองลพบุรี 

5 โรงเรียนไฉไลพร โพตลำดแก้ว ท่ำวุ้ง 
6 โรงเรียนนำรำยณ์วิทยำ ล ำนำรำยณ์ ชัยบำดำล 

7 โรงเรียนพณิชยกำรช่ำงเทคนิคล ำนำรำยณ์ ล ำนำรำยณ์ ชัยบำดำล 

8 โรงเรียนวัดหนองบัวขำว เขำสำมยอด เมืองลพบุรี 
9 โรงเรียนวัดดงสวอง เขำสำมยอด เมืองลพบุรี 

10 โรงเรียนวัดพำนิชธรรมิกำรำม หนองเต่ำ บ้ำนหมี่ 

11 โรงเรียนบ้ำนม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้ำนเบิก บ้ำนเบิก ท่ำวุ้ง 
12 โรงเรียนอนุบำลท่ำวุ้ง บำงคู้ ท่ำวุ้ง 

13 โรงเรียนบ้ำนทรำย บ้ำนทรำย บ้ำนหมี่ 
14 โรงเรียนบ้ำนหนองโกวิทยำ ซับตะเคียน ชัยบำดำล 

15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีลพบุรี) 

ศิลำทิพย์ ชัยบำดำล 

16 โรงเรียนพัฒนำนิคม พัฒนำนิคม พัฒนำนิคม 

17 โรงเรียนโคกส ำโรงวิทยำ คลองเกตุ โคกส ำโรง 
18 โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยลพบุรี ห้วยโป่ง โคกส ำโรง 

19 โรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม ซับจ ำปำ ท่ำหลวง 

20 โรงเรียนดงตำลวิทยำ งิ้วรำย เมืองลพบุรี 
21 วิทยำลัยเทคนิค2  วังเพลิง โคกส ำโรง 

22 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี ท่ำศำลำ เมืองลพบุรี 

23 วิทยำลัยเทคนิคโคกส ำโรง วังเพลิง โคกส ำโรง 
24 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ดงดินแดง หนองม่วง 

25 โรงเรียนโสตปำนเลิศจังหวัดลพบุรี บำงกะพี้ บ้ำนหมี่ 

26 โรงเรียนปัญญำนุกูลลพบุรี ป่ำตำล เมืองลพบุรี 
นอกจำกนี้ยังมีรำยชื่อสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สมัครสมำชิกปี 2563 (รอรับรหัสโรงเรียน) เพ่ือเข้ำร่วม

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ จังหวัดลพบุรี  
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ตำรำงที่ 21 รำยชื่อสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ที่สมัครเป็นสมำชิกในปี 2563 โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ จังหวัดลพบุร ีสถำนะรอรับรหัสโรงเรียน 

ล ำดับที่ ชื่อสถำนศึกษำ ต ำบล อ ำเภอ 
1 วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี ป่ำตำล เมืองลพบุรี 

2 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ6 ป่ำตำล เมืองลพบุรี 
3 บ้ำนช่องสำลิกำ ช่องสำลิกำ พัฒนำนิคม 

4 บ้ำนหนองขำม ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง 

5 ซอย 19 สำย 2 ขวำ ชอนน้อย พัฒนำนิคม 
 

(5) โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2555 โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช ได้มีพระรำชกระแสรับสั่งไปยังประธำนองคมนตรี ว่ำ มีพระรำชประสงค์ท่ีจะพระรำชทำนเงินส่วนพระองค์จ ำนวน
หนึ่ง มำท ำให้เกิดประโยชน์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้ท ำแบบภำคเอกชน คือ เรียบง่ำย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้อง
ประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ควรประชำสัมพันธ์เกินไป โดยให้ประธำนองคมนตรีและคณะองคมนตรี ด ำเนินกำร
รับสนองพระรำชด ำริ จึงตั ้งคณะกรรมกำรประกอบด้วยองคมนตรีเพื ่อบริหำรงำน และให้มีอำสำสมัครที ่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำช่วยและตั้งส ำนักงำนขึ้นเพื่อรองรับด้ำนธุรกำร พระองค์พระรำชทำนแนวพระรำชด ำริให้ประธำน
องคมนตรีและคณะองคมนตรีไปช่วยคิดหำทำงว่ำจะท ำอย่ำงไรที่จะท ำให้เด็กเป็นคนดีให้ได้ก่อน เมื่อเป็นคนดีแล้ว ควำม
เก่งก็จะตำมมำ เด็กจะต้องมีน ้ำใจ ช่วยเหลือเพ่ือน และสอนให้แก่กันเอง ช่วยกันเรียน ไม่ใช่แข่งกันเรียน และต้องมีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมควำมสำมัคคีด้วย กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ต้องเริ่มจำกครู ครูต้องมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู รู้
หน้ำที่ รักเด็กโดยไม่มีเงื่อนไข ทุ่มเทกำรสอนเต็มที่ และครูต้องมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรกับฐำนะในชุมชนนั้น ๆ 
ก่อนด้วย เพรำะจะส่งผลด้ำนจิตใจและกำรทุ่มเทกำรสอนให้แก่เด็ก ด้วยเหตุนี้ โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จึงเริ่มจำกกำร
สร้ำงควำมพร้อมพ้ืนฐำนทำงกำยภำพของโรงเรียนด้วยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน รวมถึงบ้ำนพักครู โดยยึดหลักที่ว่ำ 
เมื่อโรงเรียนและครูพร้อม ครูย่อมมีจิตใจที่จะทุ่มเทให้แก่เด็ก จำกนั้น เสริมด้วยกิจกรรมพัฒนำคุณธรรม (บำงมูลนำก
โมเดล)  ซึ่งเป็นโครงกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จังหวัดพิจิตร 
โดยมีหลักคือ “คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ควำมดีทั้งโรงเรียน” จัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน เป็นกำรสร้ำงคนดี
ทั้งโรงเรียน  

ส ำหรับจังหวัดลพบุรี มีโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำลพบุรี เขต 
2 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้  

รุ่นที่ 1 จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น  
รุ่นที่ 2 จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนเขำขวำง โรงเรียนบ้ำนล ำโป่งเพชร และโรงเรียนบ้ำน

โกรกฟ้ำ  
(6) กำรติดตำมกำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่นที่ได้รับกำรช่วยเหลือ

ในรูปแบบต่ำง ๆ 
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำรวจพบว่ำโรงเรียนที่มีเด็กตำมกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 252 โรงเรียน มี
นักเรียน จ ำนวน 9,536 คน ช่วยเหลือให้เด็กได้รับโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสม จ ำนวน 8,929 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.63 จ ำแนกรำยละเอียด ดังนี้ 

สังกัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 
(แห่ง) 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ด ำเนินกำรติดตำม

ช่วยเหลือ 
ด้อยโอกำส 

(คน) 
ออกกลำงคัน 

(คน) 
ตกหล่น 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพม.5 ๒๒ 466 51 0 517 517 100 

สพป.ลพบุรี เขต 1 78 1,435 0 0 1,435 1,435 100 

สพป.ลพบุรี เขต 2 138 5,459 0 0 5,459 5,459 100 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เขตกำรศึกษำ 6 

3 715 8 0 723 723 100 

กศน. จ.ลพบุรี 11 630 383 389 1,402 795 56.70 

รวม 252 8,705 442 389 9,536 8,929 93.63 

 
4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ 

(1) ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน ประจ ำปี 2562 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GDP) ปี 2560 มูลค่ำ 111,921 ล้ำนบำท 
ประชำกร ปี 2560 จ ำนวน 777 พันคน 

ตำรำงท่ี 22 ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน จ ำแนกตำมมิติ 

มิติย่อย 
คะแนน ล ำดับที่ 

2558 2560 2562p 2558 2560 2562 

ดัชนีย่อยด้ำนสุขภำพ 0.6228 0.6216 0.6163 33 25 25 
ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 0.5023 0.4594 0.4844 18 23 24 

ดัชนีย่อยด้ำนชีวิตกำรงำน 0.6740 0.6911 0.6963 50 43 46 

ดัชนีย่อยด้ำนรำยได้ 0.5425 0.5747 0.5541 49 32 36 
ดัชนีย่อยด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม 0.8649 0.9124 0.9195 40 30 38 

ดัชนีย่อยด้ำนครอบครัวและชุมชน 0.6840 0.5414 0.6190 17 66 44 

ดัชนีย่อยด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำร 0.5600 0.5674 0.6518 33 73 56 
ดัชนีย่อยด้ำนกำรมีส่วนร่วม 0.6066 0.4810 0.4747 46 58 61 

ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน 0.6240 0.5930 0.6143 21 38 38 
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ตำรำงท่ี 23 ข้อมูลตัวช้ีวัดรำยมิติ 

มิต ิ รำยกำรตัวชี้วัด หน่วย ข้อมูลตัวชี้วัด ล ำดับที่ 

2558 2560 2562p 2558 2560 2562 
ด้ำนสุขภำพ ทำรกแรกเกิดที่มีน ้ำหนัก

ต ่ำกว่ำเกณฑ์ 
ร้อยละ 9.70 9.54 9.54 45 22 22 

 ประชำกรที่เจ็บป่วยที่
เป็นผู้ป่วยใน 

ร้อยละ 10.16 10.22 10.22 34 31 31 

 ประชำกรที่พิกำร ร้อยละ 2.65 2.69 2.78 36 33 32 
 คะแนนสุขภำพจิต ร้อยละ 69.91 69.91 69.91 42 42 42 
ด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ย

ของประชำกรอำย ุ15 ปี
ขึ้นไป 

ปี 8.18 8.11 8.17 26 36 32 

 อัตรำกำรเข้ำเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย
และอำชีวศึกษำ 

ร้อยละ 89.26 95.43 95.43 12 7 7 

 ค่ำเฉลี่ยเชำวน์ปัญญำ (IQ) 
ของเด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 

คะแนน 99.62 96.01 96.01 30 53 53 

 คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ 
O-Net ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

ร้อยละ 35.24 34.30 35.77 23 18 21 

ด้ำนชีวิตกำร อัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 1.6 1.09 1.14 64 40 53 
งำน อัตรำกำรท ำงำนต ่ำระดับ ร้อยละ 0.42 0.17 0.16 35 27 25 
 แรงงำนที่มีประกันสังคม ร้อยละ 26.12 28.88 31.71 23 23 23 
 อัตรำกำรประสบ

อันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำน 

ต่อลูกจ้ำง 
1,000 
คน 

9.12 9.85 9.85 42 56 56 

ด้ำนรำยได ้ รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ต่อเดือน 

บำท 22,955 19,796 19,796 34 57 57 

 สัดส่วนประชำกรยำกจน ร้อยละ 7.83 10.37 15.76 42 46 54 
 ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพ่ือ

กำรอุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 43.00 32.98 32.98 54 27 27 
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มิต ิ รำยกำรตัวชี้วัด หน่วย ข้อมูลตัวชี้วัด ล ำดับที่ 
2558 2560 2562p 2558 2560 2562 

 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่
เสมอภำคของรำยได้ 

ร้อยละ 42.97 39.13 39.13 58 21 21 

ด้ำนที่อยู่
อำศัยและ 

ครัวเรือนที่มีบ้ำนและ
ที่ดินเป็นของตนเอง 

ร้อยละ 74.21 78.11 80.49 57 46 42 

สภำพแวดล้อม สัดส่วนเฉลี่ยกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก 

ตันก๊ำซฯ 
ต่อคน 

2.38 1.05 1.05 50 35 35 

 ประชำกรที่ประสบอุทกภัย ร้อยละ 0.00 0.18 0.37 1 31 50 
 ประชำกรที่ประสบภัยแล้ง ร้อยละ 1.38 0.00 0.00 46 1 1 

ด้ำนชีวิต
ครอบครัว 

เด็กอำยุ 15 – 17 ปี ที่
ท ำงำน 

ร้อยละ 3.37 6.47 11.13 1 2 51 

และชุมชน ครัวเรือนที่มีหัวหน้ำ
ครัวเรือนเดี่ยว 

ร้อยละ 9.14 10.12 7.68 68 65 47 

 ผู้สูงอำยุที่อยู่ล ำพังคนเดียว ร้อยละ 9.14 10.12 7.68 68 65 47 
 กำรแจ้งควำมคดี ชีวิต

ร่ำงกำย เพศ และคดี
ประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 

รำยต่อ
แสนคน 

40.33 143.81 100.56 6 61 42 

ด้ำนกำร
คมนำคมและ 

หมู่บ้ำนที่ถนนสำยหลักใช้
กำรได้ตลอดปี 

ร้อยละ 52.30 54.78 54.78 44 51 51 

กำรสื่อสำร จ ำนวนคดีอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

รำยต่อ
แสนคน 

110.9 246.81 138.92 63 70 59 

 ประชำกรที่มี
โทรศัพท์มือถือ 

ร้อยละ 78.53 85.84 87.00 29 49 49 

 ประชำกรที่เข้ำถึง
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 37.97 44.84 53.70 23 44 30 

ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วม 

ประชำกรที่ใช้สิทธิลง
ประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ 
ปี 2559 

ร้อยละ 77.02 59.12 59.12 32 44 44 

 จ ำนวนองค์กรชุมชน แห่งต่อ
แสนคน 

106.24 125.19 124.81 40 40 42 
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มิต ิ รำยกำรตัวชี้วัด หน่วย ข้อมูลตัวชี้วัด ล ำดับที่ 
2558 2560 2562p 2558 2560 2562 

 ครัวเรือนที่เป็นสมำชิก
กลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 

ร้อยละ 69.92 65.37 65.37 58 57 57 

 ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ำ
กิจกรรมสำธำรณะของ
หมู่บ้ำน 

ร้อยละ 99.13 99.18 98.98 34 49 66 

ที่มำ: รวบรวมและประมวลผลโดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

ตำรำงท่ี 24 จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของชำวจังหวัดลพบุรี รวมชำยหญิง 

ปีกำรศึกษำเฉลี่ย 15-39 ปี 40-59 ปี 15-59 ปี 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ภำพรวมทั้งประเทศ 10.67 10.76 10.79 7.90 8.06 8.18 9.40 9.52 9.57 

ภำคกลำง 10.66 10.73 10.68 8.29 8.45 8.56 9.63 9.72 9.72 
จังหวัดลพบุรี 10.84 10.86 10.77 7.13 7.13 7.44 9.04 9.03 9.13 

 
ตำรำงท่ี 25 อัตรำกำรเข้ำเรียนของนักเรียนในจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 61) 

ก่อนประถม ประถมศึกษำ ม.ต้น ม.ปลำย ภำคบังคับ ป.1 – ม. 6 อ.1 – ม.3 

91.35 89.59 75.63 58.25 92.45 89.50 90.17 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดเลือกและพัฒนาผู้เรียน /การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
 

วัตถุประสงค์ 

          3.1 เพื ่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง และเพื ่อสร้างความเสมอภาค  

ทางสังคม ส่งเสริมสนับและสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

          3.2 เพ่ือการพัฒนาเด็ก ติดตามดูแลความประพฤติตลอดจนถึงการปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกท่ีดีและรับผิดชอบ

ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

3.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 

 2. กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา 
 

ผลการดำเนินงาน 

    การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 กำหนดกิจกรรม ดังนี้ 

 1.1 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564    

                 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564  

 1.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้สมัครเข้ารับทุนฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 

       - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครฯ  

                   วันที่ 22 มีนาคม 2564 

       - จัดประชุมคณะกรรมการคัดเล ือก คัดสรร ผู ้ร ับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ ่นที ่ 13  

                   ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564  

 1.3 กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนฯ  

                 - คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนฯ ลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามจำนวนที่สมัคร       

                   จำนวน 9 ราย ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 
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          ผลการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 

    รายช่ือนักเรียนผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดลพบุรี) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 เด็กหญิงศุภลักษ์  ช่อประดับ นิคมลำนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 

2 นางสาวพรนภัส  ฟักนาคี ท่าวุ้งวิทยาคาร สพม.ลพบุรี 

3 เด็กหญิงธัญญณัฐ  จันทร์ด้วง ชัยบาดาลพิทยาคม สพม.ลพบุรี 

4 นางสาวจิรภา  เอ่ียมสอาด โคกสลุงวิทยา สพม.ลพบุรี 

5 เด็กหญิงพลอยชมภู  กลิ่นดอกแก้ว ชัยบาดาลวิทยาคม สพม.ลพบุรี 

รายช่ือนักเรียนผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับภาค (ศึกษาธิการภาค 1) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 เด็กหญิงศุภลักษ์  ช่อประดับ นิคมลำนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 

2 นางสาวพรนภัส  ฟักนาคี ท่าวุ้งวิทยาคาร สพม.ลพบุรี 

 ผลการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับทุนฯในระดับภาค จำนวน 2 คน  โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 

ดำเนินส่งรายชื่อให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คัดเลือก คัดสรรในระดับส่วนกลาง 

 ในการนี ้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งมติคณะกรรมการ ม.ท.ศ .  

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 แล้ว จำนวน 2 

คน คือ 

รายช่ือนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา แผนการเรียน 

98 เด็กหญิงศุภลักษ์  ช่อประดับ นิคมลำนารายณ์ ภาษา-คณิต 

99 นางสาวพรนภัส  ฟักนาคี ท่าวุ้งวิทยาคาร วิทย์-คณิต 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 
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2. กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา 
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โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  
 

วัตถุประสงค ์

           3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในสถานศึกษา 

 3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิด และเกิดความตระหนักรู้

ถึงพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา “ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านยาเสพติด”                 

          กิจกรรมที่ 2  การประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “เยาวชนรู้ทันป้องกันยาเสพติด” 

          กิจกรรมที่ 3  จัดทำคู่มือการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา เรื่อง รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart 

Say No To Drugs)   
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินงานตามโครงการสร้างภูมิคุ ้มกัน  

และป้องกันยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านยาเสพติด” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

ผลการประชุมที ่ประชุมมีมติให้ผู ้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามโควตาที ่ได้รับจัดสรร  

จำนวน 8 คน ดังนี้ 

๑. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี    ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัด สพม.ลพบุรี 
๒. ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ เอ้ือสลุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขวาง สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 
๓. นายเรวัช ศรีแสงอ่อน      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สังกัด อาชีวศึกษา 
๔. นายสิทธ ิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดลพบุร ี ส ังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวง                     

ศึกษาธิการ    
๕. นายมโน ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  สังกัด สพป.ลพบุรี 

เขต 2   
๖. นายวันชัย ครามสูงเนิน รอง ผอ.กศน.จังหวัดลพบุรี สังกัด กศน.จังหวัดลพบุรี         
๗. นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ สังกัด สพม.ลพบุรี 
๘. นางดารนี โพธิ์ศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 
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 กิจกรรมที่ 2  การประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “เยาวชนรู้ทันป้องกัน ยาเสพติด” 

 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ปรับ

กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กระทบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จึงกำหนดจัดงานประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรู้ทันป้องกันยาเสพติด” ขึ้น ในวันที่ 

10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด ซึ่งได้จัดการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีเงินรางวัลชนะเลิศ 6,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท และรางวัลชมเชย 2,000 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดทราบ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาสนใจสมัคร 
เข้าร่วมประกวด ระดับมัธยมศึกษา 4 ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพ  จำนวน 4 ทีม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวด และคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวด ในวันที่  1 กันยายน  2564  
4. จัดงานประกวดภาพยนตร์สั้น ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ประกาศผลการประกวด และมอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวด ผลการประกวด ดังนี้      

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม : หลานสมเด็จย่า จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี ใน

พระราชูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

รางวัลรองขนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม : KPN จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม สังกัด 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ได้แก่ ทีม : โรงเรียนโคกสำโรง จากโรงเรียนโคกสำโรง สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

 รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม : Boy Secret จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคก

สำโรง สังกัด กศน. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม : Unity Of Love จากโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ทีม : NFE BK จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดลพบุรี สังกัด กศน. 
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม : LBTZ จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 สังกัด สำนักงานอาชี

ศึกษา  

 รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม : เด็กเซนต์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้นำภาพยนตร์สั ้นที่ชนะการประกวดลงเผยแพร่ในเพจ Facebook 

และ Youtube เพ่ือเป็นสื่อในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 กิจกรรมที่ 3  จัดทำคู่มือการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา เรื่อง รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart 

Say No To Drugs)   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา เรื่อง รู้คิด รู้ทัน 

ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart Say No To Drugs) เพ่ือให้ครูมีคู ่มือใช้ในการจัดการเรียนการสอนยาเสพติดใน

สถานศึกษา จำนวน 100 เล่ม โดยแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จำนวน 82 เล่ม และให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 เล่ม และแจกจ่ายให้

ศึกษานิเทศก์ คนละ 1 เล่ม เพ่ือใช้เป็นคู่ในการนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา   
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ีจ ัดงานประกวดภาพยนตร์สั ้น ในวันที ่ 10 กันยายน 2564                   

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงาน  

และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด  
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง 

 2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้สามารถนำเอาทักษะด้านดิจิทัล ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรให้มีความรัก สามัคคี และมีสัมพันธภาพในองค์กร 

 4. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ที่ประพฤติดีเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการ

ประกาศเกียรติประวัติ และประกาศบำเหน็จความชอบให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

 กิจกรรมที่ 1  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  

เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในหน่วยงานต่าง ๆ  

1.1 นางเขมกร  นิ่มดิษฐ์ เข้ารับการอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นเวลา 50 วัน 
1.2 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

มุกดาหาร 
1.3 นางสมคิด  สังวรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เดินทางไปอบรมการจัดทำ NT 

 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และสังกัดอ่ืน ในกระทรวงศึกษาธิการ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรได้เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล 

ผลการดำเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 

 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความตระหนักและร่วมกันพัฒนาองค์กร มีสมรรถนะหลักด้านมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญและกำลังใจ มีความรักความสามัคคี  

มีสัมพันธภาพในองค์กรสามารถสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน 

 กิจกรรมที่ 2 

 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีทักษะในการปฏิบัติ งาน และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 

โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท

ของพ้ืนที่ของจังหวัดลพบุรี 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด 

 2) ประชุมคณะทำงาน วางแผนและออกแบบการดำเนินงาน 

 3) ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแจ้งเกณฑ์การ

ประเมินระดับคุณภาพเพื่อการพัฒนางานตามโครงการ เช่น หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ภาคีเครือข่าย  

 4) กำหนดคู่พัฒนาหลักสูตรฯและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

 5) ดำเนินการตามกระบวนการ และนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาละอุดมศึกษา 

 6) ประชุมนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ผลการดำเนินงาน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีผล

การดำเนินงาน ดังนี้ 

1. สถานศึกษาคู่พัฒนาร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับบริบท ได้แก่ หลักสูตรระยะ

สั้น  ของระดับอาชีวศึกษาที่มีอยู่ หรือคัดเลือกจากหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเพ่ิมเติมที่สร้างไว้เมื่อปีงบประมาณ 2561-

2563 ได้แก่ราย วิชาหลักสูตรระยะสั้น ขนมหวาน งานช่าง สร้างอาชีพรายวิชา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ช่าง  หลักสูตร

ระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โปรแกรมสำเร็จรูปตัดต่อวิดิทัศน์ 

2. สถานศึกษาจับคู่กับสถานประกอบการเพ่ือให้นักเรียนเข้าไปร่วมศึกษาและฝึกงานในวิชาชีพ ได้แก่ 

รายวิชาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม คือ โรงเรียนหนองม่วงวิทยากับบริษัทก้าวไข่มุก จำกัด 

3. จัดเวลาเรียน ในช่วงรายวชิาเพ่ิมเติม ช่วงเวลาภาคบ่ายชั่วโมงชุมนุม กิจกรรพัฒนาผู้เรียน 
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4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปสอนในสถานศึกษา         ขั้น

พ้ืนฐาน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

5. บุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET)ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET) ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  

3. ดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน(O – NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

4. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563  

5. สังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563  

6. จัดทำรายงานสรุปและประเมินการดำเนินงานโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET)  ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
 

ผลการดำเนินงาน 

1 .  ผลการทดสอบทางการศ ึ กษาระด ับชาต ิข ั ้ นพ ื ้ น ฐาน  ( O-NET)  ช ั ้ นประถมศ ึ กษาป ีท ี ่  6 
ปการศึกษา 2562  ของโรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  ปีการศึกษา 2562 
วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ(49.07) ยกเว้นโรงเรียนจารึกล้อมที่มีคะแนนน้อยกว่าระดับประเทศ(44.85) 
วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ(34.42) ยกเว้น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง(31.67), โรงเรียน
จารึกล้อมวิทยา(31.49), โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา(30.26), และนารายณ์วิทยาท่าหลวง(29.83) วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
ระดับประเทศ(32.90) ยกเว้นโรงเรียนนารายณ์วิทยา(31.93), และโรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา(30.63)  วิชาวิทยาศาสตร์สูง
กว่าระดับประเทศ(35.55) ยกเว้นโรงเรียนจารึกล้อมวิทยา(32.43), โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา(35.38) และโรงเรียน
นารายณ์วิทยาท่าหลวง(34.49) 

2. จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม Focus group โรงเรียนที่ร่วมโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ พบว่า    สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดลพบุร ี ทั ้ง 10 โรงเร ียนได้ดำเน ินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ ิ ์ทางการศึกษาระดับชาติ  
(O – NET) โดยใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (INTERSECT model) ในด้านการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระที่สูงขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตตาม
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายกับชุมชนและองค์กรภายนอก   รายละเอียด ดังนี้  

2.1 การใช้นวัตกรรม (Innovation) กับกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน เช่น กลุ่มงานวิชาการ จะนำ

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่ม

งานบริหารงบประมาณ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดทำบัญชีโรงเรียน การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารผ่านช่องทาง E-Office กลุ่มงานบุคคล พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความชำนาญในการใช้สื่อ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น นำระบบ Zoomกลุ่มไลน์บุคลากร มาใช้ในการจัดประชุม เป็นต้น กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป นำเทคโนโลยีมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และกลุ่ม line ชั้นเรียน  

2.2 การสร้างเครือข่าย(Networking)  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ ่งประกอบด้วย 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดแผนงาน/โครงการ นโยบาย เป้าหมาย รวมถึง

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 

ร่วมกันพัฒนาเยาวชน เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายระหว่างโรงเรียน   

2.3 การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Admiistrative Technigues)  ใช้หลักทศพิธราชธรรม และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารงาน   

2.4 การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English Language) จัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ หรือมีโครงการสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ เช่น MEP, IEP,IES เป็นต้น ตาม

บริบทของแต่ละโรงเรียน 

2 . 5  ก า ร ให ้ ค ว ามสำค ัญก ั บ ก ารสร ้ า งค ว ามส ั มพ ั น ธ ์ ก ั บ ช ุ ม ชนและหน ่ ว ย ง าน อ่ืน                            

(Relationship Building)  และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนทุกที่เป็นอย่างดี เช่น เอื้อเฟื้อสถานที่ห้องประชุม

สำหรับผู้ปกครองใช้จัดงานเลี้ยงต่าง ๆ หรือใช้จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง หรือพา

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเทศบาล วัด  

2.6 จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Student - centered learning)  โดยกำหนดเป้าหมาย

และกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนางานวัดผลประเมินผลผู้เรียนจากสภาพจริงโดยจัดทำ

แฟ้มสะสมงานผู ้เรียนรายบุคคล พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกด้าน  

และส่งเสร ิมการปลูกฝังค ุณธรรมจริยธรรมให้ก ับน ักเร ียนด้ว ยการใช ้ก ิจกรรมต่าง ๆ เช ่น ค ่ายคุณธรรม 

ดนตรี กีฬา  เป็นต้น 

2.7 การให้ความสำคัญกับสิ ่งแวดล้อม (Environment) โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมทั ้งภายใน 

และภายนอกห้องเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครู/บุคลากร 

นักเรียน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
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2.8 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum)  ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด พัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรก่อนนำไปใช้ และหลังการนำหลักสูตรไปใช้ 

2.9 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team) มีทีมงานตามโครงสร้างการบริหาร ได้แก่ สายงาน

ตามระดับชั้น หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระ เป็นต้น ทำงานเป็นทีม มีการประชุมทีมเพื่อปรึกษาหารือกัน วางแผนงาน

ร่วมกัน เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง   

ปัจจัยหลักที่ทำให้โรงเรียนบรรลุความสำเร็จตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

คือ โรงเรียนให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากรในแต่ละประเด็น  กำหนดทิศทางการ

ดำเนินงาน แบ่งผู้รับผิดชอบแต่ละด้านอย่างชัดเจน มีทีมงานที่เข้มแข็ง มี เครือข่ายที่พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ 

ประกอบกับนำนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานอย่าง

ต ่ อ เน ื ่ อ ง   ซ ึ ่ ง ส ่ งผลต ่ อการยกระด ับผลส ั มฤทธิ์ ท า งการศ ึ กษาระด ับชาต ิ ข ั ้ นพ ื ้ น ฐาน  (O –  NET) 

ที่เพ่ิมสูงขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. ผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  6                     
ปการศึกษา 2563  ของโรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  ปีการศึกษา 2563 
วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ(56.20) ยกเว้นโรงเรียนรุ่งนิวิติวิทยา(54.91) และโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
(56.16) วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ(43.55) ยกเว้นโรงเรียนนารายณ์วิทยา(44.94),โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา
(34.91), และโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง(39.14)  วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ(29.99) ยกเว้นโรงเรียน
นารายณ์วิทยา(28.81), และโรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา(25.27)  วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าประเทศ(38.78) ยกเว้นโรงเรียน
นารายณ์วิทยา(38.77), โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา(34.67), และโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง(36.59) 

2. ผลการสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน(O – NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปี
การศึกษา 2562 ทุกโรงเรียน    โดยมีผลการพัฒนาเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้  โรงเรียนจารึกล้อม
วิทยา(+11.37), โรงเรียนบรรจงรัตน์(+7.01), โรงเรียนสัตยาไส(+6.17), โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง(+
5.78), โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา(+5.49), โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์(+5.24),  โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ลพบุรี(+4.27),  โรงเรียนนารายณ์วิทยา(+3.29) ,  โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง(+1.73), และโรงเรียนรุ่ง
นิวัติวิทยา(+0.37) 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู ้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน

สามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

3.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบาย 

วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4.เพื่อให้ผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนและครูผู ้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นำ

หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 

2. ดำเนินกิจกรรม 

3. นิเทศติดตาม 

4. จัดทำสรุปรายงานผล 
 

ผลการดำเนินงาน 

1. ผู ้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 39 โรงเรียน จำนวน 120 คน ของ

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

2.โรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะอมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

3. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีการจัดการวัดและประเมินผล มีความรุ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

งานด้านวิชาการของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน สามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

หลักการและเหตุผล 

 ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลาย ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย

เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุดและยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี กลยุทธ์พัฒนา

ศักยภาพ สร้างอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำ ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงสนองโครงการพระราชดำริโดยการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปัจจุบั น

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จำนวน  46 แห่งเท่านั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น จึงพัฒนาสถานศึกษาสมาชิกเดิมที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนำในการ

ขับเคลื่อนคู่ขนานกับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาจัดทำแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชในโรงเรียน การฝึกทักษะอาชีพ 

การสร้างฐานการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน และเพื่อสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สิ่งแวดล้อม สามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน

และผู้สนใจทั่วไป ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีของชุมชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  จึงได้จัดทำ

โครงการนี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ            

           2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดลพบุรีจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    

       3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีโรงเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด

ลพบุรีที ่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูและเป็นแบบอย่างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การอนุรักษ์พันธุพืช 

การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
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วิธีการดำเนินงาน 

1. วางแผน การขับเคลื่อนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2564 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3. รับสมัครโรงเรียนที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนำต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี 

4. การติดตามและประเมินผล 
 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อยดังนี้ 

          1) รายละเอียดกิจกรรม/พื้นท่ีดำเนินการ 

     กิจกรรมย่อยที่ 1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงาน

ทางการศึกษาระดับพ้ืนที่ในจังหวัดลพบุรี 

     กิจกรรมย่อยที่ 1.2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้ผู้สอน เพ่ือบูรณาการการเรียน

การสอนตามโครงสร้างหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิชาพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือช่วยขับขับเคลื่อน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทาง 5 องค์ประกอบ   

               กิจกรรมย่อยที่ 1.3  อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนนำ เรื่องการเรียนรู้การและปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ       การดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทาง 5 องค์ประกอบ   

           2) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลผลิต (Out put)  

               จำนวนผู้บริหารรองฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมย่อยที่ 1.1 จำนวน 80 คน  

               จำนวนครูฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรมย่อยที่ 

1.2 จำนวน 90 คน  

               จำนวนนักเรียนนกัศึกษาเยาวชนเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมย่อยท่ี 1.3 จำนวน 75 คน  

           3) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

     จากการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วนของผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทำให้การทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดง่ายขึ้น โรงเรียนผู้นำแนวทางสู่การปฏิบัติ

จริงในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการนำสู่ปฏิบัติในงานด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และการบูรณาการตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เป็นระบบมีข้ันตอน ไม่สับสนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียน มีนักเรียนที่ผ่าน
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การอบรมตามใบงาน องค์ประกอบที่ 1,2,3,4 และ 5 เป็นนักเรียนแกนนำในโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู

ผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียนและเป็นผู้นำพาเพ่ือนทำกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและสู่ชุมชนได้ 

            4) ผลการเบิกจ่าย 157,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

                เงินเหลือจ่าย   16628  บาท   คิดเป็นร้อยละ  10.52 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 11 แห่ง  

งบประมาณ จำนวน 440,000 บาท  (  แห่งๆละ 40,000 บาท)   

                    1) รายละเอียดกิจกรรม/พ้ืนที่ดำเนินการ 

                       หน่วยดำเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี จำนวน 11 แห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่มี

ความพร้อมสมัครเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชพรรณ

ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น ที่สามารถศึกษาดูงานได้ จำนวน 11 แห่ง ได้ครบเป้าหมาย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ได้แก่   

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 

2. โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 

3. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 

4. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 

5. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 

6. โรงเรียนช่องสาริกา 

7. โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 

8. โรงเรียนนารายณ์วิทยา 

9. โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 

10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

11. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

2) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลผลิต (Out put)  

ปีงบประมาณ 2564 ได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น

แหล่งเรียนรู้พืชพรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาดูงานได้ และมีแนวทางใน

การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม จำนวน 11 แห่ง ได้ครบเป้าหมาย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

โรงเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 11 แห่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ทำให้โรงเรียน ครู นักเรียน ประชาชน ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เช่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืช

พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาดูงานได้  
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4) ผลการเบิกจ่าย 440,000 บาท    คิดเป็นร้อยละ  100 

เงินเหลือจ่าย         275   บาท     คิดเป็นร้อยละ   0.06 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 

1) รายละเอียดกิจกรรม/พื้นที่ดำเนินการ 

                  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 จึงบันทึกขอปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ 

ติดตามจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จึงใช้วิธีการบูรณาการกิจกรรมการนิเทศ ติตามผลการดำเนินดำเนินงานของ

โรงเรียนแกนนำต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 11 แห่ง โดยนำเสนอเป็น VTR , VDOผ่านระบบออนไลน์ 

โปรแกรม ZOOM โรงเรียนทั้ง 11 โรง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

                  1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ให้ความรู้เรื่องการนำเสนอ

ผลการดำเนินงานโดยใช้โปรแกรม canva โปรแกรม premiere   

                   2.นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงโดยนำเสนอเป็น VTR}, VDO โดยมีคณะวิทยากรผู้รู ้จริง

เรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ความรู้เพิ่มเติม ให้ข้อเสนอแนะ แนะนำวิธีการพัฒนาต่อยอด

กิจกรรมเพิ่มในแต่ละโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน                    

2) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลผลิต (Out put)  

โรงเรียนทั้ง 11 โรง ได้นำวิธีการนำเสนอผลงานของทุกโรงเรียนเป็นไฟน์ VTR , VDO จากการที่ได้เข้าร่วม

ประชุมอบรมจากวิทยาผู้เชี่ยวชาญมาระยะหนึ่งแล้ว จากนั้นโรงเรี ยนนำสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ซึ่งยังต้องพบ

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานอยู่บ้าง เมื่อผ่านกระบวนการนำเสนอผ่านการประชุม ZOOM  ในครั้งนี้ทำให้

คณะครู ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับระดับมาก ได้รับความพึงพอใจมาก

ทีสุ่ดตามที่โรงเรียนต้องการ  

3) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

จากการนำเสนอระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ได้รับความสนใจจากคณะครู ผู้บริหาร ประชาชน 

เด็กเยาวชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ

งานสวนพฤกษศาสตร์นำความรู้ไปบูรณาการกับชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัวและชุมชนมากขึ้น และทำให้การ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้รวดเร็วแพร่หลายได้ไวขึ้น มากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ทาง Facdbook  Line เว็ปไซต์ 

4) ผลการเบิกจ่าย  76,000 บาท    คิดเป็นร้อยละ  100 

เงินเหลือจ่าย    28,316  บาท   คิดเป็นร้อยละ   37.25 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน 

                 1) รายละเอียดกิจกรรม/พ้ืนที่ดำเนินการ 

                   เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อโรคโคโรน่า 2019 จึงปรับวิธีการเป็นการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนวางแผนการทำ story Line ของเรื่องแล้วสืบ
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ค้นหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และผลการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ

ต้นแบบทั้ง 11 โรง ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานโครงการฯเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้วนำมาเรียบเรียงเรื่อราว และเขียนบทเพ่ือทำ

วีดีโอ จัดทำสื่อเป็น VTR  ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 

2) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลผลิต (Out put) ได้สื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์จังหวัดลพบุรี 1 เรื่อง 

3) ผลการดำเนินงานที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นช่องทางหนึ่งในการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนอื ่นๆในจังหวัดสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไป และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโรงเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แพร่หลาย เป็นศึกษาและดูงานได้ จากการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ิมข้ึนจำนวน 18 แห่ง 

 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานหรือ

สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี 

2. ประสาน สนับสนุน นิเทศ ติตาม การดำเนินงานของสำนักงาน หน่วยงานที่จัดการศึกษา หรือสถานศึกษา

ในจังหวัดลพบุรี 

3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้ได้รับ

โอกาสทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

 กิจกรรมที่ 1 รายงานแบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับหน่วยรับตรวจและบุคลากร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รายงานการ
ตรวจราชการระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี ดังนี้ 

 1.1 ด้านความม่ันคง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

และมีคุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูน

ทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน   

1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

1.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  

และใช้ด ิจิท ัลเป็นเครื ่องมือการเรียนรู ้ เพื ่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ (Digital Education 

Excellence Platform : DEEP) 

1.5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
1) จัดทำเอกสารคำรับรอง ระหว่าง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้รับคำรับรอง) กับ ศึกษาธิการจังหวัด

ลพบุรี (ผู้ทำคำรับรอง) ที่ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีลงนามแล้ว ส่งถึงสำนักงานศึกษาธิการภาคที่กำกับดูแล 

2) จัดทำเอกสารเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ส่งถึงสำนักงานศึกษาธิการภาคที่กำกับดูแล 
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3) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับบุคลาการของสำนักงาน  

4) รองรับการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1  

5) จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม 
       1) ออกนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 

แห่ง 

       2) ออกนิเทศสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 41 แห่ง 
 

ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครัวเรือนและประชาชน ในส่วนของกระทรวงศึกษาการมีมาตรการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช ้จ ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ใน
อัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 เท่าที่จำเป็น 

2.  หน่วยงานได้รับข้อมูล ปัญหา ความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 
3.  สำนักงานตรวจสอบข้อมูล ปรับแผนงานให้สอดรับกับบริบทการทำงานและตัวชี้วัดตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการ 
4.  โรงเรียนเอกชนมีการขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีการศึกษา 2564 
5. สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและมีความพร้อมในการเปิด  ภาคเรียน ที่ 2/2564 ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

หลายท่านเข้าใจวิธีการจัดตารางการมารับบริการของเด็กนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 2 ที่แพร่ระบาดในจังหวัดลพบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียงผู้ปกครองต้องติดตามข่าวสาร และการเฝ้าระวังการดูแลของเด็กนักเรียนเป็นประจำทุกวัน  
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยผ่านกลไก กศจ. 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดลพบุรี 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี 
3. เพ่ือประเมินแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

 1. กิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี (ด้านระดับก่อนประถม ถึงอุดมศึกษา) ดำเนินการ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยมี นายศุภภิมิตร  เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบาย

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 544 คน จำแนก

เป็นผู้บริหาร 293 คน ครูผู้สอน 203 คน และคณะทำงาน 48 คน 

 2. กิจกรรมสะท้อนผลผลิตการศึกษาของจังหวัดลพบุรี ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง

ประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี และนายสิทธิ

พงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานและผู้นำการดำเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นผู ้ใช้

ผลผลิต ที่เป็นผู้แทนจากสถานศึกษา หน่วยงาน ห้างร้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 48 คน จำแนกเป็น 

  2.1 ผ ู ้ ใช ้ผลผล ิตเด ็กปฐมว ัย ค ือ คร ูผ ู ้สอนระด ับช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  1 จำนวน 9 คน จาก  

รร.อนุบาลลพบุรี, รร.บรรจงรัตน์, รร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50, รร.เทศบาลเมืองเขาสามยอด, รร.อนุบาลเทศบาล

ตำบลเขาพระงาม, รร.อนุบาลพัฒนานิคม 

  2.2 ผู้ใช้ผลผลิตนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน จา

กรร .พระนารายณ์ , รร .บ ้ านหม ี ่ ว ิ ทยา , รร . โคกสำ โ ร งว ิ ทยา , รร . ว ิ น ิ ตศ ึ กษา ในพระราช ูปถ ั มภ ์ ฯ , 

รร.เทศบาล 4, รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม, รร.ชัยบาดาลวิทยาคม, รร.ชัยบาดาลพิทยา 

  2.3 ผู้ใช้ผลผลิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ

อาจารย์ผู้สอนระดับ ปวช. จำนวน 9 คน จากรร.พิบูลวิทยาลัย, อาชีวศึกษาภาคเอกชน, อาชีวศึกษาภาครัฐ และศูนย์

สงครามพิเศษ 

  2.4 ผู้ใช้ผลผลิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ครูผู้สอนระดับชั้นปวส./ปริญญาตรี จำนวน 

14 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อาชีวศึกษาภาคเอกชน , อาชีวศึกษาภาครัฐ, วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, มณ

ทลทหารบกที่ 13 

  2.5 กลุ่มผู้ใช้ผลผลิตนักเรียนระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา/การศึกษาพิเศษ/กศน. จำนวน 8 คน ได้แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสมนึก เต็งสชะพันธุ์, ดร.สมภพ โสมาภา, นายนิมิตร เทียมมงคล (ศูนย์งอกงาม)), หน่วยบัญชาการ
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สงครามพิเศษ, จัดหางานจังหวัดลพบุรี, บริษัท/ห้างร้าน (หจก.ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม, มินิแบ, เบทาโกร, ฮอนด้า, 

โรบินสัน, โตโยต้า, คูโบต้า, บิ๊กซี, โลตัส 

 3. กิจกรรมยกร่างแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันพุธที่ 25 

สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Online Application ZOOM ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต “วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยเชิญนางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ

ภ า ค  1 ม า เ ป ็ น ว ิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร เ พ ื ่ อ ส ั ง เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ ม ู ล ผ ล 

การสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี และการสะท้อนผลผลิตการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมคือ

บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่ม

นโยบายและแผน และกล ุ ่ มส ่ ง เสร ิ มการศ ึ กษาเอกชน รวมท ั ้ ง ส ิ ้ น  15 คน ผลการประช ุ มด ั งกล ่ าว 

ได้ (ร่าง) แนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ดังเอกสารลำดับที่  12/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 

2564 
 

ผลการดำเนินงาน 

 1. ได้รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ฉบับ 

 2. ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ฉบับ 

 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          QR Code รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 
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โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึงและ

มีพัฒนาการสมวัย 

 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี ้แจงเรื ่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดเก็บข้ อมูล

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด  จำนวน 536  แห่ง ดำเนินการ

สร ้ า งกา ร ร ั บร ู ้ โ ดยจ ั ดการประช ุ มช ี ้ แ จ ง เ ร ื ่ อ งมาตรฐานสถานพ ัฒนา เด ็ กปฐมว ั ยแห ่ งช าต ิ  และ  

การจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้อง

ประชุมเทพกาญจนา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา โดยมีผู้บริหาร/ผู้แทน ครูปฐมวัยและผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในจังหวัดลพบุรี รวม 90 คน จากนั้นให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลตามแบบแบบ

บันทึกผลการประเมิน/นิเทศระดับหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับที่ 2) ส่งถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีภายในวันที่ 

30 เมษายน 2564 (หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ ศธ 0106/864 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564) 

ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลได้รวบรวมและสรุปข้อมูลพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นภาพรวมระดับจั งหวัด

ลพบุรี ดังนี้ 

 

สังกัด 

จำนวนสถาน

พัฒนาเด็กฯ 

(แห่ง) 

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ 

(แห่ง) 

A  

ดีมาก 

B  

ด ี

C  

ผ่านเกณฑ์

ขั้นต้น 

D  

ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 

(แห่ง) 

รวม สพฐ. 290 139 123 9 19 290 

 - สพป.ลพบุรี เขต 1 149 89 54 3 3 149 

 - สพป.ลพบุรี เขต ๒ 138 48 68 6 16 138 
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สังกัด 

จำนวนสถาน

พัฒนาเด็กฯ 

(แห่ง) 

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ 

(แห่ง) 

A  

ดีมาก 

B  

ด ี

C  

ผ่านเกณฑ์

ขั้นต้น 

D  

ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 

(แห่ง) 

 - สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 3 2 1 0 0 3 

อปท. 209 95 104 7 3 209 

พม. 6 3 2 0 1 6 

สช. 31 17 13 1 0 31 

รวม  536 254 242 17 23 536 

รวมจำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น(A+B+C) 
513 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.70 

 

หมายเหตุ - ผลการประเมินระดับ D ต้องปรับปรุง ที่สถานศึกษาไม่ได้ประเมินตนในระบบ รวม 15 แห่ง ได้แก่ 

 สพป.ลพบุรี เขต 1 คือ ร.ร.วัดตะเคียน, ร.ร.ซอย 7 สาย 4 ซ้าย, ร.ร.บ้านกล้วย 

  สพป.ลพบุรี เขต 2 คือ ร.ร.บ้านท่ามะกอก, ร.ร.บ้านเขาสมโภชน์, ร.ร.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ, ร.ร.บ้านดง

น้อย, ร.ร.ทรัพย์ราษฎร์บำรุง, ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ, ร.ร.บ้านหนองจาน, ร.ร.บ้านห้วยสาราม,  

ร.ร.บ้านโคกแสมสาร, ร.ร.บ้านท่าเยี่ยม, ร.ร.บ้านหนองขาม, ร.ร.บ้านโคกกลาง 

 - ผลการประเมินที่สถานศึกษาประเมินตนเองได้ ระดับ D ต้องปรับปรุง รวม 3 แห่ง ได้แก่  

ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้ว, ร.ร.บ้านห้วยสะอาด, ร.ร.บ้านท่าตะโก, ร.ร.บ้านยางราก 
 

 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

  จากผลการดำเนินงานตามข้อ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงได้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน

ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ล พ บ ุ ร ี  เ ข ต  1  ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า ล พ บ ุ ร ี  เ ข ต  2  ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย  

ราชภัฏเทพสตรี ผู้แทนคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เป็นคณะกรรมการนิเทศ ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 17 

มีนาคม 2564  พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย

ให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้กำหนดปฏิทิน และรูปแบบการนิเทศ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
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2564 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจังหวัดลพบุรีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2-3 

อย่างต่อเนื่อง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายแห่งไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงใช้รูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ผ่าน

กลุ่มไลน์ต่างๆ เช่น กลุ่มงานปฐมวัย จ.ลพบุรี, ครูปฐมวัยเอกชนลพบุรี, ปฐมวัยลพบุรี และอปท.ศธจ.ลพบุรี โดยมีสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการนิเทศ รวม 315 แห่ง จำแนกแต่ละสังกัด ได้แก่ สพป.ลพบุรี 

เขต 1 จำนวน 149 แห่ง, สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 135 แห่ง และ สช. จำนวน  31 แห่ง สรุปผลการนิเทศเป็น

ภาพรวมของจังหวัดลพบุรี ได้ดังนี้ 
 

 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการดำเนินงาน : 

 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลพบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 315 แห่ง มีการบริหารจัดการ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ตามกรอบการประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้  

  1. ด้านบุคลากร ครูผู้สอนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่จบปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยโดยตรงและ

มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

  2. ด้านอาคารสถานที ่  ม ีการจ ัดบร ิบท ส ิ ่งแวดล้อม ห ้องเร ียนท ี ่ เหมาะสมกับเด ็กปฐมวัย  

เน้นความสะอาด ปลอดภัย 

  3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และมีเครื่องมือในการวัดประเมินผลพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

  4. สนับสนุนการจัดหา ผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอเหมาะสมกับวัย มีทั้งสื่อของจริง

และสื่อที่ผลิตขึ้น รวมทั้งสื่อออนไลน์ 

  5. บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความปลอดภัย เน้นเรื่องการบริการด้านสุขภาพอนามัย

และโภชนาการ อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) น้ำดื่ม การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพฟัน และรายงาน

ภาวการณ์เจริญเติบโต 

  6. บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านนโยบายที่มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ออกแบบ

กิจกรรม โครงการ ร่วมกับครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย มีผลการดำเนินงาน : 

 1.  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านผ่าน

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม แต่ยังพบครูบางส่วนที่จัดการเรียนการสอนแบบเร่งเรียน เขียนอ่าน 

 2.  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีร่องรอย หลักฐาน เกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม และการ

วัดประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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 3.  ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมผ่านเพลง เกม นิทาน สื่อของจริง สื่อออนไลน์ 

รวมทั้ง เครื่องเล่นสนาม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลอดภัย 

 4.  ครูมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกิจกรรมเปิดบ้านให้ผู้ปกครองรับทราบผลการประเมินพัฒนาการและร่วมประเมิน

แฟ้มสะสมผลงานของเด็กเป็นรายบุคคล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย มีผลการดำเนินงาน : 

  ปลายภาคเรียนที่ 2 ต้นสังกัดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง 

ได้แก่ สพป.ลพบุร ี เขต 1 , สพป.ลพบุร ี เขต 2 และ สช.ได้รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (อายุ 3-6 ปี) โดยกำหนดเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการร้อยละ 80 ขึ้น

ไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละแห่ง และมีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ชั้น

อนุบาลปีที่ 1-3 (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

  1.  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 รวม 1,138 คน ผ่านร้อยละ 80 จำนวน 2,095 คน คิดเป็นร้อยละ 97.98 

  2.  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รวม 5,442 คน ผ่านร้อยละ 80 จำนวน 5,372 คน คิดเป็นร้อยละ 98.71 

  3.  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รวม 5,995 คน ผ่านร้อยละ 80 จำนวน 5,992 คน คิดเป็นร้อยละ 99.94 
 

  กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง เทคนิคการโค้ช และ

เครื ่องมือการสอนยุค New Normal ระหว่างวันที ่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Application Zoom และ 

Facebook Live โดยผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สมัครใจเข้ารับการอบรม

ประมาณ 800 คนเศษ โดยเชิญวิทยากรบรรยาย 2 ท่าน คือ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักก ารจัด

การศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเด็นการบรรยาย

ประกอบด้วย 1) นวัตกรรมการสอนในยุคดิจิทัล 2) การประยุกต์ใช้ เครื ่องมือการสอนยุค New Normal 3) 

Workshop การใช้เครื่องมือการสอนสร้างสื่อการสอน Online 4) การปรับบทบาทของครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

(Facilitator) 5) เทคนิคการโค้ช และการปรับการสอนเป็นการสร้างการเรียนรู ้ ผลการอบรมพบว่า มีผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จำนวน ๙๗๒ คน จำแนกเป็น  

 



 

หน้า | 69  

 

ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้จัดการโรงเรียน 2 0.21 

2. ผู้บริหารโรงเรียน 21 2.16 

3. ฝ่ายวิชาการโรงเรียน 19 1.95 

4. ครูผู้สอน 879 90.43 

5. อ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษา นายทะเบียน  

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้น 

51 5.25 

รวม 972 100 

 

ระดับความรู้ ความสามารถของผู้เข้าอบรม กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐ มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง สรุประดับความรู้ 

ความสามารถ ก่อนการอบรม หลังการอบรม การประยุกต์ใช้ 

1. ด้านนวัตกรรมการสอนในยุคดิจิทัล 4.78 6.97 7.20 เพ่ิมขึ้น 

2. ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือการสอนยุค 

New Normal 

4.83 7.03 7.22 เพ่ิมขึ้น 

3. ด้านการปรับบทบาทของครูให้เป็น

ผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) 

4.78 6.92 7.14 เพ่ิมขึ้น 

4. ด้านเทคนิคการโค้ช และการปรับการสอน

เป็นการสร้างการเรียนรู ้

4.73 6.97 7.17 เพ่ิมขึ้น 

 

 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลพบุรี กำหนดช่วงคะแนนสอบถามระหว่าง +๒ ถึง -๒ ผลการประเมินโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.54โดย

มีระดับความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคของวิทยากร (ดร.วรสรวง ดวงจินดา, ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะ

หฤทัย) ที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.58 ทั้งสองท่าน 

 จุดเด่นที่พบจากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ 

  1.  ฝ่ายจัดการอบรม ทีมผู้ประสานงาน (ศึกษานิเทศก์) มีความตื่นตัว ประสานงาน เตรียมความพร้อม

ได้เป็นอย่างดี จัดหัวข้อการอบรมได้น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองความต้องการของผู้อบรมเป็นอย่างดี 

  2. ด้านวิทยากรมีความรู้เเน่น ถ่ายทอดดี เนื้อหากระชับ ภาพประกอบชัดเจน สนุกสนาน มีเทคนิคใน

การถ่ายเนื้อหาอย่างหลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้อบรม ดึงดูดความสนใจของผู้อบรมให้ร่วมฟัง ร่วมฝึก
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ปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนหมดเวลา เตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี สามารถแชร์ Link เอกสาร Application ต่างๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ซักถาม ให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติและแชร์ผลงาน  

  3. รูปแบบการอบรมมีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของครู ช่วยสนับสนุนระบบการบริหารที่

สามารถนำเทคโนโลยีสู่ผู้เรียนได้สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ปลอดภัย ไม่เสี่ยง ลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ครูได้

พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อที่ทันสมัยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

  4.  องค์ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับการนำไปใช้ในหน้าที่ครูและในชีวิตประจำวันได้จริง 

 ผลผลิตที่ได้จากการอบรม ครูส่งผลงาน คลิปการสอน Online เข้าร่วมการประกวด และนำไปใช้จัด

ประสบการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้กับเด็กปฐมวัยได้น่าสนใจขึ้น โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

ร่วมกับวิทยากร ได้พิจารณาคลิปการสอน Online ที่มีองค์ประกอบ เนื้อหา ความน่าสนใจ และมอบรางวัลให้กับครู

เจ้าของผลงาน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาววรรณรัฐ  ลิ้มละมัย โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ, 

นางสาวสุภัทรา  พัวพันยุทธการ โรงเรียนพระวรสาร และนายสมโภช คำสิงห์ โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา นอกจากนี้ 

กิจกรรมดังกล่าวยังขยายผลไปต่อโครงการอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อการนำเสนอผลงานต่างๆ ของ

ครูในจังหวัดลพบุรีได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

(ว.21), การประกวดคลิปการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในและนอกระบบ, การนิเทศออนไลน์งานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน, การนิเทศออนไลน์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ Intersect Model เป็น

ต้น 

 ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

จังหวัดลพบุรีที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ซึ่งมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนาการ

จัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 หลักสูตร คือ 

 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัยทางรอดของ

การศึกษาไทย โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรีที่สนใจสมัครเข้าอบรม รวม 789 คน 

 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย 

โ ด ย ว ิ ท ย า ก ร  น า ง ก อ บ ก ม ล  ท บ บ ั ณ ฑ ิ ต  ศ ึ ก ษ า น ิ เ ท ศ ก ์ เ ช ี ่ ย ว ช า ญ  ( ป ฐ ม ว ั ย )  น า ง อ า ร ม ณ์  

วงศ์บัณฑิต ศึกษานิเทศก์เชี ่ยวชาญ (ปฐมวัย)  และนายบุญชู อังสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์เชี ่ยวชาญ (ปฐมวัย) และ

ผู้เชี่ยวชาญมอนเทสซอรี่ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรีที่สนใจสมัครเข้าอบรม รวม 787 คน 
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 4. คัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best 

Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 เป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 

ประชาสัมพันธ์แนวทางการคัดเลือก รูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 ถึงหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดลพบุรีทุกสั งกัด ได้แก่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1-2, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี, และโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี (ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีที่ ศธ 02106/882 ลงวันที่ 27  

เมษายน  2564) ทั้งนี้ มีผู ้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก รวม 10 ราย จำแนกเป็น ด้านการบริหารจัดการ 

(ผู้บริหาร) จำนวน 3 ราย และด้านการจัดการเรียนการสอน (ครู) จำนวน 7 ราย ระยะที่ ๒ ดำเนินการคัดเลือก โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการโรงเรียน

เทศบาลเมืองเขาสามยอด 1, ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และครู ชำนาญการ

พิเศษ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) (ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 14 มิถุนายน 

2564) โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต พิจารณา

จากเอกสารร่วมกับพิจารณา VTR ของผู้สมัครที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือกจึงประกาศ

ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ระยะที่ 3 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จัดให้มีพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน ในวันจันทร์ที่ 9 

สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตามลำดับดังนี้ 

  ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

(ตัวแทนจังหวัด) 1. นางสาวอรพิณธ์ ว่องวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง สช.  

    ผลงานชื่อ เครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัย 

   2. นายดัสกรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดดอนโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 1  

    ผลงาน การใช้ DATSAKORN MODEL ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาภาษา

สื่อสารตามแนวภาษาธรรมชาติโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 

   3. นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 

    ผลงาน การใช้ Chaiyaporn Model ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเพื ่อพัฒนาศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 

  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย จำนวน 7 ราย 

(ตัวแทนจังหวัด) 1. นายเกษตร  อ่ำนาคินทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
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    ผลงาน การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมกระดาษคืนชีพระดับปฐมวัยโรงเรียนวัด

ดอนโพธิ์ 

   2. นางสาวธรรวรีก์  ทองลพ ครู โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 

    ผลงาน การสอนแบบโครงงาน 

   3. นางกชพร อุ้ยลี ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง  

    ผลงาน นิทานเพ่ือนรักส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัย 

   4. นางสาวธนัชพร คำนวณไว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองคู สพป.ลพบุรี เขต 1 

    ผลงาน การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษา coding 

   5. นางวิภา  แสงรอด ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป.ลพบุรี เขต 2 

    ผลงาน โครงงาน สานฝัน 

   6. นางสาวขัตติยา พิมพ์พงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว สพป.ลพบุรี เขต 2 

    ผลงาน กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 

   7. นางจันทรัสม์ มนัสตรง ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1 

    ผลงาน งามอย่างไทย ดำรงไว้อนุบาลท่าวุ้ง 
 

ผลการดำเนินงาน 

6. ร้อยละ 99.14 ของเด็กปฐมวัย ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

7. ร้อยละ 95.70 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพข้ันต่ำ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

8. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคประมาณ 2,638 คนเศษได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 

9. ร้อยละ 99.94 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2563   มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน อยู่ในระดับดี 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 
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โครงการ  โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน                       
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องเรื่องระบบการประเมิน   และการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 และตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกปี 2564 
 3. เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกปี 2564 

4. เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

เป้าหมายโครงการ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. โรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด จำนวน 38 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  2. โรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด จำนวน 38 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 2. โรงเรียนเอกชนในระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 

ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดลพบุรีที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
1. การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

(RT) ชั้น ป.1และ(NT) ป.3  ปีการศึกษา 2563 
3. จัดประชุมสรุปผล/วิเคราะห์ผล/รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
4. การจัดประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1  และการจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น 

ป.3 ปีการศึกษา 2563  (ดำเนินการประเมินและตรวจข้อสอบ)        
5. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินฯ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น ป.3 และการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม สถานศึกษาสังกัดเอกชนในการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น ป.3 
6. สรุปรายงานผล (RT),(NT) 

 

ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีการบริหารจัดการสอบท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้จากการ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 

2. ครูสามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เน้นการเขียนตอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

3. สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลพบุรี สามารถพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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กลุ่มนโยบายและแผน   
 

โครงการ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทำและ/หรือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี 
2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประกอบการจัดทำแผน 

2. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 - 2565 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
 

ผลการดำเนินงาน 

1. จังหวัดลพบุรี มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา มาใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษาของจงัหวัด 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ 

2. จังหวัดลพบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย

  ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG Roadmap) สำหรับประเทศไทย 

2. เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4)  
ในระดับพื้นที 

3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นท่ีสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย ของ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG Roadmap) 

เป้าหมายท่ี 4 
2. จัดทำ Roadmap เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายท่ี 4 สร้าง

หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4 Roadmap) 

3. จัดพิมพ์และเผยแพร่ SDG4 Roadmap และรายงานผล 
 

ผลการดำเนินงาน 

10. จัดทำ Roadmap เพื ่อการดำเนินการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน เป้าหมายที ่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(SDG4 Roadmap) เรียบร้อยแล้ว 

11. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีแผนงานหรือโครงการเพื่อดำเนินการตาม SDG4 Roadmap 
12. มีฐานข้อมูลท่ีถูกต้องเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายท่ี 4 
13. มีการเผยแพร่ Roadmap เพื ่อการดำเนินการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน เป้าหมาย 

ที ่ 4 สร ้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเที ยม และสนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.lripeo.go.th (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

 
ภาพกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

http://lripeo.quickconnect.to/d/s/luFiupgjxd
YiENxr53nGErUWSnHJXOy8/vb63bm1a_LHYII
ebpm7ubL-LnVwww89Y-NLvA4ql4BAk 

 

http://lripeo.quickconnect.to/d/s/luFiupgjxdYiENxr53nGErUWSnHJXOy8/vb63bm1a_LHYIIebpm7ubL-LnVwww89Y-NLvA4ql4BAk
http://lripeo.quickconnect.to/d/s/luFiupgjxdYiENxr53nGErUWSnHJXOy8/vb63bm1a_LHYIIebpm7ubL-LnVwww89Y-NLvA4ql4BAk
http://lripeo.quickconnect.to/d/s/luFiupgjxdYiENxr53nGErUWSnHJXOy8/vb63bm1a_LHYIIebpm7ubL-LnVwww89Y-NLvA4ql4BAk
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กลุ่มอำนวยการ   
 

โครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ 

  กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร/งานกลุ่มอำนวยการ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีขวัญและกำลังใจที่ดี  
2. เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางานมุ่งพัฒนาตนเอง และงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร  
4. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เกษียณ และแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณ ประจำทุกปี  

 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 
3. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการประชุม 
4. ดำเนินการประชุม-เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
5. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
6. สรุปผล ประเมินผล ติดตาม และรายงานผลโครงการ 

 

ผลการดำเนินงาน 

1. เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  มีความเข้าใจและทิศทางการจัด
การศึกษาเป็นในทางทิศเดียวกันทำให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 2. ผู้เข้าประชุมทุกคน สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตรงกับเป้าหมายของนโยบายการศึกษาและ 
เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีงบประมาณต่อไป   

3. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน  
  4. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความรัก ความผูกพันในองค์กร 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตกับผู้เกษียณ ประจำปี 2564 

วันที่  30  กันยายน  2564 

  

   
 

กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่  1  ตุลาคม  2564 
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กิจกรรมสันทนาการ ณ รีสอร์ทเฮฟเว่น แคร รีสอร์ท  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
วันที่ 1-2 ตุลาคม  2564 

   

 
 

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นและสันทนาการ ณ ห้องประชุม เฮฟเว่นแคร รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
วันที่ 2 ตุลาคม  2564 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
 

โครงการ  โครงการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี/ 

  กิจกรรม ออกติดตาม การดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี/ 

  งาน ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามการกรอกข้อมูลพื้นฐานระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล (PEDC) 
2. เพ่ือติดตามข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
3. เพ่ือติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
4. เพื่อสำรวจความต้องการในการสนับสนุน/ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

จังหวัดลพบุรี 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
 1.  เลือกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 20 แห่ง  

6.1 คัดเลือกโรงเรียนนอกระบบที่มีการรายงานการประเมินตนเอง และรายงานการดำเนินกิจการ
โรงเรียนผ่านระบบ PEDC  

6.2 วางแผนการติดตามโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี 
7. แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 4 คณะ 

2.1 ประชุมคณะทำงาน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
2.2  กำหนดตารางออกตรวจ ติดตาม  

8. ออกตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี 
8.1 คณะทำงานแต่ละชุด รับผิดชอบติดตาม และเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 แห่ง 
8.2 คณะทำงานแต่ละชุด วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนเอกชน 

9. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
9.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานติดตามโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
9.2 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

10. วางแผนการดำเนินงานหลังจากพบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานติดตามโรงเรียนเอกชน
นอกระบบจังหวัดลพบุรี 

10.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
10.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัด

ลพบุรี 
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ผลการดำเนินงาน 

            1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิด
เรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 

  2. โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
     3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการประกวดสื่อการสอนออนไลน์โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี/ 
กิจกรรม ประกวดสื่อการสอนออนไลน์/ 
งานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา ประเภท
วิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
1.    แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  

1.1 ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ แยกเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชน
นอกระบบ 

1.2 จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสื่อการสอนออนไลน์ แจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ส่งผลงานเข้าประกวด แต่ละประเภทไม่จำกัดจำนวน แต่ให้โรงเรียน
คัดเลือก จัดลำดับ โดยลำดับที่ 1 จะนำมาพิจารณาคัดเลือก ที่เหลือจะได้รับรางวัลชมเชยทุกคน  

2. รวบรวมผลงานสื่อการสอนออนไลน์ที่ส่งเข้าประกวด 
2.1 แยกประเภทสื่อที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภท จำนวน 9 ประเภท 
2.2 ตรวจสอบคลิปวีดีโอ ที่ส่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ 
2.3 จัดทำแบบสรุปเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อการสอนออนไลน์ประเมินให้คะแนน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อการสอนออนไลน์ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสื่อการสอนออนไลน์ดีเด่น รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 โดยแบ่งคณะกรรมการฯ เป็น 2 ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ จำนวน 5 ประเภท และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 4 ประเภท 
3.2 สรุปผลคะแนนการคัดเลือกสื่อการสอนออนไลน์ดีเด่นในแต่ละประเภท 

4. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกสื่อการสอนออนไลน์ดีเด่น โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 
4.1 แจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รับทราบผลการประกวดสื่อการสอน

ออนไลน์ดีเด่น  
4.2 โรงเรียนเอกชนตรวจสอบชื่อ สกุล ผู้ได้รับรางวัลตามประกาศ และแจ้งผลการตรวจสอบ 

5. การมอบรางวัล 
5.1 สั่งทำโล่รางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนออนไลน์ 
5.2 จัดพิมพ์เกียรติบัตร พร้อมกรอบ สำหรับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1,2 
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5.3 จัดพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับผู้ได้รับรางวัลชมเชย 
5.4 กำหนดวัน เวลา สถานที่ มอบโล่รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกสื่อการสอนออนไลน์ดีเด่น 

 

ผลการดำเนินงาน 

   1. ครู ผู้สอนโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี มีการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นการยกระดับการศึกษาเอกชน 

2. โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี จะมีคลังสื่อการสอนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนเอกชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า | 88  

 

 
ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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กลุ่มอำนวยการกลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
 

โครงการ  โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 
 2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร 
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ ด้านสังคมและเป็นการขัดเกลาทางด้านจิตใจ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้คุณค่า ของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรม โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดศรีสุทธาวาส  ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีสถานศึกษาจัดส่ง
ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 80 คน 
 2. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ พื้นท่ีสถานศึกษากำหนด จำนวน 370 โรงเรียน 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ได้แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิตร  
 2. สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกท่ีดีรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคมและเป็นการขัดเกลาทางด้านจิตใจให้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 3. สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร มีจิตสาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  จังหวัดลพบุรี และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 2. เพื่อให้หน่วยงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

1. จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการตรวจติดตาม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  

2. ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และส่วนเสมารักษ์ประจำอำเภอทั้ง 11 อำเภอของจังหวัด
ลพบุรีร่วมการบูรณาการจัดทำแผนการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจุดเสี่ยงแต่ละอำเภอโดย
มีหัวหน้าศูนย์ของอำเภอต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การลงตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
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โครงการ  โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด
มากขึ้น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น 
     3. เพ่ือให้ทุกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างทั่วถึง 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
99 ปีปันน้ำใจสู้ภัย covid 19โดยเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลสนามที่ขาดแคลนอุปกรณ์
ในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 มอบให้ทางศาลากลางจังหวัดสภากาชาดไทยเป็นผู้ดำเนินการแจกโรงพยาบาลสนาม  
 ครั้งที่ 2 มอบให้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านสะแกราบจังหวัดลพบุรี     
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมาก
ขึ้น และเสียสละมีจิตอาสา 
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โครงการ  โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคงและมี
คุณธรรม 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรัก
และภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติท่ีดี

ต่อบ้านเมือง ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชม มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ มีจำนวนทั้งสิ้น 350 คน โดยแบ่งเป็น นักเรียนจำนวน 300 คน วิทยากร 30 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 20 คน โดย
การดำเนินงานนั้นจัดการอบรมตามคู่มือที่กำหนดแบ่งออก เป็น 3 รุ่น  

 รุ่นที่ 1 ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนถนนแค วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 รุ่นที่ 2 ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 
 รุ่นที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม  วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม และมี

อาชีพ-มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี 
2. สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่,คณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน ดำเนินชีวิตตามแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1579 
พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3. เพื ่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4. เพ่ือประสาน ติดตามและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
 5. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 6. เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ
และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
1. นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับ

การดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติให้มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย พร้อมทั้งได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของ
สถานศึกษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาสถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 2. ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ออกปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน ทั้งสิ้น จำนวน 56 ครั้ง แยกออกเป็นการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้ 
  ประจำเดือน  ตุลาคม   2563  จำนวน    8 ครั้ง 
  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2563  จำนวน    1 ครั้ง 
  ประจำเดือน  ธันวาคม  2563  จำนวน    6 ครั้ง 
  ประจำเดือน  มกราคม  2564  จำนวน    9 ครั้ง 
  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564  จำนวน    5 ครั้ง 
  ประจำเดือน  มีนาคม  2564  จำนวน    5 ครั้ง 
  ประจำเดือน  เมษายน  2564  จำนวน    4 ครั้ง 
  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564  จำนวน    5 ครั้ง 
  ประจำเดือน  มิถุนายน  2564  จำนวน    3 ครั้ง 
  ประจำเดือน  กรกฎาคม 2564  จำนวน    1 ครั้ง 
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  ประจำเดือน  สิงหาคม  2564  จำนวน    4 ครั้ง 
  ประจำเดือน  กันยายน  2564  จำนวน    5 ครั้ง 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ปลอดภัยและได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม

ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของสถานศึกษามี

ความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินและลด

ปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบวินัยและเข้าใจกระบวนการระเบียบแถว 
 2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพกิจกรรมกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี  
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนในจังหวัดลพบุรีทราบถึงการรับสมัครการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2564 มีโรงเรียนสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 2 โรงเรียน ได้แก่  

 1. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์  
 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1  
ทั ้งนี ้เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้คณะกรรมการผู ้ต ัดสินพระ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ประชุมหารือเพ่ือหาหนทางในการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจำปี 
2564 เพ่ือลดการแพร่เชื้อและการรวมกลุ่มของเด็กนักเรียน 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือมีทักษะ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาชาตินโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ของกลุ่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนัก
เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาของจังหวัดลพบุรี   
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำผลการ
นิเทศไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากจังหวัดลพบุรีถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม จึงจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 55 เล่ม จัดส่งให้สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักเห็น
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

2. คู่มือการนิเทศที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใช้กระบวนการด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ 
โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา 
 2. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาให้เยาวชนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีความพอเพียง มีความ
รับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

1. มีสถานศึกษาสนใจสมัครเข้าคัดเลือกสถานศึกษาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี  2564 จำนวน 2 โรงเรียน 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 1. โรงเรียนกำจรวิทย์ 
 2. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 
2. เนื่องด้วยจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดสีแดงเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้

กระบวนการการจัดกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือพระราชทานปี 2564 พิจารณาการคัดเลือกจากเอกสาร
และหลักฐานการนำเสนอ ผ่านระบบ application zoom และ powerpoint เพ่ือป้องกันการรวมตัวและลงพ้ืนที่ใน 
การปฏิบัติการคัดเลือกในครั้งนี้โรงเรียนที่ส่งเข้าการประกวดพอใจในการจัดกิจกรรมและเข้าใจถึงสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือใช้กระบวนการด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทาง
สังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา 

2. ลูกเสือและเยาวชนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีความพอเพียง มีความรับผิดชอบ และมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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โครงการ  โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักเห็น
ความสำคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของจังหวัดลพบุรี   
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำผลการนิเทศไปใช้ใน
การจกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

 1. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ในการเข้ารับการนิเทศลูกเสือใน
สถานศึกษา ประจำปี 2564 มีคณะครู ผู้บริหารบุ คลากรทางการศึกษา ที่จัดกิจกรรมด้านการลูกเสือ สนใจสมัครเข้า
ร่วมเข้ารับการนิเทศ จำนวน 100 คน โดยมีนายล้วน กองแก้วผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ และนายอรรณพ คงสมนาม 
ผู้ตรวจการลูกเสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

2. เนื่องด้วยจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดสีแดงเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 ทำให้
กระบวนการการจัดกิจกรรมการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมผ่าน
ระบบ application zoom และ powerpoint นำเสนอและซักถามกระบวนการจัดกิจกรรมการนิเทศลูกเสือใน
สถานศึกษา เพื่อป้องกันการรวมตัวและลงพื้นที่ใน การปฏิบัติการในครั้งนี้โรงเรียนที่เข้ารับการนืเทศพอใจในการจัด
กิจกรรมและเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักเห็นความสำคัญในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำผลการนิเทศไปใช้ในการจกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ   
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โครงการ  โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางการลูกเสือ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

1 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 1, เขต 2, สพม.ลพบุรี, ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดลพบุรี, ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี, และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน บุคลากรทางการลูกเสือ ในสังกัดทราบและรวบรวมส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยตรงไปยังกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

2. มีผู้ส่งผลงานจำนวน 3 ประเภท และได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
 ผู้บริหารสถานศึกษา นายวิชัย  ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 
 ประเภทครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ  หร่ายรา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง 
 ประเภทผู้ให้การสนับสนุน  นายประยงค์ สารภูมิ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี 2 

 3. เนื่องด้วยจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดสีแดงเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้
กระบวนการการจ ัดก ิจกรรมการโครงการยกย ่องผ ู ้ม ีผลงานด ี เด ่นต ่อการพ ัฒนาก ิจกรรมล ูกเส ือของ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ประจำป ี  ๒๕64 เป ็นการประเม ินทางเอกสารว ิชาการของคระกรรมในพ ื ้ นที่                            
เพื่อป้องกันการรวมตัวและลงพื้นที่ใน การปฏิบัติการในครั้งนี้โรงเรียนที่เข้ารับการนืเทศพอใจในการจัดกิจกรรมและ
เข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. สร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการ
ลูกเสือเพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้การดำเนินงานกิจการลูกเสือไทยเจริญก้าวหน้า 
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษา ธิการอย่าง
สม่ำเสมอด้วยความเต็มใจและจิตอาสา 
 3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี 
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