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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 



ค าน า 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – พ.ศ.2566) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน และพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดการศึกษาให้เป็นไป  อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕  แนวทางการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายของจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – พ.ศ.
2566) ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6                
ถนนอยุธยา - อ่างทอง ต าบลลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอ
นครหลวง อ าเภอบางปะหัน อ าเภอ บ้านแพรก อ าเภอภาชี อ าเภอมหาราช อ าเภอวังน้อย และอ าเภออุทัย 
 

แผนที่เขตบริการทั้ง 9 อ าเภอ 

 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา โดยปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติของรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติการ             
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  และแผนการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ .ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                 
พ.ศ.2553 ดังนี้ 

 ก. ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 36) 
 ข. มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ 



๒ 

 
 ค. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตาม             การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างาน            ด้านการศึกษา 
  (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ข้อมูลพื้นฐาน  
1. จ านวนสถานศึกษา 180 โรงเรียน  
2. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น 
       2.1 ขนาดเล็ก  (นักเรียน 1 - 120 คน)   82 โรงเรียน   นักเรียน    675  คน  ห้องเรียน 675 ห้อง 
      2.2 ขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 600 คน) 90 โรงเรียน นักเรียน 20,931 คน  ห้องเรียน 956 ห้อง 
       2.3 ขนาดใหญ่  (นักเรียน 601 – 1,500 คน) 7 โรงเรียน นักเรียน 3,872 คน  ห้องเรียน 122 ห้อง 
       2.4 ขนาดใหญ่พิเศษ(นักเรียนมากกว่า1,500คน)3โรงเรียน นักเรียน 5,984 คน ห้องเรียน 165 ห้อง 
3. จ านวนนักเรียน  แบ่งช่วงชั้น 
 - ก่อนประถม        7,985  คน  454   ห้องเรียน 
 - ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)     11,834  คน  630   ห้องเรียน 
 - ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)    11,956  คน   628   ห้องเรียน 
 - ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)      4,960  คน   200   ห้องเรียน 
 - ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4)                163  คน       6   ห้องเรียน 
4. จ านวนนักเรียน  36,898  คน  ห้องเรียน  1,918  ห้อง 

- ระดับก่อนประถมศึกษา  7,985 คน     430  ห้องเรียน  
- ระดับประถมศึกษา   23,790 คน   1,258  ห้องเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  4,960 คน        200  ห้องเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   163 คน               6  ห้องเรียน  

5. บุคลากรระดับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา ทั้งหมด   2,015  คน 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 น าเสนอผลเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
ระดับ : ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

    ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน 
ฐาน
นิยม 

ภาษาไทย 3,635 100.00 92.00 9.75 45.83 14.04 44.75 37.75 
คณิตศาสตร์ 3,635 100.00 100.00 0.00 36.24 16.43 35.00 30.00 
วิทยาศาสตร์ 3,635 100.00 85.00 6.00 38.01 11.77 38.00 41.00 
ภา ษา ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

3,635 100.00 100.00 2.50 32.66 15.73 30.00 25.00 
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 32.66 - 45.83 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (  = 45.83) ส่วนคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (  = 32.66) 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 และ    
    คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ ปีการศกึษา ระดับประเทศ 
ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
สูง(+)/ต่ า(-) 

ภาษาไทย 
2559 52.98 52.29 -0.69 
2560 46.58 45.83 -0.75 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -6.40 -6.46  

คณิตศาสตร์ 
2559 40.47 39.41 -1.06 
2560 37.12 36.24 -0.88 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -3.35 -3.17  

วิทยาศาสตร์ 
2559 41.22 40.00 -1.22 
2560 39.12 38.01 -1.11 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -2.10 -1.99  

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

2559 34.59 31.37 -3.22 
2560 36.34 32.66 -3.68 

เพ่ิม(+)/ลด(-) +1.75 +1.29  

คะแนนเฉลี่ย 4 
กลุ่มสาระ 

2559 43.19 41.52 -1.67 
2560 39.79 38.19 -1.60 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -3.40 -3.33  
 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศแต่
อยู่ในระดับใกล้เคียง (-0.75 ถึง -3.68) และเมื่อน าคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของปีการศึกษา 
2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                  
ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยของปี
การศึกษา 2560 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 เรียงตามล าดับคะแนนที่มีผลต่างน้อยไปหามาก ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

2559 52.29 39.41 40.00 31.37 
2560 45.83 36.24 38.01 32.66 

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 เกือบทุก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2559  
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       
   ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
สพฐ. 45.29 35.55 38.13 32.73 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 45.83 36.24 38.01 32.66 
จากตารางที่ 6 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 
สพฐ. พบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงกว่าระดับ สพฐ. มีจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับ สพฐ. ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามขนาดโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ 
   ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ปีการศึกษา 
ขนาดโรงเรียน 

ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก 

ภาษาไทย 
2559 57.36 58.53 51.28 50.82 
2560 49.81 53.91 44.30 44.41 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -7.55 -4.62 -6.98 -6.41 

คณิตศาสตร์ 
2559 52.97 53.20 36.84 35.97 
2560 46.70 48.44 32.80 34.09 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -6.27 -4.76 -4.04 -1.88 

วิทยาศาสตร์ 
2559 46.16 46.87 39.27 38.01 
2560 43.20 46.20 36.03 36.66 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -2.96 -0.67 -3.24 -1.35 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
2559 38.13 44.74 29.20 28.93 
2560 37.45 48.98 30.44 29.76 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -0.68 +4.24 +1.24 +0.83 

คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
2559 48.66 50.84 39.15 38.43 
2560 44.29 49.38 35.89 36.23 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -4.36 -1.45 -3.26 -2.20 
จากตารางที่ 7 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาดโรงเรียน พบว่า มี
เพียงกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมขึ้นเกือบทุกขนาดโรงเรียน 
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ยกเว้นขนาดใหญ่พิเศษ   ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกขนาด
โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกขนาดโรงเรียน 
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 48.60 12.80 52.29 14.46 45.83 14.04 
คณิตศาสตร์ 42.42 19.82 39.41 19.43 36.24 16.43 
วิทยาศาสตร์ 41.65 13.11 40.00 11.79 38.01 11.77 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

37.11 16.44 31.37 14.18 32.66 15.73 

จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเม่ือพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 
2559 พบว่า ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษาดังกล่าว 

 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ประเทศ 
เขต
พื้นที่ 

ผล 
 

ประเทศ 
เขต
พื้นที่ 

ผล 
 

ประเทศ 
เขต
พื้นที่ 

ผล 
 

ภาษาไทย 49.33 48.60 -0.73 52.98 52.29 -0.69 46.58 45.83 -0.75 
คณิตศาสตร์ 43.47 42.42 -1.05 40.47 39.41 -1.06 37.12 36.24 -0.88 
วิทยาศาสตร์ 42.59 41.65 -0.94 41.22 40.00 -1.22 39.12 38.01 -1.11 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

40.31 37.11 -3.20 34.59 31.37 -3.22 36.34 32.66 -3.68 

หมายเหตุ: คอลัมน์ “ผล” ถ้าแสดง (+) หมายถึง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่ถ้าแสดง (-) 
หมายถึง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

จากตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 



๗ 

 
ระดับ : ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตารางที่ 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามกลุ่มสาระ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 20.02 
– 43.51 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (  = 43.51) ส่วนคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (  = 20.02) 

 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 และคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา ระดับประเทศ 
ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 
สูง(+)/ต่ า(-) 

ภาษาไทย 
2559 46.36 41.03 -5.33 
2560 48.29 43.51 -4.78 

เพ่ิม(+)/ลด(-) +1.93 +2.48  

คณิตศาสตร์ 
2559 29.31 23.12 -6.19 
2560 26.30 20.02 -6.28 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -3.01 -3.10  

วิทยาศาสตร์ 
2559 34.99 31.66 -3.33 
2560 32.28 29.39 -2.89 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -2.71 -2.27  

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

2559 31.80 27.17 -4.63 
2560 30.45 27.08 -3.37 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -1.35 -0.09  

คะแนนเฉลี่ย 4 
กลุ่มสาระ 

2559 35.62 30.75 -4.87 
2560 34.33 30.00 -4.33 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -1.29 -0.75  
 จากตารางที่ 11 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศแต่
อยู่ในระดับใกล้เคียง (-2.89 ถึง -6.28) และเมื่อน าคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของปีการศึกษา 
2560 เปรียบเทียบ  กับปีการศึกษา 2559 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560 ต่ า

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 1,333 100 78.00 12.00 43.51 11.52 43.00 40.00 
คณิตศาสตร์ 1,333 100 64.00 0.00 20.02 9.28 20.00 20.00 
วิทยาศาสตร์ 1,333 100 64.00 4.00 29.39 7.62 30.00 28.00 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

1,333 100 62.00 8.00 27.08 6.64 26.00 24.00 



๘ 

 
กว่าปีการศึกษา 2559 เรียงตามล าดับคะแนนที่มีผลต่างน้อยไปหามาก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

2559 41.03 23.12 31.66 27.17 
2560 43.51 20.02 29.39 27.08 
จากตารางที่ 12 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 เกือบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559  

 

ตารางที่ 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
     ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

ประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
สพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 43.51 20.02 29.39 27.08 
จากตารางที่ 13 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับเขตพ้ืนที ่
การศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ และระดับ 

สพฐ. พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

 

ตารางที่ 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามขนาดโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2559  
      กับปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ปีการศึกษา 
ขนาดโรงเรียน 

ใหญ่
พิเศษ 

ใหญ่ กลาง เล็ก 

ภาษาไทย 
2559 40.70 40.65 41.43 40.80 
2560 42.63 41.68 43.56 44.12 

เพ่ิม(+)/ลด(-) +1.93 +1.03 +2.13 +3.32 

คณิตศาสตร์ 
2559 23.18 21.79 23.13 23.50 
2560 19.80 19.38 20.22 19.99 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -3.38 -2.41 -2.91 -3.51 

วิทยาศาสตร์ 
2559 32.90 30.65 31.89 31.46 
2560 29.69 28.72 29.94 28.87 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -3.21 -1.93 -1.95 -2.59 



๙ 

 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
2559 28.61 26.14 27.33 27.00 
2560 26.34 26.38 27.60 26.86 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -2.27 +0.24 +0.27 -0.14 

คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
2559 31.35 29.81 30.95 30.69 
2560 29.62 29.04 30.33 29.96 

เพ่ิม(+)/ลด(-) -1.73 -0.77 -0.62 -0.73 
จากตารางที่ 14 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)                  

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกขนาดโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในส่วนของขนาดใหญ่และขนาดกลาง ส่วนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกขนาดโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกขนาด
โรงเรียน 
 

ตารางที่ 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 40.24 8.70 41.03 11.08 43.51 11.52 
คณิตศาสตร์ 26.99 9.32 23.12 8.82 20.02 9.28 
วิทยาศาสตร์ 33.02 3.39 31.66 7.47 29.39 7.62 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

26.62 6.80 27.17 7.15 27.08 6.64 

จากตารางที่ 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

และเมื่อพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 
2559 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษาดังกล่าว 
 

ตารางที ่16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับ
ระดับประเทศ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ประเทศ 
เขต
พื้นที่ 

ผล 
 

ประเทศ 
เขต
พื้นที่ 

ผล 
 

ประเทศ 
เขต
พื้นที่ 

ผล 
 

ภาษาไทย 42.64 40.24 -2.40 46.36 41.03 -5.33 48.29 43.51 -4.78 
คณิตศาสตร์ 32.40 26.99 -5.41 29.31 23.12 -6.19 26.30 20.02 -6.28 



๑๐ 

 
วิทยาศาสตร์ 37.63 33.02 -4.61 34.99 31.66 -3.33 32.28 29.39 -2.89 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

30.62 26.62 -4.00 31.80 27.17 -4.63 30.45 27.08 -3.37 

หมายเหตุ: คอลัมน์ “ผล” ถ้าแสดง (+) หมายถึง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่ถ้าแสดง (-) 
หมายถึง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

จากตารางที่ 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับ
ระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ของ สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นการจัดสอบระดับชั้น ป.3 น าเสนอผลตามตารางที่ 17 - 21 ดังนี้ 
ตารางที่ 17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT)  

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ความสามารถ จ านวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านภาษา 3,431 53.52 

ด้านค านวณ 3,431 37.67 

ด้านเหตุผล 3,431 45.89 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 3,431 45.69 

จากตารางที่ 17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้ง 3 ด้าน
เท่ากับ 45.69 โดยความสามารถที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (53.52) รองลงมา 
ได้แก่ ความสามารถด้านเหตุผล (45.89) และความสามารถด้านค านวณ (37.67) ตามล าดับ 
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละความสามารถของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 2560  
ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ 
ความสามารถ ปีการศึกษา ระดับประเทศ ระดับเขต สูง(+)/ต่ า(-) 

ด้านภาษา 

2558 46.64 47.20 +0.56 
2559 51.00 52.39 +1.39 
2560 52.67 53.52 +0.85 

เพิ่ม(+)/ลด(-) +1.67 +1.13  

ด้านค านวณ 

2558 40.71 37.96 -2.75 
2559 36.99 36.82 -0.17 
2560 37.75 37.67 -0.08 

เพิ่ม(+)/ลด(-) +0.76 +0.85  

ด้านเหตุผล 

2558 48.56 48.92 +0.36 
2559 53.38 54.44 +1.06 
2560 45.31 45.89 +0.58 

เพิ่ม(+)/ลด(-) -8.07 -8.55  



๑๑ 

 

รวมเฉลี่ยทุก
ความสามารถ 

2558 45.30 44.69 -0.61 
2559 47.13 47.89 +0.76 
2560 45.25 45.69 +0.44 

เพิ่ม(+)/ลด(-) -1.88 -2.20  
จากตารางที่ 18 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละรายความสามารถของผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกความสามารถสูง
กว่าระดับประเทศ เท่ากับ 0.44 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้าน
เหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ เท่ากับ 0.85 และ 0.58 ตามล าดับ ส่วนความสามารถ
ด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ -0.08 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 
2560 พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกความสามารถลดลงกว่าปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -2.20 
เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 1.13 และ 0.85 ตามล าดับ ส่วนความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปี
การศึกษา 2559 เท่ากับ -8.55 
 และเมื่อพิจารณาพัฒนาการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 พบว่า ความสามารถด้านภาษามี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพ ผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับประเทศ กับ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ระดับ ด้านภาษา  ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมเฉลีย่ทุกด้าน 

ประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 53.52 37.67 45.89 45.69 
 

จากตารางที่ 19 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบระหว่างระดับประเทศ กับระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทั้งสามด้านสูงกว่าระดับประเทศ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษาและความสามารถด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละสูงกว่าระดับประเทศ  

 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ปีการศึกษา 
ความสามารถ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมเฉลีย่ทุกด้าน 

2559 52.39 36.82 54.44 47.89 
2560 53.52 37.67 45.89 45.69 



๑๒ 

 
จากตารางที่ 20 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 
กับปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ
ทั้งสามด้านต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษาและ
ความสามารถด้านค านวณมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2559  

 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละรายความสามารถของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น 
       พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา  
     2558 - 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ประเทศ 
เขต
พ้ืนที่ 

ผล ประเทศ 
เขต
พ้ืนที่ 

ผล ประเทศ 
เขต
พ้ืนที่ 

ผล 

ด้านภาษา 46.64 47.20 +0.56 51.00 52.39 +1.39 52.67 53.52 +0.85 
ด้านค านวณ 40.71 37.96 -2.75 36.99 36.82 -0.17 37.75 37.67 -0.08 
ด้านเหตุผล 48.56 48.92 +0.36 53.38 54.44 +1.06 45.31 45.89 +0.58 
รวมเฉลี่ยทุก
ความสามารถ 

45.30 44.69 -0.61 47.13 47.89 +0.76 45.25 45.69 +0.44 

หมายเหตุ: คอลัมน์ “ผล” ถ้าแสดง (+) หมายถึง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่ถ้าแสดง (-) 
หมายถึง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

จากตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละรายความสามารถของผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 
2560 ระหว่างระดับ   เขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ความสามารถด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง
กว่าระดับประเทศซึ่งมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนความสามารถด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง
กว่าระดับประเทศทุกปี  

เมื่อพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ยทุกความสามารถ พบว่า ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560          
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
O-NET : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test:O-NET)                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 3,635 คน เข้าสอบจ านวน 
3,635 คนคิดเป็นร้อยละ 100 มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จ านวน 29 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 7 คน ส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (  = 45.83) รองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (  = 38.01) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (  = 36.24) และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (  = 32.66) ตามล าดับ  
 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับปี
การศึกษา 2560 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา 2559 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าปีการศึกษา 



๑๓ 

 
2559 เรียงตามล าดับคะแนนที่มีผลต่างน้อยไปหามาก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามล าดับ 
 2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET)                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 1,333 คน เข้าสอบจ านวน 
1,333 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (  = 43.51) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (  = 29.39) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (  = 27.08) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (  = 20.02) ตามล าดับ  

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับปี
การศึกษา 2560 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2559 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าปี
การศึกษา 2559 เรียงตามล าดับคะแนนที่มีผลต่างน้อยไปหามาก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามล าดับ 
 

NT : การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          

ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 3,746 คน นักเรียนปกติที่เข้าสอบจ านวน 3,431 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 91.59 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้ง 3 ด้านเท่ากับ 45.69 โดยความสามารถที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (53.52) รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านเหตุผล 
(45.89) และความสามารถด้านค านวณ (37.67) ตามล าดับ 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละรายความสามารถของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือ การประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกความสามารถสูงกว่า
ระดับประเทศ เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนความสามารถด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ  
 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 กับ                      
ปีการศึกษา 2560 พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกความสามารถลดลงกว่าปีการศึกษา 
2559 พิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละเพ่ิมข้ึน ส่วนความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา 2559  
 

(ท่ีมา กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการ  ที่ส าคัญ คือ  
 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับ การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึง การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  



๑๕ 

 
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มัง่คั่ง ยั่งยืน” 
 4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว”  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม               มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 



๑๖ 

 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคน มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม  
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้ นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 
วิสัยทัศน์   
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 



๑๗ 

 
การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
    เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
     1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
       2) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
       3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
       4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก                  
  วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน  ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต 
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

  พันธกิจ 
        1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
        3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ 
         1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
         2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
         3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนา 
ประเทศ 
         4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
         6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 ภาค 1 
   พันธกิจ  



๑๘ 

 
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
5. สร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต  

2. กาลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม  
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
5. ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วิสัยทัศน์ 
 ผู้รับบริการการศึกษาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และมีอัตลักษณ์ของชาวอยุธยา 
 

พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทุกระดับทุกประเภท
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ทุกประเภท สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีอัตลักษณ์ของชาวอยุธยา 
 3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการจัดการสถานศึกษา 
 4. พัฒนาการผลิตและการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกันกับการพัฒนาอาชีพ และความต้องการ
แรงงานในอนาคต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 



๑๙ 

 
 3. พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษในศตวรรษท่ี 21 
 4. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการจัดการสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอาชีพ และความต้องการแรงงานใน
อนาคต 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 



๒๐ 

 
7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการ

จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
 
  นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
วิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย             
ใช้เทคนิค SWOT Analysis มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งมี                
4 ประเด็น ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดี หรือข้อเด่นที่จะท าให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอ้ืออ านวยหรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats :T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินง านของหน่วยงานไม่ประสบ
ผลส าเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน    
จากสภาพทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญ

ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  
1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders)  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ

ด าเนินงานการจัดการศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น 
บุคลากรในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ส่งมอบงาน รวมถึงผู้รับบริการคือ นักเรียน 

 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(Environment Analysis) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือ
ทราบบริบทของหน่วยงาน เมื่อประเมินปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งหน่วยงานหรือสิ่งที่เข้ามากระทบต่อหน่วยงาน 
น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงท าให้
บุคลากรทุกระดับได้รับรู้และตระหนักร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
โดยศึกษาแนวโน้มของปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) และจุดอ่อน (Weaknesses : W) ที่มีอิทธิพล

โดยตรงต่อศักยภาพของการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้หลักแนวคิดของ McKinsey 7 S 
ประกอบด้วยด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (Structure : S1) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy : S2)  ด้าน
ระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Systems : S3)  ด้านพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) ด้าน
บุคลากรในหน่วยงาน (Staff : S5)  ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills : S6) ด้านค่านิยมร่วมกันของ
บุคลากร (Shared Values : S7) มีรายละเอียดดังนี้ 

 



๒๒ 

 
  
 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบ              
7 S Model 

ด้านโครงสร้างหน่วยงาน (S1 : Structure & Policy) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเข้มแข็ง จัดโครงสร้าง
การบริหารจัดการตามกฎหมาย มีส่วนร่วมขององค์
คณะบุคคล มี เครือข่ายการมีส่วนร่วมที่ เข้มแข็ ง 
ภารกิจการบริหารมีการก ากับติดตามอย่างชัดเจนเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างทางการบริหารจัดการองค์กร ทุกระดับ
ในสายงาน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
และใช้ข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 
3. การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วน และผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา             
4. ที่ตั้งหน่วยงานและสถานศึกษามีการคมนาคมที่
ค่อนข้างจะสะดวก 
5. สภาพสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา 
6. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 

 
 

1. อัตราก าลัง มีน้อยกว่าเกณฑ์ เนื่องจากบุคลากรขอ
โอนย้ายไปหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นจ านวนมาก ท าให้ภาระงานที่
ต้องปฏิบัติมาก 
2. สถานศึกษาขนาดเล็ก  ครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
3. สถานศึกษาที่มีนักเรียน ต่ ากว่า 250 คน ได้รับ
การจัดสรรอัตราก าลังทดแทนการเกษียณอายุ ไม่ทัน
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนท าให้ต้องใช้
บุคลากร สายสอนรับงานสายสนับสนุนควบคู่กันส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
4. เขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีภารงานนอกเหนือจาก
งานตามโครงสร้าง 

ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2 : Strategy) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการจัดการศึกษา มีองค์คณะบุคคลที่มา
จากเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีระบบการติดตามการเข้าเรียนอย่างทั่วถึงเป็น
รูปธรรม ชัดเจน ตาม ระเบียบ 
3. ในการบริหารจัดการได้มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
4. สถานศึกษาด าเนินงานส่วนใหญ่บรรลุเปูาหมายใน
ด้านโอกาสทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาให้กับ

1. ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET บางวิชายังไม่บรรลุเปูาหมาย      
ในความต้องการ  
2. ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน มีผล
มาจากการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่สามารถ
ที่จะแก้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีนักเรียนบางส่วนที่ประสบปัญหา
ออกกลางคัน  
3.ปัญหาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
ขนาดเล็ก(นักเรียนต่ ากว่า 120คน) ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิม
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ประชากรในวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพทั้งเด็ก
ปกติ พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งประชากร
ต่างสัญชาติ  
5. มีการก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์
ชาติ โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ ก ากับติดตามและประเมินผล โดยก าหนดแผน
ทิศทางการด า เนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคล้องกับนโยบาย บริบท สภาพปัญหาและความ
ต้องการของหน่วยงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน
ทุกระดับอย่างทั่วถึง 
6. มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ก าหนดนโยบาย ของ เขต พ้ืนที่  เป็นรู ปธรรม 
ครอบคลุม สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 
 

มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (S3 : Systems) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. โครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามระบบ ตามที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการด าเนินงาน 
เช่นระบบงบประมาณ การเงิน  บุคลากร การ
ติดต่อสื่อสาร การติดตามประเมินผล ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน 
3. ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี
ความเข้มแข็งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ       
O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 วิชา
ภาษาอังกฤษ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนน
เฉลี่ยทุกความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ  
5. มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการอย่าง
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกข้ันตอน 
6. มีการติดต่อสื่อสารในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
หลายช่องทาง 
7. สพป.มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

1. คุณภาพผู้ เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
จากผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชาที่จัดสอบมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ส่วนการทดสอบ 
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านค านวณ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ 
3. ผู้เรียนอพยพตามผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานมากใน   
บางฤดูกาล 
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เครือข่ายการบริหารจัดการอยู่ในทุกอ าเภอ  
8. สถานศึกษา ให้บริการแก่ประชาวัยเรียนให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึง และหลากหลาย 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร (S4 : Style) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีการสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
2. เขตพ้ืนที่มีกระบวนการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานและวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ยึดหลักกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม ทุกระดับ 
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โดยการกระจายอ านาจการตัดสินใจตาม
สายงานบังคับบัญชา ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
3. ส่งเสริมการคิดค้นระบบการปฏิบัติงานที่ดี (Best 
Practice) เพ่ือเป็นแบบอย่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการพัฒนาต่อยยอด  
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ และอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่หลากหลาย 
5. ครูและบุคลากรทางการการศึกษา และผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตที่ดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่เอ้ือ
ต่อการศึกษาไมเ่พียงพอและไม่ทันสมัย 
2. การนิเทศติดตาม และประเมินผลไม่เป็นไปตาม
แผน ที่ก าหนดไว้ 
 
 

ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (S5 : Staff) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีผลงานเชิงประจักษ์
ที่สามารถเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบได้ 
2. บุคลากรมีความทุ่ ม เท เสี ยสละเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เต็มใจให้บริการ สามารถปฏิบัติภารกิจ              
ที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ ได้เป็นอย่างดี                
มีคุณภาพ คุณธรรม มีการท างานเป็นทีม  
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความส ามารถตรงตาม
ส าขาวิชาชีพ 
4. มีแผนการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาตนเอง
อย่างชัดเจน 
5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติภารกิจ
อย่างดี มีคุณภาพ คุณธรรม มีการท างานเป็นทีม 
เครือข่ายประสานการท างานระหว่างหน่วยงาน มี
สมรรถนะสอดคล้องกับภาระงานและมาตรฐาน

1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. บุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
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วิชาชีพ มุ่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
6. เครือข่ายประสานการท างานระหว่างหน่วยงาน    
มีสมรรถนะสอดคล้องกับภาระงานและมาตรฐาน
วิชาชีพ มุ่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายใน
สภาวะการที่เปลี่ยนแปลง 
 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (S6 : Skills) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการบริหารงาน
ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัด
การศึกษา และมีการน าแผนมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
2. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
3. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ และมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานในระดับสูงมาก 
4. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ เพ่ือ
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีการท างานเป็นทีม 
มีเครือข่ายประสานการท างานระหว่างหน่วยงาน มี
สมรรถนะสอดคล้องกับภาระงานและมาตรฐาน
วิชาชีพ มุ่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายเป็น
ผลส าเร็จของหน่วยงานและส่วนรวม 
 

1. บุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 
2. บุคลากรทางการศึกษา ขาดความรู้ 
ความสามารถและทักษะในด้านการวิจัย 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (S7 : Shared Values) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรักสามัคคี ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน มีประสิทธิภาพในการพัฒนางาน สร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ สามัคคี เปูาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปฏิรูปหลักสูตร เน้นกระบวนการคิดเชิง
ระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
จิตส านึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นใน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม  
3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ร่วมกันก าหนดและปฏิบัติ  
    “PSASAO” 
   P Participation หมายถึง   การมีส่วนร่วม 

1. บุคลากรใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร 
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   S Service   หมายถึง  มุ่งบริการ 
   A Achievement หมายถึง มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  S Sufficiency  หมายถึง ความพอเพียง 
  A Active   หมายถึง  ความกระตือรือร้น 
  O One  หมายถึง  ความเป็นหนึ่งเดียว รักสามัคคี 
ร่วมมือ 
“มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริการ ท างานกระตือรือร้น
และมีส่วนร่วม บนฐานแห่งความพอเพียงที่เป็นหนึ่ง
เดียว” 
 
  
 

สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน เนื่องจากการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยเป็นจ านวนมาก มีระบบการรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การ
บริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐานมีความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ก ากับติดตามประเมินผล บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ มีความกระตือรือร้น พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดค้นวิธีปฏิบัติงานที่ดี  (Best Practices) เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงภาระงาน เป็นแนวทางและตัวอย่างการท างานของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีค่านิยมองค์กรที่ดีเน้น
การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้อย่างแท้จริง 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบ   
C-PEST Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Analysis) โดยหลักการ C-PEST โดยน าปัจจัย 5 
ด้าน ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วย 1. ด้านพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ (Customer Behaviors : C) 2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P)            
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic :E) 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S) และ                   
5. ด้านเทคโนโลยี (Technological :T) ซึ่งให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
 

ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (C : Customer Behaviors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เขตพ้ืนที่มีโรงเรียนในสังกัด ครอบคลุม ทั้ง 9 
อ าเภอ 180 โรงเรียน ผู้มาเข้ารับบริการสามารถ
เดินทางติดต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนทรัพยากรทั้ง
งบประมาณ และอัตราก าลัง วัสดุ สื่ออุปกรณ์ การ

1. ปัญหาครอบครัวส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ 
ผู้เรียน 
2. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียน 
ยอดนิยม ท าให้มีแนวโน้มโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียน 
120 คน ลงมา เพ่ิมมากข้ึน 
3. การย้ายภูมิล าเนาของผู้ปกครองบ่อย ส่งผลให ้
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เรียนการสอนที่ทันสมัย  
3. ประชาชน ผู้ปกครอง ให้ความส าคัญร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นความเป็นเมืองมรดก
โลกและแหล่ งท่อง เที่ ยวซึ่ ง เป็นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่
หลากหลาย 
4. สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ส าหรับคน
ทุกวัย ทั้งวัยการศึกษาและวัยท างานตลอดจนผู้สูงอายุ 
แสวงหาโอกาสในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และวุฒิ
การศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
3. ผู้รับบริการเลือกเรียนได้ตามศักยภาพและความ
สนใจ ผู้รับบริการพึงพอใจในการมาเข้ารับบริการด้าน
การศึกษา 
 

การเรียนไม่ต่อเนื่อง 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P : Political and legal Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้จัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสรับการศึกษามากข้ึน 
2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมี
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียน
การสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5) ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาจัดการ
เรียนสอน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง 
3. นโยบายประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การ
ประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ การประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและ
เยาวชนสู่สังคมคุณภาพเสริมบทบาทสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานโดยการบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งจังหวัด  

 

1. นโยบายรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
2. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงท าให้นโยบาย
ต่างๆ ส่งผลต่อการน านโยบายสู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแปลง 
2. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวโน้ม
จ านวนนักเรียนลดลงท าให้อัตราก าลังครูไม่ครบชั้น   
ไม่ครบเกณฑ์ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชุมชน 
เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชนและผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจ
เหตุผลที่แท้จริง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางาน      
ของหน่วยงาน 
 

ด้านเศรษฐกิจ (E : Economic Factors) 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
ทา ง ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร  อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะก า ร
ท่องเที่ยว ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างรายได้
และอาชีพ 
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคม เดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และ
ทางเรือ มีพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่
การเพาะปลูกและท าเกษตรกรรม  
3. การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเอ้ือต่อสถานศึกษา
ในการจัดท าหลักสูตรส่งเสริมการฝึกอาชีพและสร้าง
รายได ้
4. มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับการจบการศึกษา 
และผู้ที่มีความต้องการประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมท าให้ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่การศึกษา 
5. องค์กรเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ สภาวะ
แวดล้อมและสังคม จากการที่มีแหล่งอุตสาหกรรม   
ท าให้เกิดมลภาวะต่อผู้เรียน สถานศึกษาบางแหล่ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนระบบ
เศรษฐกิจที่มีการใช้จ่ายสินค้าสิ้นเปลืองและไม่จ าเป็น
มากขึ้นตามความเจริญเติบโตของตลาดสินค้า 
2. ผู้ปกครองบางส่ วนยังมีฐานะยากจน ท าให้
สถานศึกษามีภาระสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสเพิ่มข้ึน  
3. สังคมปัจจุบันเป็นสังคมบริโภคนิยมเลียนแบบ
พฤติกรรมฟูุงเฟูอใช้จ่ายเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ เกิด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์กับผู้เรียน 
 

  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S : Social – cultural Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีที่
ยาวนานที่สุดถึง 417 ปี เป็นดินแดนที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่ เอกลักษณ์ โดดเด่นทั้ งด้าน
กายภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม มีโบราณ
สถานที่ยังคงเหลืออยู่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองใน
อดีต สหประชาชาติ ได้รับอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็น
ผ ล ใ ห้ จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  เ ป็ น เ มื อ ง              
ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ     
ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมสนับสนุน
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย มีองค์กรจ านวนมากที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความมั่นคง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างงาน 
สร้ า งอาชีพ และสร้ า งราย ได้ แก่นั ก เ รี ยน และ
สถานศึกษา 
3. มีหน่วยงานสนับสนุน สร้างโอกาสแก่ผู้ เรียน       

1. สภาพสังคมมีความเสื่อมโทรมลงมีปัญหาการแพร่
ระบาดของด้านยาเสพติด การเล่นเกม แหล่งอบายมุข 
มีการเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างประเทศผ่านสื่อเข้า
มาครอบง าท า ให้ เยาวชนเห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยน้อยลงขาดความตระหนักต่อศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม 
2. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเนื่องจากต้องไป
ประกอบอาชีพที่ต่างถิ่น ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ควรต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด
เป็นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ในการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็งและเป็นเกราะปูองกันตนเอง 
4. เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาพสังคมอุตสาหกรรมซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดรายได้และการจ้างงานมากข้ึน 

ด้านเทคโนโลยี (T : Technological Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หลากหลายและมีราคาถูก ท าให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกแห่ง ใช้ระบบ ICT เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและพร้อม
น าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มีช่องทาง
เผยแพร่ขา่วส ารองอย่างหลากหลาย 
3. มีโอกาสสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้าง
เครือข่าย(N-work) การบริหารจัดการและวิชาการ
ระหว่างกันในระดับต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัดตรงตามความ
ต้องการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 

1. ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพ่ือการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี 
2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และล้ าสมัย 
3. ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา
บางแห่งไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง 
  

 

สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นโอกาส (Opportunities) เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด มีเครือข่ายที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
สามารถให้บริการการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา นโยบาย กฎหมายที่ดี สภาพสังคมและวัฒนธรรมเป็นชุมชนที่เข็ม
แข็งมีการสร้างงานสร้างอาชีพรายได้ของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพมีรายได้ สามารถส่งเสียให้บุตรหลาน
ศึกษาต่อจนจบการศึกษา มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายกระจาย        
อยู่ในทุกพ้ืนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของแต่ละคน         
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย เอ้ือต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

สรุปสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
ลักษณะเอ้ือและแข็งเหมาะต่อการพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งในแต่ละด้านของการจัดการศึกษาแต่ละ
ระดับ  
  
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 

 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม
นโยบาย กรอบมาตรการ กลยุทธ์ และกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และก าหนดเปูาหมายการพัฒนา ทิศทาง และแนวทาง              
ในส่วนของวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค ์ค่านิยม  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  ดังต่อไปนี้   
วิสัยทัศน์ 
  องค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มาตรฐาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานความเป็นอยุธยา  
 

พันธกิจ (Mission) 
       ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๕. ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยี  สร้างสรรค์นวัตกรรม  สร้างภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้   
การบริหารจัดการและการนิเทศการศึกษา   
 ๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การนิเทศ  
การก ากับติดตาม และบูรณาการการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ค่านิยมองค์กร 
 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 “PSASAO”  

P Participation  หมายถึง  การมีส่วนร่วม  
S Service   หมายถึง  มุ่งบริการ  
A Achievement  หมายถึง  มุ่งผลสัมฤทธิ์  
S Sufficiency   หมายถึง  ความพอเพียง  
A Active   หมายถึง  ความกระตือรือร้น  
O One   หมายถึง  ความเป็นหนึ่งเดียว รักสามัคคี ร่วมมือ 

“มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริการ ท างานกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม บนฐานแห่งความพอเพียงที่เป็นหนึ่งเดียว” 
 

เป้าประสงค์  
 ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาค  



๓๑ 

 
 2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม  วิถีประชาธิปไตย  มีทักษะชีวิต น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่างมีความสุข  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ  
 
 ๓. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เต็มตามศักยภาพ   
  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างาน     
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๖. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตส านึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่างรักษ์สิ่งแวดล้อม   
  ๘. สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
เน้นการบูรณาการ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยม   
  “บริหารงานโปร่งใส  เต็มใจให้บริการ  ท างานให้เป็นระบบ” 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
1. จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดกรศึกษาเพ่ือสร้างขีดความส ามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง     
 เป้าประสงค์ 1 :  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน                  
มีคุณธรรม จริยธรรม   ค่านิยม  วิถีประชาธิปไตย  มีทักษะชีวิต น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข   
 พันธกิจ  
 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 กลยุทธ์ 

๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                     
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยม 
  ตัวช้ีวัด 
   ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย  และอยู่ร่วมกัน 



๓๒ 

 
ในสังคมอย่างมีความสุข   
    ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะการท างานได้เหมาะสมกับวัย 
    ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้มีขีดความสามารถ 
  ในการแข่งขัน 
 เป้าประสงค์ 2 : ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ  
 เป้าประสงค์ 3 : ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เต็มตามศักยภาพ   
 พันธกิจ 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
 กลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพบริบท 
   ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล 
   ๔. ส่งเสริม  สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 
    ๑. รอ้ยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ  
    ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสภาพบริบทของสถานศึกษา  
    ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสภาพบริบทของ
สถานศึกษา  
    ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ 
    ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลอดผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
    ๗. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
    ๘. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ และสูงกว่าระดับประเทศ 
    ๙. ค่าเฉลี่ยผลการวัดความสามารถระดับชาติพ้ืนฐาน (NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๓ ทุกด้านเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ และสูงกว่าระดับประเทศ 
    ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีโครงงานทุกชั้นเรียน 
    ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
    ๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๓๓ 

 
  เป้าประสงค์ 4 :  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 พันธกิจ 
   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 กลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย    
   ๒. สร้างขวัญก าลังใจด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
    ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) 
    ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC 
   ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
    ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา R2R 
    ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย 
    ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วย TEPE Online 
    ๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
    ๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูได้รับการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือยกระดับ NT, O-NET, 
PISA  
    ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีครูได้รับการยกย่องระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ : 5   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค  
 พันธกิจ 
            ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันทางสังคม  
 กลยุทธ์ 
   ๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
    ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 
    ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปลอดผู้เรียนออกกลางคัน  
    ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน  
    ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 



๓๔ 

 
    ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ 
    ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่มีผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง  
    ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตามศักยภาพ  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 6 : ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 7 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตส านึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง            
รักษ์สิ่งแวดล้อม   
 เป้าประสงค์ 8 : สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม   
 พันธกิจ 
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ประการ มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
 กลยุทธ์ 
   จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง 
รักษ์สิ่งแวดล้อม   
    ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสิ่งแวดล้อม   
    ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
    ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  เป้าประสงค์ 9 : สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูร
ณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค์ที่ 10 :  สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้และพัฒนา 
สื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจ 
            ๑. ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยี  สร้างสรรค์นวัตกรรม  สร้างภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้   
การบริหารจัดการและการนิเทศการศึกษา   
   ๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การนิเทศ  การก ากับ ติดตาม และบูรณาการการจัด
การศึกษา ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
   ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
           กิจกรรม 



๓๕ 

 
   ๓. ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 
 ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
    ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
    ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
    ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ 
    ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐมีรูปแบบการบริหาร
จดัการที่มีประสิทธิภาพ   
    ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ICU ได้รับการสนับสนุนที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการ 
    ๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม      
 

 
 
 

  
 



๓๑ 

 
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง     
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ 1:  
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
และระดับการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานทุกคนมีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ค่ า นิ ย ม  วิ ถี
ประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต 
น้อมน าแนวคิดตามหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม  และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด   
 
 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 1.เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการ
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย                     
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึกษาจัดกิ จกรรมที่
ส่ ง เสริมวิ ถี ป ระชาธิป ไตย  
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

98 97 70 75 80 85 85 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต และทักษะการ
ท างานได้เหมาะสมกับวัย 

 
75 

 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

 

4 .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่น้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญา

80 80 100 100 100 100  ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม 

36 



๓๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน     
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ 2 : ผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ทุ ก ค น มี พั ฒ น า ก า ร
เหมาะสมตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ  
  
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษามี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย
เต็มตามศักยภาพ   

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 ๑. พัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสภาพ
บริบท 
 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัย
ที่ ส อ ดคล้ อ ง กั บหลั ก สู ต ร
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  
พุทธศั กราช  ๒๕๖๐ และ
สภาพบริบทของสถานศึกษา  

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

เป้าประสงค์ 3 : ผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุ ก ค น มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้              
ในศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตาม

๓ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึ กษ ามี ก า ร พัฒน า
ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า              
ที่ ส อ ดคล้ อ ง กั บหลั ก สู ต ร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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๓๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ศักยภาพ พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
แ ล ะ ส ภ า พ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา 
๔ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึกษาจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 ๒. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ 3 : ผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุ ก ค น มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้              
ในศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตาม
ศักยภาพ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่าน
ออก เขียนได้ 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

๖ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึกษาปลอดผู้เรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

๗. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับระดับชั้น  

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 ๓. สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสู่สากล 
 ๘. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบขั้น

พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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๓๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เ พ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ 
และสูงกว่าระดับประเทศ 

เป้าประสงค์ 3 : ผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุ ก ค น มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้              
ในศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตาม
ศักยภาพ 

๙ .  ค่ า เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร วั ด
คว ามส ามารถ ระดั บ ช าติ
พ้ืนฐาน (NT) ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกด้าน
เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ 
และสูงกว่าระดับประเทศ 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100   

๑ ๐ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึกษามีโครงงานทุกชั้น
เรียน 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 ๔. ส่งเสริม  สนับสนุน
การท าวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
 ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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๓๕ 

 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ 4 :   
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน  มีสมรรถนะ
ตรงตามสายงานและมี
วัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล  
 
     
  
     

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุ คล ากรทา งการศึ กษามี
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 ๑.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง มี
คุ ณ ภ า พ ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลาย    
    

๒. ร้อยละ 9๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) 

98 97 70 75 80 85 90 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาด้วยกระบวนการ 
PLC 

 
75 

 

 
80 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
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๓๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
  
     
      
  
     
      
  
 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

80 80 100 100 100 100 100 

5. ร้อยละ 8๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา R2R/ งานวิจัย 

60 60 60 65 70 75 80 

เป้าประสงค์ 4 :   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน  มีสมรรถนะตรงตาม
สายงานและมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์  
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  

6 .  ร้ อ ยละ  8๐  ของครู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า มี
ผลงานวิจัย 

60 65 68 70 73 77 80 ๑.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง มี
คุ ณ ภ า พ ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลาย  

7 .  ร้ อ ยละ  30  ของครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาด้วย TEPE Online 

10 10 10 15 20 25 30 

8. ร้อยละ 9๐ ของครูจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

60 65 70 75 80 85 90 ๒. สรา้งขวัญก าลังใจ
ด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
 

9. ร้อยละ 100 ของครูไดร้ับ 
การพัฒนาด้านการวดัและประเมนิผล
เพื่อยกระดับ NT, 
O-NET, PISA 

75 75 80 85 90 95 100 

 ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามี
ครูไดร้ับการยกย่องระดับเขตพื้นที่

100 100 100 100 100 100 100 
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๓๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
การศึกษาข้ึนไป 
11. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู
ผู้ช่วยได้รับการพัฒนา 
 

100 100 100 100 100 100 100 

12. ร้อยละ 100 ของธุรการ
โ ร ง เ รี ย น  ลู ก จ้ า ง ช่ั ว ค ร า ว 
ลูกจ้างประจ าได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 

100 100 100 100 100 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา     
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ : 5 
ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้ น พ้ืนฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง      
มีคุณภาพและเสมอภาค 
    
      

๑. ร้อยละ 10๐ ของประชากร
วั ย เ รี ย น ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส ใ น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

1. เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียน
ปลอดการออกกลางคัน 

 
.08 

 
.07 

 
.05 

 
.04 

 
.03 

 
.02 

 
.01 

๓ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง  
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 
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๓๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
      
     
     
      
      
 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 

๔ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง
สถานศึกษามีระบบแนะแนว 

 
80 

 
80 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 

 
100 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับ
การศึ กษาต่อหรื อประกอบ
อาชีพตามความถนัดและความ
สนใจ 
 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

 
100 

 
100 

2. ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ : 5 
ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้ น พ้ืนฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง      
มีคุณภาพและเสมอภาค 
 

๖. ร้อยละ 9๐ ของสถานศึกษา
ที่มผีู้เรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

 
100 

 
100 

๗. ร้อยละ 95 ของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ต า ม
ศักยภาพ  

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

 
100 

 
100 

 
100 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
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๓๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ 6 : ผู้เรียนทุก
คนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีจิตส านึก
และนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
80 

 
80 

 
85 

 
85 

 
90 

 
90 

 
100 

   
     
 จัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต 
    

 

เป้ าประสงค์  7  : ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีจิตส านึก มีนิสัย และเป็น
แบบอย่างรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจิตส านึก มีนิสัย และ
เป็นแบบอย่างรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
80 

 
85 

 
85 

 
85 

 
90 

 
90 

 
95 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการกับสิ่งแวดล้อม 

 
75 

 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 

 
 
จัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต เป้าประสงค์ 8 : 

 สถานศึ กษาทุ กแห่ ง แล ะ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

80 80 100 100 100 100 100 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ต้ น แ บ บ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม 

       

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     
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๔๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ 9 : สถานศึกษา
ทุกแห่ งและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการเน้นการบูรณาการ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน  
 
 
เป้าประสงค์ 9 : สถานศึกษา
ทุกแห่ งและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการเน้นการบูรณาการ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากทกุภาคส่วน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการเน้นการบูรณาการการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน 

100 100 100 
 

100 100 100 100 ๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
บริหารจัดการเน้นการบูรณาการการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน 

98 97 70 75 80 85 85 

๓. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้า
ร่ วมโครงการโ รง เรี ยนประชารั ฐ         
มี รู ป แ บบก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 
75 

 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 
 

๔. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม 

80 80 100 100 100 100 100 ๒.สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  1 0  :  
ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก แ ห่ ง แ ล ะ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
และระบบข้อมูลสารสนเทศ

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้และ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร      
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
80 

 
80 

 
85 

 
85 

 
90 

 
90 

 
100 

6.  ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา        
มีระบบข้อมุลสารสนเทศเ พ่ือการ

 
80 

 
85 

 
85 

 
85 

 
90 

 
90 

 
95 
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๔๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
๒.สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

 

 7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
รู ปแบบการนิ เทศ  ก ากับติ ดตาม 
ต ร ว จ ส อบ  แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ / กิจกรรม จ าแนกตามประเด็นกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

หมายเหตุ : งบประมาณ (เปลี่ยนแปลงตามท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 

1. เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการ
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข 

๑. จัดประกวดโรงเรียนต้นแบบสภา
ผู้เรียนดีเด่น  

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a  
สพป.อย.1 

๒. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๓. ศาสตร์พระราชาเพ่ือการเรียนรู้ 50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๔. จัดเวทีสภาผู้เรียนระดับโรงเรียน/กลุ่ม
โรงเรียน 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

2 . ป ลู ก ฝั ง ผู้ เ รี ย น ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

๑. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ลูกเสือ
ต้านยาเสพติด ระดับโรงเรียน/เขตพ้ืนที่
การศึกษา    

100,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. จัดค่ายคุณธรรม 120,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
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๔๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
๓. จัดประกวดโครงงานคุณธรรม 80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๔. ขับ เคลื่ อนโรง เรียนสุจริต   สร้ า ง
เครื อข่ าย โรง เรี ยนสุ จริต  ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๕. โรงเรียนวิถีพุทธ 70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๖.  จั ด เ วที แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้  (Best 
Practice) 

85,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๗. จัดศึกษาแหล่งเรียนรู้และถอดบทเรียน 
 

86,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

หมายเหตุ : งบประมาณ (เปลี่ยนแปลงตามท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 

2.1 พัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสภาพ
บริบท 

๑. จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
แผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล   

70,000 n/a n/a n/a n/a n/a  
สพป.อย.1 

 ๒. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓) จัดท าแผน
รายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ 

75,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
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๔๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
๓. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามสภาพ
บริบทของชุมชน 

90,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๔. จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
- ผลิต/สร้าง สื่อ 
- น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 
- BBL 

70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

2 . 2  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
กร ะบ ว น กา ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ 

๑. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ DLTV, 
DLIT, PBL, PA      

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. กิจกรรม Active Learning 46,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๓. STEM Education บูรณาการ 70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๔. ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

2.3 สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสู่สากล 

๑. จัดค่ายวิชาการ (เด็กเก่ง) สร้าง
เครื่องมือวัดแวว, จัดค่าย 
        

75,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการ (เกิด
การเรียนรู้) คุณภาพยกกลุ่มโรงเรียน 
     - สร้างแบบวัดแวว, เครื่องมือวัดความ
เป็นเลิศ 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a  
สพป.อย.1 
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๔๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
     - โรงเรียนคุณภาพยกกลุ่มโรงเรียน 

 2.4. ส่งเสริม  
สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ R๒R,  R & D 
           

80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. ประกวดแข่งขันงานวิจัย Best 60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๓. สร้างเครือข่ายการวิจัย 60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๕. โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ งานวิจัย 60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 

 

 3.1 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ใ ห้ ส า ม า ร ถจั ด ก า ร
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลาย    

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
 

50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. พัฒนาครู Active Learning 80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๓. จัดกิจกรรม PLC 90,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๔. พัฒนาครูในระบบ TEPE Online 
 

70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๕. พัฒนาครูแบบครบวงจร (คูปอง) 90,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
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๔๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
 
๖. พัฒนาครูด้านการวิจัย 
 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a  
สพป.อย.1 

๗. พัฒนาครูด้านการยกระดับชาติ NT, 
O-NET, PISA 

70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

3.2 สร้างขวัญก าลังใจด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

๑. จัดประชุมปฏิบัติการสร้างแรงบันดาลใจ   
  

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
 ๓. จัดกิจกรรมคนดีศรีพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 สพป.สบ.๑ 

50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๔. จัดงานวันเกียรติยศแห่งความส าเร็จ 60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๕. ถอดประสบการณ์ 100,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๖. เสริมสร้างขวัญก าลังใจครูจิตอาสาช่วย
สอน 

120,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๗. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๘. พัฒนาครูบรรจุใหม่ 60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๙. พัฒนาครูธุรการและครูอัตราจ้าง 70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

   n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
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๔๗ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 

4 . ๑  เ พ่ิ ม โ อก าสกา ร
เ ข้ า ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณภาพ 

๑. ค่ายผู้เรียนกลุม่เสี่ยง     
                       

70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 75,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๓. จัดท าคู่มือ 90,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๔. ประสานหน่วยงานความร่วมมือ 70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๕. เยี่ยมบ้านผู้เรียน 50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๖. กิจกรรมสร้างสรรค์ 60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๗. ส ารวจส ามะโนประชากร ๑๐๐ % 100,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

4.2. ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๑. มอบทุนการศึกษา 
 

120,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. ค่ายกลุ่มเสี่ยง   
    - X-ray เด็กไร้สัญชาติ เด็กตกส ารวจ 
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    - แนะแนวอาชีพ 
    - ส่ ง เสริมการมี รายได้ และอาชีพ
ระหว่างเรียน 
    - ฝึกประสบการณ์กับสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
    - ฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน 

80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

52 



๔๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
    - DLIT,  DLTV 
    - ซ่อมเสริม 
    - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
    - ระดมทรัพยากร 
    - จัดค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
    - เด็กพิเศษ 
   - ตลาดนัดโรงเรียน/กลุ่ม 
   - OSOP (One School One 
Product) 
   - แนะแนวอาชีพ   
   - MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
5.1 จัดการศึกษาเ พ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

๑. พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม    

50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
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๔๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
๒. Zero Waste School 80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๓. ค่ายรักษ์พงไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อม 90,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๔. ประกวด/คัดเลือกโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
๕. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

90,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

6. รณรงค์การเลือกใช้หรือลดปริมาณการ
ใช้พลาสติกและโฟม 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 

6.1  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑. พัฒนาระบบการวางแผนและการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ    

46,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

70,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๓. พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๔.  ลดการ ใช้ ก ระดาษเท่ าที่ จ า เป็ น 75,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
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๕๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
Paperless 
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิตอลเพื่อ
การจัดการศึกษา 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๖. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน/PLC 
โรงเรียนประชารัฐ/โรงเรียนคุณธรรม 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๘. พัฒนาระบบการนิเทศภายใน 60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
 ๙. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 

50,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

6.2 สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

๑. ใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา         

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

๒ . เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า จั ด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ระหว่างกลุ่มงานภายในเขต
พ้ืนที่ฯ 
 

80,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 

6.3 ส่งเสริมเครือข่าย
การมี ส่ วนร่ วม พัฒนา
คุณภ าพผู้ เ รี ยนอย่ า ง

- MOU ทุกภาคส่วน 
 

60,000 n/a n/a n/a n/a n/a สพป.อย.1 
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๕๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม5ปี 
เข้มแข็ง 
 

 

. 



๓๑ 
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