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ค ำ  ำ 
 

 

  รายงานผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   จัดท าขึๅนพืไอสรุปผลการ
ด านินงาน ตามครงการ กิจกรรม ฿นรอบปีทีไผานมา ดยมุงนนการด านินงานทีไสนองตามนยบายของ
รัฐบาล นยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ละนยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   
ประกอบดวย  6  ยุทธ์ศาสตร์ ตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  พรอมผยพร
ประชาสัมพันธ์฿หหนวยงานทีไกีไยวของละ฿หสาธารณชนเดรับทราบ 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี  ขต 1     ขอขอบคุณผูมีสวนกีไยวของ 
ทุกทาน  ทัๅง฿นระดับขตพืๅนทีไการศึกษา  สถานศึกษา  ตลอดจนชุมชนละองค์กรทุกภาคสวนทีไกีไยวของ฿นการ
สนับสนุนการด านินงานของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1   ฿หบรรลุป้าหมาย  
ละหวังป็นอยางยิไงวารายงานผลการด านินงานฉบับนีๅ  จะป็นขอมูลพืไอน าเป฿ชประยชน์฿นการ
ด านนิงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอเป 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 
ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ำร ัญ 

 

 

ค ำ  ำ                   
      ำ้ 

สวนทีไ 1      ขอมูลทัไวเป 

  สถานทีไตัๅง           1 
  การตดิตอประสานงาน         1 
  ขตพืๅนทีไบริการดานการศกึษา       2 

  ครงสรางการบริหารงานฯ         3 

  จ านวนบุคลากร           4 
  ท านียบผูบริหาร          5 

  องค์คณะบุคคลส านักงานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1  7 
      ขอมูลพืๅนฐานทางการศึกษา        8 

      ขอมูลคุณภาพการศกึษา                 11 

สวนทีไ 2     ทิศทางการพัฒนาการศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561    16 

สวนทีไ 3     ผลการด านินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตรท์ีไ 1  จัดการศกึษาพืไอความมัไนคง     23 

  ยุทธศาสตรท์ีไ 2  พัฒนาคุณภาพผูรียนละสงสริมการจัดการศึกษา  33 

     พืไอสรางขีดความสามารถ฿นการขงขัน   

  ยุทธศาสตรท์ีไ 3  สงสริมสนับสนุนการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศกึษา 54 
  ยุทธศาสตรท์ีไ 4  ขยายอกาสการขาถึงบริการทางการศกึษาละการรียนรู 59 

     อยางมคีุณภาพ 

  ยุทธศาสตรท์ีไ 5  การจัดการศกึษาพืไอสริมสรางคุณภาพชีวติทีไป็นมติรกับ 62 

     สิไงวดลอม 

  ยุทธศาสตรท์ีไ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริม฿หทุกภาคสวน 64 
     มีสวนรวม฿นการจัดการศกึษา  

สวนทีไ 4      ปัญหาอุปสรรคละขอสนอนะ       77 
ภาคผนวก            

       ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด านนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 



 

สวนทีไ 1 
 

ขຌอมูลทัไวเป 
   

สถานทีไตัๅง 
ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  ขต 1 อำคำรตัๅงอยูลขทีไ 87  หมู 2  ต ำบล 

สะกกรัง อ ำภอมืองอุทัยธำนี  จังหวัดอุทัยธำนี 61000  ทรศัพท์  09-1028-9707  ทรสำร 0 5651 1509  
วใบเซต์  www.utt1.go.th 

 

การติดตอประสานงาน 

1. กลุมอ ำนวยกำร    ทรศัพท์  056-511010/09-1028-9707  

      ทรสำร   056-511509 

2. กลุมนยบำยละผน    ทรศัพท์  056-511420/09-1028-9701 

3. กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

      ทรศัพท์  08-8294-9389 

4. กลุมบริหำรงำนกำรงินละสินทรัพย์  ทรศัพท์  056-511918/09-1028-9709   
5. กลุมบริหำรงำนบุคคล    ทรศัพท์  09-1028-9706 

6. กลุมพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทรศัพท์  09-1028-9706 

7. กลุมนิทศ ติดตำม ละประมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
      ทรศัพท์  09-1028-9705 

8. กลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ   ทรศัพท์  09-1028-9703 

9. หนวยตรวจสอบภำย฿น    ทรศัพท์  09-1028-9702 

10. กลุมกฎหมำยละคดี    ทรศัพท์  09-1028-9706 
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ขตพืๅนทีไบริการดຌานการศึกษา 

   ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ 

จ ำนวน  4 อ ำภอ  เดຌก  อ ำภอมืองอุทัยธำนี  อ ำภอหนองขำหยำง  อ ำภอทัพทัน ละอ ำภอสวำงอำรมณ์ 
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  ครงสรຌางการบริหารงานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 
 

 
                      สพป.อทุัยธานี ขต 1  
          (ผอ.สพป.อุทยัธานี ขต 1)  
                                                                     
                                                                                                                    

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศกึษา 
          ขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศึกษาอุทยัธานี ขต 1 

                                            (ก.ต.ป.น.) 
 

                                     
          รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ประถมศึกษาอุทัยธานี  ขต 1 

 
            
 
                                                

      
 
 
 
 
 

 

 

     กลุม 
อ านวยการ 

 

กลุมบรหิาร 
งานการงิน

ละสินทรัพย ์

กลุม 
สงสริมการ 

ศึกษาทางเกล 
ทคนลยี
สารสนทศ 

ละการสืไอสาร 

กลุมสงสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

หนวย 

ตรวจสอบ 

ภาย฿น 

สถานศึกษา 

กลุมนิทศ 
ตดิตามละ 
ประมนิผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุม 

นยบาย 

ละผน 

กลุม 
พฒันาครูละ

บคุลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุม 
กฎหมาย 
ละคด ี

 

กลุม 
บรหิารงาน 

บคุคล 
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จ ำนวนบุคลำกร฿น ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

 

บุคลากร จ านวน (คน) 
ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 1 

รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 2 

กลุมอ ำนวยกำร 6 

กลุมบริหำรงำนกำรงินละสินทรัพย์ 7 

กลุมบริหำรงำนบุคคล 9 

กลุมพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 

กลุมกฎหมำยละคดี 2 

กลุมนยบำยละผน 8 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 1 

กลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ 3 

หนวยตรวจสอบภำย฿น 3 

รวมทัๅงสิๅน 44 

     

    (ขຌอมูล 30 กันยำยน 2561) 
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ผูຌบริหาร 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

 

 

    ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
       ดร.สุชาติ  กลัดสุข 
 
 

  รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

    

 

      

  
 

   

 

        
            นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์           นายวุฒิภัทร  จูมสดา 
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    ผูຌอ านวยการกลุม / หนวย  

 

 นางฐิตินันท์   สถิตย์พงษ ์         นางสุริยา  วรสิทธิ ์          นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์                    นายธงชัย  มัไนสขุ                    
ผูຌอ านวยการกลุมอ านวยการ      ผูຌอ านวยการกลุมบริหารงานบุคคล     ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน        ผูຌอ านวยการกลุมนิทศ ติดตาม 
                       ละประมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 

  
   นางจินตนา  นียมมา         นางศิริพใญ  สุปันนุช                      นายสุพจน์  มธุรส      นางสาววัชนันท์  ดชอ าพร 
ผูຌอ านวยการกลุมบริหารงาน           รักษาการผูຌอ านวยการกลุม          ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการศึกษา        ผูຌอ านวยการหนวยตรวจสอบ 
การงินละสินทรัพย ์       สงสริมการจัดการศึกษา          ทางเกล ทคนลยีสารสนทศ             ภาย฿น 

             ละการสืไอสาร 
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องค์คณะบุคคล 

ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต  1 

 

 

 

1. ดร.สุชำติ  กลัดสุข   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์ กรรมกำรผูຌทนผูຌบริหำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำนของรัฐ 

3. วำทีไรຌอยตรีสรวิชญ์  ชินพีระสถียร กรรมกำรผูຌทนผูຌบริหำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำนของอกชน 

4. นำยสุรพงษ์  อินออน  กรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิดຌำนกำรศึกษำปฐมวัย  

5. นำยกฤษณ์  สังตใม  กรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิดຌำนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  

6. นำยปวิช  พรศิรชัย  กรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิดຌำนกำรวิจัยละประมินผล 

7. นำยจิระ  มิไงมืองมูล  กรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิดຌำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

8. นำงสำวสุภำพร  สถิตย์พงษ์  กรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิดຌำนศำสนำ ศิลปะ ละวัฒนธรรม 

9. นำยธงชัย  มัไนสุข   กรรมกำรละลขำนุกำร 
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ขຌอมูลพืๅนฐานทางการศึกษา 

 

 

จ านวนสถานศึกษา฿นสังกัด  จ านกตามขนาด 7 ขนาด (ตามกณฑ์ สพฐ.) (ขຌอมูล 10 มิถุนายน 2561) 
 

จ านกตามขนาด จ านวนนักรียน 
จ านวน

สถานศึกษา 
รຌอยละ 

ขนำดทีไ 1 นักรียนตัๅงต 0 – 120 คน 63 74.12 

ขนำดทีไ 2 นักรียนตัๅงต 121 – 200 คน 12 14.12 

ขนำดทีไ 3 นักรียนตัๅงต 201 - 300 คน 6 7.06 

ขนำดทีไ 4 นักรียนตัๅงต 301 - 499 คน 2 2.35 

ขนำดทีไ 5 นักรียนตัๅงต 500 - 1499 คน 2 2.35 

ขนำดทีไ 6 - - - 
ขนำดทีไ 7 - - - 

รวม 85 100 

 

จ านวนรงรียนขยายอกาส  18 หง 
จ านวนรงรียนทีไปຂดชัๅนอนุบาล 3 ขวบ 18 หง 

 

ขຌอมูลพืๅนฐานรงรียน฿นสังกัด จ านกรายอ าภอ 

ทีไ อ าภอ 
จ านวน 

รงรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

หຌอง คน หຌอง คน หຌอง คน หຌอง คน 

1 มืองอุทัยธำนี 24 56 619 165 1882 6 75 227 2576 

2 หนองขำหยำง 12 23 144 68 454 3 48 94 646 

3 ทัพทัน 24 56 600 152 1818 17 289 225 2707 

4 สวำงอำรมณ์ 25 57 715 154 2174 26 429 237 3318 

 รวมทัๅงสิๅน 85 192 2078 539 6,328 52 841 783 9,247 
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จ านวนสถานศึกษา หຌองรียน นักรียน ครู ปการศึกษา 2561 จ านกตามอ าภอ (ขຌอมูล 10 มิถุนายน 2561) 
 

อ าภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
หຌองรียน 

จ านวนนักรียน 
 

จ านวนคร ู
ชาย หญิง รวม  

มืองอุทัยธำนี 24 227 1,334 1,242 2,576 159 

หนองขำหยำง 12 94 327 319 646 529 

ทัพทัน 24 225 1,476 1,231 2,707 187 

สวำงอำรมณ์ 25 237 1,754 1,564 3,318 230 

รวม 85 783 4,891 4,356 9,247 628 

 

ขຌอมูลจ านวนหຌองรียนละนักรียนของรงรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. (ขຌอมูล 10 มิถุนายน 2561) 

ระดับชัๅนรียน 
จ านวน 

หຌองรียน 

จ านวนนักรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 20 83 109 192 

อนุบำล 2 85 502 433 935 

อนุบำล 3 87 480 471 951 

รวมอนุบาล 192 1,065 1,013 2,078 

ประถมศึกษำปทีไ 1 89 555 508 1,063 

ประถมศึกษำปทีไ 2 87 515 459 974 

ประถมศึกษำปทีไ 3 92 574 495 1,069 

ประถมศึกษำปทีไ 4 90 534 499 1,033 

ประถมศึกษำปทีไ 5 90 602 523 1,125 

ประถมศึกษำปทีไ 6 91 553 511 1,064 

รวมประถมศึกษา 539 3,333 2,995 6,328 

มัธยมศึกษำปทีไ 1 18 188 123 311 

มัธยมศึกษำปทีไ 2 18 156 124 280 

มัธยมศึกษำปทีไ 3 16 149 101 250 

รวมมัธยมศึกษาตอนตຌน 52 493 348 841 

รวมทัๅงสิๅน 783 4,891 4,356 9,247 
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ขຌอมูลรงรียนทีไมีการบริหารจัดการรียนรวม 

ทีไ รงรียนหลัก รงรียนมารวม รูปบบการบริหารจัดการ 
1 วัดหนองก วัดหนองสลิด รวมรียนทุกชัๅนรียน 

2 วัดหนองก วัดหนองพังคำ(ประชำนุกูล) รวมรียนบำงชัๅน(ป.4-6) 
3 วัดจักษำ บຌำนนินตูม รวมรียนทุกชัๅนรียน 

4 วัดดอนกลอย วัดหนองขืไอน รวมรียนทุกชัๅนรียน 

5 วัดดอนกลอย วัดหຌวยรอบ รวมรียนทุกชัๅนรียน 

6 ชุมชนบຌำนคกหมຌอ วัดทำมะขำมปງอม รวมรียนทุกชัๅนรียน 

7 วัดหนองสระ บຌำนหนองจิกยำว รวมรียนทุกชัๅนรียน 

8 บຌำนหนองขุย บຌำนหัวดง รวมรียนทุกชัๅนรียน 

9 วัดตลุกดู วัดหนองนกยูง รวมรียนทุกชัๅนรียน 

10 อนุบำลสวำงอำรมณ์ บຌำนหนองยำยดำ รวมรียนทุกชัๅนรียน 

11 วัดดงขวน บຌำนหนองยำยดำ รวมรียนทุกชัๅนรียน 

12 วัดบุญลือ(อุทศประชำสรรค์) วัดตำนำด,วัดบุญลือ, วัดขำพะวง รวมรียนบำงชัๅน(ป.5-6) 
13 วัดบุญลือ สำขำวัดขำพะวง วัดบุญลือ(อุทสประชำสรรค์) รวมรียนบำงชัๅน(ป.1-2) 
14 วัดตำนำด วัดบุญลือ สำขำวัดขำพะวง รวมรียนบำงชัๅน(ป.3-4) 
15 บຌำนหนองหຌว วัดวังสำริกำ รวมรียนทุกชัๅนรียน 

16 อนุบำลหนองขำหยำง วัดทุงปำจำน รวมรียนทุกชัๅนรียน 

17 วัดหนองระหงหนือ วัดทุงปำจำน รวมรียนทุกชัๅนรียน 

 

(ขຌอมูลปการศึกษา 2561) 
จ านวนละรຌอยละของผูຌรียนออกกลางคัน  ปการศึกษา 2560    

  

 

ระดับชัๅน 

จ านวนผูຌรียนตຌนป 
ปการศึกษา 2560 

จ านวนผูຌรียน 

ออกกลางคัน 

 

รຌอยละ 

ป.1-ป.6 1,091 1 0.092 

ม.1-ม.3 - - - 
ม.4-ม.6 - - - 

รวมทัๅงสิๅน 1,091 1 0.092 

 

(ขຌอมูล DMC ณ 31 มี.ค.2560) 
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ขຌอมูลคุณภาพการศึกษา 

 

 

ผลการประมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT  ปการศึกษา 2559-2560 

ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 3 

    ตำรำงกำรปรียบทียบผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน (NT) ชัๅนประถมศึกษำปทีไ 3 

฿นระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ/ระดับประทศ  ปกำรศึกษำ 2559-2560 

 

ทักษะทีไประมิน 

ปกำรศึกษำ 2559 ปกำรศึกษำ 2560 
ปรียบทียบรຌอยละ 

ป 2559-2560 

ระดับ  
สพป. 

ระดับ 

ประทศ 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 

ประทศ 

ระดับ 

สพป. 
ระดับ 

ประทศ 

ดຌำนภำษำ 49.73 51.00 50.89 52.67 1.16 1.67 

ดຌำนค ำนวณ 34.89 36.99 34.71 37.75 -0.18 0.76 

ดຌำนหตุผล 49.78 53.38 42.26 45.31 -7.52 -8.07 

รวม 3 ดຌาน 44.80 37.13 42.62 45.25 -2.18 -1.88 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนภูมิสดงปรียบทียบผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน (NT) ชัๅนประถมศึกษำปทีไ 3 

฿นระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ปกำรศึกษำ 2559 – 2560 
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ผลการประมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ONET  ปการศึกษา 2559-2560 

ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 

ตำรำงกำรปรียบทียบผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) คะนนฉลีไย 

฿นระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ชัๅนประถมศึกษำปทีไ 6 ปกำรศึกษำ 2559-2560 

 

 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คาฉลีไยรຌอยละ ระดับขตพืๅนทีไ 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ผลตาง +/- 

ภำษำเทย 52.78 44.83 -7.95 

ภำษำอังกฤษ 31.70 32.08 0.38 

คณิตศำสตร์ 39.88 35.62 -4.26 

วิทยำศำสตร์ 40.43 38.13 -2.30 

 

        

 

ผนภูมิสดงกำรปรียบทียบผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)   
ชัๅนประถมศึกษำปทีไ 6 ระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ปกำรศึกษำ 2559-2560   
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  ตำรำงปรียบทียบผลระดับประทศ กับระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ  ปกำรศึกษำ 2560 

 
 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คาฉลีไยรຌอยละ  

ประทศ ขตพืๅนทีไ ผลตาง +/- 
ภำษำเทย 46.58 44.83 -1.75 

ภำษำอังกฤษ 36.34 32.08 -4.26 

คณิตศำสตร์ 37.12 35.62 -1.50 

วิทยำศำสตร์ 39.12 38.13 -0.99 

 

 

ผนภูมิสดงกำรปรียบทียบผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)   
ชัๅนประถมศึกษำปทีไ 6 ระดับประทศ กับระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ปกำรศึกษำ 2560   
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ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 3 

ตำรำงกำรปรียบทียบผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) คะนนฉลีไย 

฿นระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ 3 ปกำรศึกษำ 2561 

 

 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คาฉลีไยรຌอยละ ระดับขตพืๅนทีไ 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ผลตาง +/- 

ภำษำเทย 41.41 43.75 2.34 

ภำษำอังกฤษ 26.78 27.09 0.31 

คณิตศำสตร์ 23.23 20.95 -2.28 

วิทยำศำสตร์ 30.51 29.13 -1.38 

 

 

ผนภูมิสดงกำรปรียบทียบกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  (O-NET)  
ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ 3 ระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ปกำรศึกษำ 2559–2560 
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ตำรำงปรียบทียบผลระดับประทศ กับระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ  ปกำรศึกษำ 2560 
 

 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คาฉลีไยรຌอยละ  

ประทศ ขตพืๅนทีไ ผลตาง +/- 
ภำษำเทย 48.29 43.75 -4.54 

ภำษำอังกฤษ 30.45 27.09 -3.36 

คณิตศำสตร์ 26.30 20.95 -5.35 

วิทยำศำสตร์ 32.28 29.13 -3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนภูมิสดงกำรปรียบทียบผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)   
ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ 3 ระดับประทศ กับระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ปกำรศึกษำ 2560   
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สวนทีไ 2 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

คานิยมองค์กร 
ป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 
จุดนຌน 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
 

วิสัยทัศน์ 

 ส ำนักงำนมีระบบ  รงรียนมีมำตรฐำน  นักรียนมีคุณภำพ 

พันธกิจ 

 1. สงสริม ละสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำกประชำกรวัยรียนทุกคน เดຌรับกำรศึกษำอยำงทัไวถึง  ละมี
คุณภำพ 

2. สงสริม฿หຌผูຌรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรละคำนิยมหลักของคน
เทย 12 ประกำร 

3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีไนຌนกำรมีสวนรวม พืไอสริมสรຌำงควำมรับผิดชอบตอคุณภำพกำรศึกษำ ละ
บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

คานิยมองค์การ 
มุงผลสัมฤทธิ์  มีจิตบริกำร ท ำงำนป็นทีม 

ป้าประสงค ์

ป้าประสงค์  ทีไ 1 นักรียนระดับกอนประถมศึกษำละระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรหมำะสม
ตำมวัย ละมีคุณภำพ   

ป้าประสงค์ ทีไ 2 ประชำกรวัยรียนทุกคนเดຌรับอกำส฿นกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนอยำงทัไวถึง  มีคุณภำพ ละ
ป็นธรรม 

ป้าประสงค์ ทีไ 3 ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน มีทักษะ ทีไหมำะสม ละมี
วัฒนธรรมกำรท ำงำนทีไมุงนຌนผลสัมฤทธิ์ 

ป้าประสงค์ ทีไ 4 ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  ขต 1   ละสถำนศึกษำ 

มีประสิทธิภำพละป็นกลเกขับคลืไอนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตำมหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงสูคุณภำพ
มำตรฐำนระดับสำกล 

ป้าประสงค์ ทีไ 5 ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 นຌนกำรท ำงำนบบบูรณำกำร
บบมีสวนรวมจำกทุกภำคสวน฿นกำรจัดกำรศึกษำ  ละกระจำยอ ำนำจละควำมรับผิดชอบสูสถำนศึกษำ 

ป้าประสงค์ ทีไ 6 ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ละสถำนศึกษำพัฒนำสืไอ 
ทคนลยี ละระบบขຌอมูลสำรสนทศพืไอกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอยำงมีประสิทธิภำพ 
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ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌำนกำรจัดกำรศึกษำพืไอควำมมัไนคง 
 ยุทธศาสตร์ทีไ  2  ดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพผูຌ รียน ละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌำนกำรสงสริม พัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌำนอกำส ควำมสมอภำค ละควำมทำทียม กำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌำนกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงสริมคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทุกภำคสวนมีสวนรวม฿นกำรจัด
กำรศึกษำ 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌำนกำรจัดกำรศึกษำพืไอควำมมัไนคง 

 1. สริมสรຌำงควำมมัไนคงของสถำบันหลัก ละกำรปกครอง฿นระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
ป็นประมุข 

  1.1 นຌอมน ำนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนละพระบรมรำชบำยดຌำนกำรศึกษำ หรือ 
"ศำสตร์พระรำชำ" มำ฿ชຌ฿นกำรจัดกระบวนกำรรียนรูຌอยำงยัไงยืน 

  1.2 ปลูกฝังละสริมสรຌำงวิถีประชำธิปเตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ตอตຌำนกำรทุจริต 
คอรัปชัไน ละยึดมัไน฿นกำรปกครองระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุข 

  1.3 สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผำน
หลักสูตรละกระบวนกำรรียนรูຌประวัติศำสตร์ละควำมป็นพลมือง 
 2. ปลูกฝังผูຌรียนดຌำนคุณธรรม จริยธรรม ละคำนิยมทีไพึงประสงค์ 
  2.1 สงสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทัๅง฿นละนอกหຌองรียน ทีไอืๅอตอกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค์ตำมหลักสูตรละคำนิยมหลักของคนเทย 12 ประกำร 

  2.2 สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับภัยคุกคำม฿นรูปบบ฿หม ชน อำชญำกรรม ละควำม
รุนรง฿นรูปบบตำง โ สิไงสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกรคอุบัติ฿หม ภัยจำกเซบอร์ ฯลฯ 

  

 ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿น
กำรขงขัน 

 1. สริมสรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรพัฒนำผูຌรียนอยำงมีคุณภำพดຌวยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดละประมินผลทีไ
หมำะสม 

  1.1 ปรับปรุงหลักสูตร฿นระดับปฐมวัยละหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ละน ำหลักสูตร
เปสูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ละจัดกำรรียนรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำป็นละควำมตຌองกำร
ของผูຌรียน ชุมชน ทຌองถิไน ละสังคม 
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  1.2 สงสริมกำรรียนกำรสอน฿หຌผูຌรียนมีควำมมัไน฿จ฿นกำรสืไอสำรภำษำอังกฤษ ภำษำคูคຌำ ละ
ภำษำอำซียนอยำงนຌอย 1 ภำษำ 
  1.3 พัฒนำระบบกำรวัดละประมินผลทุกระดับ ฿หຌมีคุณภำพละมำตรฐำนน ำเปสูกำรพัฒนำ
คุณภำพผูຌรียนตใมตำมศักยภำพ 

 2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรรียนรูຌ 
  2.1 พัฒนำผูຌรียนระดับกอนประถมศึกษำ ฿หຌมีพัฒนำกำรทำงดຌำนรำงกำย อำรมณ์ จิต฿จ สังคม ละ
สติปัญญำ ฿หຌมีควำมพรຌอมขຌำสูกำรรียน฿นระดับทีไสูงขึๅน 

  2.2 สงสริมสนับสนุน฿หຌผูຌรียนสำมำรถอำนออกขียนเดຌตำมชวงวัย 

  2.3 สงสริมสนับสนุน฿หຌผูຌรียนมีนิสัยรักกำรอำน 

  2.4 สงสริมกำรจัดกำรรียนรูຌทีไ฿หຌผูຌรียนผำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) นຌนทักษะ
กระบวนกำร฿หຌกิดทักษะกำรคิดวิครำะห์ คิดกຌปัญหำ ละคิดสรຌำงสรรค์฿นทุกกลุมสำระกำรรียนรูຌ ทัๅง฿นละนอก
หຌองรียน 

  2.5 สงสริม฿หຌผูຌรียนมีทักษะกำรรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 

  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ละจิตวิทยำศำสตร์฿หຌกับนักรียนระดับกอน
ประถมศึกษำตำมครงกำรบຌำนนักวิทยำศำสตร์นຌอย ประทศเทย 

  2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำละ฿ชຌสืไอกำรรียนกำรสอน ทคนลยี นวัตกรรม ละสิไงอ ำนวยควำม
สะดวกทีไหลำกหลำยรวมทัๅงกำรพัฒนำหຌองสมุดละหลงรียนรูຌภำย฿นสถำนศึกษำ฿นกำรจัดกำรรียนรูຌเดຌทัๅง฿น
หຌองรียน ละนอกหຌองรียน พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌอยำงตใมศักยภำพ 

  2.8 สงสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคูเปกับวิชำสำมัญ ชน ทวิศึกษำ (Dual Education) , 
หลักสูตรระยะสัๅน 

  2.9 สงสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผูຌรียนทีไมีควำมตຌองกำรจ ำป็นพิศษ (ผูຌพิกำร ผูຌดຌอยอกำส ละผูຌมี
ควำมสำมำรถพิศษ) ฿หຌตใมตำมศักยภำพดຌวยรูปบบทีไหมำะสม 

  2.10 สงสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนะนวพืไอกำรศึกษำตอละกำรประกอบอำชีพอยำง
ขຌมขใงตอนืไองละป็นรูปธรรม 

 3. สรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 

  3.1 สงสริมกำรพัฒนำศักยภำพผูຌรียนสูควำมป็นลิศ฿นดຌำนตำง โ 

  3.2 สงสริมกำรรียนรูຌชิงบูรณำกำรบบสหวิทยำกำร ชน สะตใมศึกษำ (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education) พืไอพัฒนำกระบวนกำรคิด ละกำรสรຌำงสรรค์
นวัตกรรมพืไอสรຌำงมูลคำพิไม สอดคลຌองกับประทศเทย 4.0 

 4. สงสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย ละน ำผลกำรวิจัยเป฿ชຌพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  4.1 สงสริมกำรท ำวิจัยพืไอพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  4.2 สงสริมกำรท ำวิจัยพืไอพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนรูຌ กำรวัดละประมินผล  
ดยนຌน฿หຌมีกำรวิจัย฿นชัๅนรียน 
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 ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌำนกำรสงสริม พัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 1. พัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฿หຌสำมำรถจัดกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ ฿นรูปบบทีไหลำกหลำย 
ชน 

  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission 

and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนหงกำรรียนรูຌทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  1.3 กำรรียนรูຌผำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  

 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคล฿หຌมีประสิทธิภำพ ดยชืไอมยงกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 
  2.1 กำรก ำหนดผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุตงตัๅง กำรประมินละกำรพัฒนำ 
  2.2 กำรสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญละก ำลัง฿จ฿นกำรท ำงำน 

 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌำนอกำส ควำมสมอภำค ละควำมทำทียม กำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

 1. พิไมอกำสกำรขຌำถึงกำรศึกษำทีไมีคุณภำพ 

  1.1 สงสริมประชำกรวัยรียนทุกคน฿หຌเดຌรับอกำส฿นกำรขຌำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอยำงทัไวถึง 
  1.2 สรຌำงควำมขຌมขใงของระบบกำรดูลชวยหลือนักรียน ระบบสงสริมควำมประพฤตินักรียน 
ระบบคุຌมครองนักรียน ละกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงสังคม 

 2. ลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงกำรศึกษำ 
  2.1 ประสำนหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรจัดกำรศึกษำทีไหมำะสม 

  2.2 สงสริมสนับสนุนกำร฿ชຌทคนลยี฿นกำรจัดกำรศึกษำ฿หຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไอยำงทัไวถึง ชน กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงเกลผำนทคนลยีสำรสนทศ (Distance learning information technology : DLIT), 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดຌวยทคนลยีกำรศึกษำทำงเกลผำนดำวทียม (Distance Learning Television : 

DLTV) ฯลฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌำนกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงสริมคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

 1. จัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงสริมคุณภำพชีวิต 

  1.1 สงสริม สนับสนุนกำรสรຌำงจิตส ำนึกรักษ์สิไงวดลຌอม มีคุณธรรม จริยธรรม ละนຌอมน ำนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงสูกำรปฏิบัติ฿นกำรด ำนินชีวิต 

  1.2 สงสริม สนับสนุน฿หຌสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนรูຌ  หลงรียนรูຌ ละสืไอกำร
รียนรูຌตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับกำรสรຌำงสริมคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

  1.3 สรຌำงครือขำยควำมรวมมือกับภำคสวนตำง โ ฿นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  ละ
สิไงวดลຌอม 
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 ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทุกภำคสวนมีสวนรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ 

 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ 

  1.1 พัฒนำระบบกำรวำงผน กำรน ำผนเปสูกำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ละ
ประมินผล พืไอกำรบริหำรจัดกำรทีไมีประสิทธิภำพ ดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

  1.2 พัฒนำระบบงบประมำณละกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยพืไอกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

  1.3 พัฒนำระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอกำรจัดกำรศึกษำ ทีไมีมำตรฐำนชืไอมยงละขຌำถึงเดຌ 
  1.4 สรຌำงควำมขຌมขใง ละยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพืๅนทีไ ชน รงรียนประชำ
รัฐ (ดี฿กลຌบຌำน), รงรียนคุณธรรม, รงรียนมำตรฐำนสำกล  
  1.5 สงสริมระบบประกันคุณภำพภำย฿นของสถำนศึกษำ฿หຌขຌมขใง 
  1.6 ยกยองชิดชูกียรติส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ สถำนศึกษำ 
ละองค์คณะบุคคล ทีไมีผลงำนชิงประจักษ์ 
 2. สรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรบริหำรจัดกำรบบมีสวนรวม 

  2.1 สงสริมกำรบริหำรจัดกำรขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ดย฿ชຌพืๅนทีไป็นฐำน (Area-base Management), 
รูปบบกำรบริหำรบบกระจำยอ ำนำจ "CLUSTERs" ป็นตຌน 

  2.2 ขตพืๅนทีไกำรศึกษำจัดท ำผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำรวมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

  2.3 สรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปบบครือขำย ชน ครือขำยสงสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุมสำระกำรรียนรูຌ กลุมรงรียน  
  2.4 สงสริมละพัฒนำรงรียนดຌวยพลังประชำรัฐอยำงตอนืไองละยัไงยืน 

3. สงสริมกำรมีสวนรวมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน 

  3.1 สงสริม สนับสนุนผูຌปกครอง ชุมชน สังคม ละสำธำรณชน฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ สรຌำงควำม
ตระหนัก฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กำรก ำกับดูล ตลอดจนกำรมีสวนรวมรับผิดชอบ฿นกำรพัฒนำคุณภำพผูຌรียน 

  3.2 ประสำนสถำบันหรือหนวยงำนทำงกำรศึกษำ฿หຌคัดลือกผูຌรียนขຌำศึกษำตอดຌวยวิธีกำรทีไ
หลำกหลำย 
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จุดนຌน 
 " หຌองรียนคุณภำพ "  ตำมองค์ประกอบดังนีๅ 
 1. หลักสูตร  

  - ออกบบกำรจัดกำรรียนรูຌอิงมำตรฐำน 

 2. หลงรียนรูຌทีไหลำกหลำย 

  - หຌองรียนอัจฉริยะ หຌองรียนคุณธรรม 

 3. ระบบดูลชวยหลือนักรียน 

  - วิครำะห์ผูຌรียนรำยบุคคล สงสริมนักรียนตำมควำมตกตำงทำงศักยภำพ 

 4. ผูຌบริหำรผูຌน ำกำรปลีไยนปลง 
  - ครูผูຌน ำกำรปลีไยนปลง 
 5. ขตพืๅนทีไกำรศึกษำ฿หຌกำรสนับสนุนละมีสวนรวม 

  - ผูຌปกครอง ชุมชน องค์กรสวนทຌองถิไน ฿หຌกำรสนับสนุนละมีสวนรวม 
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สวนทีไ 3 

ผลการด านนิงาน 
  ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  ขต 1 ด ำนินกำรขับคลืไอนนยบำยสูกำรปฏิบัติ  
ดย฿ชຌผนปฏิบัติกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561 ป็นครืไองมือขับคลืไอนละผลักดันกำรจัดกำรศึกษำ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย กลยุทธ์ จุดนຌน ฿หຌส ำรใจ ปງำหมำยตำมตัวชีๅวัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดยมีผล
กำรปฏิบัติงำนจ ำนกป็นรำยยุทธศำสตร์ ดังนีๅ 
 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  จัดการศึกษาพืไอความมัไนคง 
 

 

ครงการ สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรมละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา  
ป้องกันการทุจริต (ครงการรงรียนสุจริต) 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอปลูกจิตส ำนึกละพัฒนำกระบวนกำรรียนรูຌ฿หຌนักรียนรูຌทำทันตอกำรปลีไยนปลง   

มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซืไอสัตย์ อยูอยำงพอพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมัไน฿นคุณธรรม จริยธรรมละ
ปງองกันกำรทุจริต 

  2. พืไอพัฒนำครู ผูຌบริหำร บุคลำกรบบบูรณำกำรอยำงป็นระบบตอนืไองอยำงมีคุณภำพ  

มีควำมพอพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข บนฐำนกำรรียนรูຌทีไทำทันตอกำรปลีไยนปลง 
  3. พืไอสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌดຌำนกำรสงสริมละตอตຌำนกำรทุจริต สรຌำงครือขำยชุมชน 
องค์หงกำรปງองกันทุจริตทีไขຌมขใงอยำงป็นระบบ 

ผลการด านินงาน 

ชิงปริมาณ 

   1. จัดอบรมชีๅจงนวทำงกำรด ำนินงำนครงกำรสริมสรຌำงคุณธรรม จริยธรรมละธรรมำภิบำล
฿นสถำนศึกษำ ปງองกันกำรทุจริต(ครงกำรรงรียนสุจริต) ฿หຌกับผูຌบริหำรทุกรงรียน น ำเปด ำนินกำร฿นรงรียน 
ดยชิญ ผอ.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริตหงชำติ ประจ ำจังหวัดอุทัยธำนี รวมป็น
วิทยำกรบรรยำย฿หຌควำมรูຌ ฿นวันทีไ 27 มิถุนำยน 2561 ณ หຌองประชุมสะกกรัง 2 ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 
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   2. จัดสรรงบประมำณ฿หຌกับรงรียนสุจริตตຌนบบ ละครือขำยรงรียนสุจริต รวม 5 กิจกรรม ดังนีๅ 
       2.1 กิจกรรมบริษัทสรຌำงกำรดี   จัดสรรงบประมำณ฿หຌครือขำยรงรียนสุจริตรຌอยละ 20 ด ำนิน
กิจกรรมตำมนวทำงกิจกรรมบริษัทสรຌำงกำรดี จ ำนวน 19 รงรียน รงรียนละ 2,000 บำท  
       2.2 กิจกรรมคำยยำวชน คนดีของผนดิน (ภำย฿ตຌชืไอ ยำวชนเทยหัว฿จ STRONG) ละ
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นຌอย ละ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เดຌบูรณำกำรด ำนินกิจกรรมรวมกัน ดยจัดประชุมคณะวิทยำกร
วำงผนกำรจัดกิจกรรม฿นวันทีไ 11 กรกฎำคม 2561 ละด ำนินกำรจัดอบรมรูปบบ Day Camp จ ำนวน 1 วัน ฿น
วันทีไ 4 สิงหำคม 2561 มีครูผูຌรับผิดชอบรงรียนสุจริต รຌอยละ 30 ละ 40  (รงรียนทีไขຌำรวมครงกำร฿นป 2561)  
จ ำนวน 47 คน   ละนักรียนกนน ำ ป.5-6  รงรียนละ 2 คน จ ำนวน 89 คน ขຌำรวมกิจกรรมคำยยำวชน คนดี
ของผนดิน (ภำย฿ตຌชืไอ ยำวชนเทยหัว฿จ STRONG) 
      2.3 กิจกรรมประมินคุณธรรม ละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของรงรียน สพฐ .฿สสะอำด 
ปรำศจำกคอร์รัปชัไน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ด ำนินกำรประมิน฿นวันทีไ 9 สิงหำคม 2561  

      2.4 กิจกรรม กำรสรຌำงส ำนึกพลมือง (Project Citizen) จัดสรรงบประมำณส ำหรับบุคลำกร
฿นรงรียนสุจริตตຌนบบ (รงรียนบຌำนหนองพธิ์)    ป็นงิน 5,000 บำท    พืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿นกำรขຌำรับกำร
อบรมชิงปฏิบัติกำรสรຌำงส ำนึกพลมือง (Project Citizen)  ทีไ สพฐ.  จัดระหวำงวันทีไ 30 สิงหำคม – 2 กันยำยน 2561  
ณ รงรมอวำนำ กรุงทพมหำนคร 
     2.5 กิจกรรมถอดบทรียน (Best Practice) จัดประชุมผูຌบริหำรรงรียนครือขำยรงรียนสุจริต 
จ ำนวน 10 รงรียน ฿นวันทีไ 23 กรกฎำคม 2561 ณ หຌองประชุมสะกกรัง ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี ขต 1 

         2.6 กิจกรรมสืไอภำพยนตร์สัๅน รณรงค์กำรสรຌำงสังคมทีไเมทนตอกำรทุจริต  จัดสรรงบประมำณ฿หຌ
รง รียนบຌำนหนองพธิ ์ จ ำนวน 5,000 บำท ป็นคำ ฿ชຌจำย฿นกำรขยำยผลกำรจัดกิจกรรมจัดท ำสื ไอ
ภำพยนตร์สัๅน฿นรงรียนรงรียนตຌนบบ ด ำนินกิจกรรมอบรมปฏิบัติกำรจัดท ำสืไอภำพยนตร์สัๅน วันทีไ 25 
กันยำยน  2561 ละวันทีไ 30 กันยำยน 2561 รวม 2 วัน ดยปลีไยนปลงกลุมปງำหมำยจำกรงรียน
ครือขำยรຌอยละ 10 ป็นรงรียน฿นครงกำรรุนทีไ 1, 2 ละ 3 จ ำนวน 30 รงรียน ดย฿หຌรงรียนทีไ
สน฿จสมัครขຌำรับกำรอบรม มีรงรียนขຌำรับกำรอบรมจ ำนวน 11 รงรียน มีครูขຌำรับกำรอบรมจ ำนวน 15 คน 
ละนักรียน จ ำนวน 45 คน 

ชิงคุณภาพ 

  1. นักรียน฿นรงรียนกนน ำสุจริต  ละครือขำยรงรียนสุจริต  (ทุกรงรียน฿นสังกัด) 
เดຌรับกำรปลูกจิตส ำนึกละพัฒนำกระบวนกำรรียนรูຌตำมนวทำงคุณลักษณะทีไตຌองปฏิบัติของรงรียนสุจริต 

  2. ครู ผูຌบริหำร บุคลำกร฿นรงรียนกนน ำสุจริต  ละครือขำยรงรียนสุจริต (ทุกรงรียน 

฿นสังกัด)  เดຌรับกำรพัฒนำจัดกำรศึกษำตำมคุณลักษณะทีไตຌองปฏิบัติอยำงมีคุณภำพ  มีสวนรวม฿นกำรปງองกัน 

กำรทุจริต 
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3. สรຌำงครือขำยชุมชนองค์กรหงกำรปງองกันทุจริตทีไขຌมขใง฿นรงรียนกนน ำสุจริตละ  

รงรียนครือขำยรงรียนสุจริต 

  4. ผลกำรประมินคุณธรรม ละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของรงรียน สพฐ.฿สสะอำด 
ปรำศจำกคอร์รัปชัไน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ผลกำรประมินเดຌคะนนคุณธรรมละควำม
ปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของสถำนศึกษำ 91.89 (จำก 100 คะนน) อยู฿นระดับ สูงมำก 

         5. ผลงำนดีดน (Best Practice) กิจกรรมถอดบทรียน พิจำรณำคัดลือกผลงำนดีดนของผูຌบริหำร ครู  
ละนักรียน ผลกำรคัดลือก ดังนีๅ 
  ผูຌบริหำร 

  1. นำยอำทร  จันทร  ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบຌำนหลุมขຌำ มิตรภำพทีไ 11 เดຌ 59 คะนน ระดับ
คุณภำพ พอ฿ชຌ  
  2. นำงยุพฏี  กัตติกำ  ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวัดนนหลใก เดຌ 59 คะนน ระดับคุณภำพ พอ฿ชຌ  
  ครูผูຌสอน 

  1. นำงธนวรรณ  จ ำนียรศิลป์  ครูรงรียนบຌำนสวนขวัญ เดຌ 83 คะนน ระดับคุณภำพ ดีมำก  
  2. นำงขนิษฐำ  นิธุรัมย์  ครูรงรียนวัดทำพ เดຌ 81 คะนน ระดับคุณภำพ ดีมำก 

  3. นำงฟองจันทร์  กลิไนสุคนธ์  ครูรงรียนบຌำนสวนขวัญ เดຌ 53 คะนน ระดับคุณภำพ พอ฿ชຌ 
  4. นำงอัจจิมำ  มีทอง ละนำงสำวณิชำพิชญ์  ฉัตรมำนพ ครูรงรียนบຌำนหลุมขຌำ มิตรภำพทีไ 117  
เดຌ 33 คะนน ระดับคุณภำพ พอ฿ชຌ  
  5. ครูผูຌสอนลูกสือ รงรียนบຌำนหลุมขຌำ มิตรภำพทีไ 117 เดຌ 29 คะนน ระดับคุณภำพ พอ฿ชຌ 

นักรียน 

1. นักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 1-6 รงรียนวัดทำพ เดຌ 88 คะนน ระดับคุณภำพ ดีมำก 

  2. ดใกหญิงสุชำดำ ลหะกำรก ละดใกหญิงพรชนก  ชิดชูพันธ์ รงรียนวัดตลุกดู เดຌ 84 คะนน 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

ปัญหาอุปสรรค     

-เมมี- 

ขຌอสนอนะ    

-เมมี- 
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การอบรมชีๅจงนวทางการด านินงาน  
ครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม 

ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา  
ป้องกันการทุจริต (ครงการรงรียนสุจริต) 
฿หຌกับผูຌบริหารทุกรงรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

กิจกรรมคายยาวชน คนดีของผนดิน (ภาย฿ตຌชืไอ ยาวชนเทยหัว฿จ STRONG) 
   กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นຌอย ละ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
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กิจกรรมการจัดท าสืไอภาพยนตร์สัๅน รณรงค์การสรຌางสังคม ทีไเมทนตอการทุจริต 

ครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรมละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  

(ครงการรงรียนสุจริต) 
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ครงการ  รงรียนคุณธรรมของ สพฐ. 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูຌบริหำร ครู ละนักรียน ฿หຌตระหนักรูຌ ขຌำ฿จ ละมี
กระบวนกำรคิด  อยำงมีหตุผล ซึมซับคุณคำหงคุณธรรมควำมดีอยำงป็นธรรมชำติสรຌำงควำมรูຌสึกผิดชอบชัไวดี ละ
ภูมิ฿จ฿นกำรท ำควำมดี 
  2. พืไอสงสริมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูຌบริหำร ครู ละนักรียน฿หຌมีกำรสรຌำงครือขำยชุมชน 

องค์กรหงคุณธรรม  ดยขอควำมรวมมือจำกหนวยงำน  ละองค์กรทีไท ำงำนดຌำนคุณธรรมอยำงป็นรูปธรรมชัดจน
ละมีควำมตอนืไอง 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ  

  1. จัดอบรมชิงปฏิบัติกำรกิจกรรมครงงำนพัฒนำจริยคุณ (ขยำยผลอบรมผูຌบริหำรละครูวิทยำกร 

กนน ำรงรียนคุณธรรม) ฿หຌกับผูຌบริหำรรงรียนละครูผูຌสอน  จ ำนวน 2 รุน  รุนทีไ 1  จ ำนวน 87 คน  รุนทีไ 2  
จ ำนวน 113 คน รวม 200 คน   
 2. จัดอบรมกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหຌองรียน ดยจຌงรงรียนคัดลือกผูຌขຌำรับกำรอบรมรงรียนละ  
2 คน จ ำนวน 85 รงรียน 

  3. กิจกรรมคำยพัฒนำผูຌน ำยำวชน ดຌำนคุณธรรมสูสังคม  ละกิจกรรมคำยยุวชนคนคุณธรรม 
ระดับรงรียน จัดสรรงบประมำณ฿หຌกลุมรงรียนทุกกลุมรงรียน อบรมนักรียนกลุมรงรียนละ 4,500 บำท  
จ ำนวน 9 กลุมรงรียน  
         ชิงคุณภาพ 

 ผูຌขຌำรับกำรอบรมเดຌรับกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ละยึดมัไนคุณธรรม จริยธรรม ฿นกำร
ด ำนินชีวิตประจ ำวันละตอตຌำนทุจริต ละป็นกำรพัฒนำสูกำรป็นผูຌน ำกำรขับคลืไอนคุณธรรมดยมุงนຌนสรຌำง
นักรียนป็นคนดี฿หຌกับบຌำนมือง สรຌำงครูดี฿หຌกับนักรียนละสรຌำงผูຌบริหำรดี฿หຌกับรงรียน  สรຌำงรงรียนดี฿หຌกับ
ชุมชน รวมทัๅงสืบสำนพระรำชปฏินิธำน ชวยกันสรຌำงคนดี฿หຌบຌำนมือง  อีกทัๅงผูຌบริหำร ครู นักรียน ละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเดຌรับควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จดຌำนคุณธรรม จริยธรรม พืไอน ำเป฿ชຌประกอบกับกำรรียนกำรสอน฿หຌกับ
นักรียนเดຌทุกกลุมสำระกำรรียนรูຌ 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ระยะวลำกำรด ำนินงำนมีจ ำกัด นืไองจำกป็นครงกำรทีไมีกิจกรรมหลำกหลำย 

              2. วิทยากรเมพียงพอ  ตຌองจຌางวิทยากรจากทีไอืไน ท า฿หຌมีคา฿ชຌจายพิไมขึๅน 

       3. ครูมีภำระงำนมำก / มีครูนຌอย นืไองจากมีรงรียนขนาดลใกจ านวนมาก 
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ขຌอสนอนะ 

  ควร฿หຌมีการเปศึกษาดูงานดຌานคุณธรรม จริยธรรม พืไอ฿หຌกิดนวทางละวิธีการ น ามาพัฒนาละป็น
ประสบการณ์จริง ฿หຌกิดประยชน์ตอนักรียน/หนวยงาน 
 
 

กิจกรรมทีไ 1 ละกิจกรรมทีไ 2 
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ครงการ ประชุมสัมมนาชิงปฏิบัติการขตสุจริตเมคิดคอร์รัปชัไน 

วัตถุประสงค์  

  1. พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรสงสริม สนับสนุน ละตอตຌำนกำรทุจริตทุกรูปบบ 

  2. พืไอ฿หຌบุคลำกรสำมำรถคิดยกยะเดຌระหวำงผลประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

  3. พืไอสริมสรຌำงคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมำภิบำล ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำสุจริต 

ผลการด านินงาน 

          ชิงปริมาณ 

  ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 จัดประชุมสัมมนำชิงปฏิบัติกำร
ขตสุจริตเมคิดคอร์รัปชัไน ฿หຌกับขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 จ ำนวน 75 คน ละครูผูຌสอนปฏิบัติหนຌำทีไป็นครูกำรงินบัญชีหรือพัสดุ฿นสถำนศึกษำ  
รงรียนละ 1 คน รวม 75 คน  

          ชิงคุณภาพ  

ขຌำรำชกำรครู  ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรสงสริมสนับสนุน ละตอตຌำน 

กำรทุจริตทุกรูปบบ ปฏิบัติหนຌำทีไดຌวยควำมซืไอสัตย์ สุจริต ละสำมำรถ
ยกยะเดຌระหวำงผลประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

ปัญหาอุปสรรค 

 1. รงรียนขำดคลนบุคลำกรทีไท ำหนຌำทีไกำรงินละพัสดุ 
 2. ผูຌบริหำรรงรียน ละครูเมมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถฉพำะดຌำน 

ขຌอสนอนะ 

ควรมีจຌำหนຌำทีไกำรงินละพัสดุ ดยตรงทุกรงรียน 
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ครงการ ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา (ลูกสือตຌานภัยยาสพติด) 

วัตถุประสงค์  

  1. พืไอสริมสรຌำงทักษะชีวิต฿หຌนักรียนกลุมสีไยงละกลุมฝງำระวัง (กลุมนักรียนทีไมีพฤติกรรม  

เมพึงประสงค์ ชน หนีรียน ทีไยวตร มัไวสุม มีพศสัมพันธ์ กอนวัยอันควร ติดกม ทะลำะวิวำท กินหลຌำ สูบบุหรีไ  
ละมีอกำสขຌำเปกีไยวขຌองกับยำสพติด) เดຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จทษละพิษภัยของยำสพติด 

  2. พืไอสรຌำงภูมิคุຌมกัน฿หຌดใกละยำวชน฿นสถำนศึกษำ ดยกระบวนกำรลูกสือ 

  3. พืไอสรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรปງองกัน ละกຌเขปัญหำยำสพติด฿นสถำนศึกษำ 

  4. พืไอสรຌำงกระบวนกำรมีสวนรวมดຌำนกำรปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด฿นสถำนศึกษำ 

ผลการด านินงาน 

         ชิงปริมาณ 

1. กิจกรรมทีไ 1 ลูกสือตຌำนภัยยำสพติด  ดยจัดสรรงบประมำณ฿หຌรงรียนขยำยอกำส จ ำนวน  
18 รงรียน โ ละ 3,000 บำท พืไอขยำยผลลูกสือตຌำนภัยยำสพติด 

2. กิจกรรมทีไ 2 คำยทักษะชีวิตรวมพลังดใกละยำวชน  จัดอบรมขຌำคำยนักรียนรงรียนขยำย 

อกำส จ ำนวน 18 รงรียน โ  ละ 6 คน รวม 108 คน  
3. กิจกรรมทีไ 3 กำรด ำนินงำนกำรสงสริมสนับสนุนกิจกรรมดຌำนกำรปງองกันละกຌเขปัญหำ  

ยำสพติด  มอบกียรติบัตร฿หຌรงรียนทีไมีผลงำนดีดนครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำสพติดละอบำยมุข 

ชิงคุณภาพ 

จำกกิจกรรมดังกลำว นักรียนทีไขຌำรับกำรอบรมขຌำคำยทักษะชีวิตรวมพลังดใกละยำวชน   
มีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ ทษละพิษภัยของยำสพติด มีภูมิคุຌมกัน฿นกำรปງองกันตนอง ละพืไอน อีกทัๅงรงรียน
ขยำยอกำสทำงกำรศึกษำ฿นสังกัด เดຌขยำยผลกำรด ำนินงำนลูกสือตຌำนภัยยำสพติด  ละสรຌำงกำรมีสวนรวม
ดຌำนกำรปງองกันละกຌเขยำสพติด฿นสถำนศึกษำ  

ปัญหาอุปสรรค 

รงรียนขยำยอกำส฿นสังกัด นักรียนมีนຌอย  เมสำมำรถสงนักรียนขຌำรับกำรอบรมเดຌครบ 

ตำมจ ำนวนทีไก ำหนด 

ขຌอสนอนะ 

  -เมมี- 
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ครงการ อบรมลูกสือตຌานภัยยาสพติด ประจ าปงบประมาณ 2561 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอขับคลืไอนครงกำรลูกสือตຌำนภัยยำสพติด฿หຌกิดผลป็นรูปธรรม 

  2. พืไอ฿หຌลูกสือกนน ำ น ำควำมรู ຌที ไเดຌรับจำกกำรขຌำรวมครงกำร เปขยำยครือขำย฿น
สถำนศึกษำละปฏิบัติหนຌำทีไป็น สำยตรวจ ภำย฿นสถำนศึกษำ ตรวจตรำตระวน  ฝງำระวังพืๅนทีไสีไยง฿นละ 

รอบสถำนศึกษำ 
  3. พืไอ฿หຌลูกสือกนน ำมีระบบฝງำระวังปัญหำยำสพติด฿นสถำนศึกษำ มีกำรสอดสองดูล
พฤติกรรมสีไยงของพืไอนนักรียน 

  4. ลูกสือกนน ำจຌงขຌอมูลบำะสกีไยวกับยำสพติด฿หຌกับครู พืไอด ำนินกำรกຌเขปัญหำ  

กำรพรระบำดยำสพติด฿นสถำนศึกษำ หรือจຌงหนวยงำนทีไกีไยวขຌองด ำนินกำรตำมอ ำนำจหนຌำทีไ 

ผลการด านินงาน 

          ชิงปริมาณ 

  จัดอบรมขຌำคำยลูกสือกนน ำรงรียนขยำยอกำสทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 18 รงรียน  รวม 150 คน  
ตำมหลักสูตรลูกสือตຌำนภัยยำสพติด จ ำนวน 3 วัน 2 คืน จ ำนวน 1 รุน  
          ชิงคุณภาพ 

  1. ลูกสือกนน าตຌานภัยยาสพติด ขຌา฿จนยบาย สถานการณ์ปัญหายาวชนละนวทาง  

การขับคลืไอนงานป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา 
  2. ลูกสือกนน ำตຌานภัยยาสพติด มีความรูຌ  ความขຌา฿จกีไยวกับยาสพติดละสามารถผยพร
ความรูຌ฿หຌกับยาวชน฿นสถานศึกษา 
  3. นักรียนทีไขຌำรับกำรอบรมลูกสือตຌำนภัยยำสพติด   น ำควำมรูຌเปขยำยครือขำย฿นสถำนศึกษำ
ละปฏิบัติหนຌำทีไป็นสำยตรวจ ภำย฿นสถำนศึกษำ จຌงขຌอมูลบำะสกีไยวกับยำสพติด฿หຌกับครู พืไอด ำนินกำร
กຌเขปัญหำกำรพรระบำดยำสพติด฿นสถำนศึกษำ 

ปัญหาอุปสรรค 

รงรียนขยำยอกำส฿นสังกัด นักรียนมีนຌอย  เมสำมำรถสงนักรียนขຌำรับกำรอบรมเดຌครบ 

ตำมจ ำนวนทีไก ำหนด 

ขຌอสนอนะ 

    -เมมี- 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2  พัฒนาคุณภาพผูຌรียนละสงสริมการจัดการศึกษา 

      พืไอสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขัน 
 

 

ครงการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส าหรับสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
   1. พืไอพัฒนำครูปฐมวัย฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

   2. พืไอพัฒนำครูปฐมวัย฿หຌสำมำรถวิครำะห์ละวำงผนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำ 

ผลการด านินงาน 

         ชิงปริมาณ 

  ครูปฐมวัย฿นสังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  ขຌำรับกำรอบรมทุกคน 
จ ำนวน 124 คน จ ำนวน 2 รุน รุนทีไ 1อ ำภอหนองขำหยำงละอ ำภอทัพทัน รุนทีไ 2 อ ำภอมืองอุทัยธำนี ละอ ำภอ
สวำงอำรมณ์ ณ หຌองประชุมสะกกรัง 2 ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

        ชิงคุณภาพ 

  1.  กำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ ผูຌขຌำรับกำรอบรมเดຌรับควำมรูຌละฝຄกปฏิบัติงำนกลุม 
ชน กำรปลีไยนปลงหลักสูตร ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมำย ฯลฯ พืไอน ำเป฿ชຌพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของรงรียน 

  2. กำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยสูกำรสอน฿นหຌองรียน ผูຌขຌำรับกำรอบรมเดຌรับควำมรูຌละฝຄก
ปฏิบัติกำรจัดท ำหนวยกำรรียนรูຌ ละวิครำะห์ 6 กิจกรรมหลัก กลุมละ 1 สัปดำห์ ภำพรวม  สำมำรถจัดท ำ
หนวยกำรรียนรูຌเดຌ ละทุกกลุมน ำขຌอสนอนะของวิทยำกรเปปรับปรุงกຌเข฿หຌมีควำมสมบูรณ์มำกขึๅน 

  3. กำรออกบบผนกำรจัดประสบกำรณ์ ผูຌขຌำรับกำรอบรมเดຌรับควำมรูຌละฝຄกปฏิบัติออกบบ
ผนกำรจัดประสบกำรณ์ ละน ำสนอดยสำธิตกิจกรรมคลืไอนเหวละจังหวะ กิจกรรมสริมประสบกำรณ์ ละ
กิจกรรมสรຌำงสรรค์  จำกกำรท ำกิจกรรม  พบวำ  ครูผูຌสอนทีไขຌำรับอบรม฿นรุนทีไ 1 ยังมีประสบกำรณ์฿นกำรวำงผน  

กำรจัดประสบกำรณ์นຌอยกวำผูຌขຌำรับกำรอบรม฿นรุนทีไ 2 ซึไงผูຌนิทศจะเดຌด ำนินกำรนิทศติดตำม฿นอกำสตอเป 

 4. ครูปฐมวัย฿นสังกัด มีควำมรูຌควำมขຌำ฿จหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ละสำมำรถ
ปฏิบัติกิจกรรมวิครำะห์หลักสูตรละวำงผนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำเดຌ ชน น ำควำมรูຌทีไเดຌเป
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ผนกำรจัดประสบกำรณ์ กำรวิครำะห์กิจกรรมละสำระกำรรียนรูຌ    เป฿ชຌวำงผนกำร
จัดกำรรียนรูຌรำยสัปดำห์฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของดใก จัดกำรรียนกำรสอนทีไรงรียน฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุด พืไอ
ดใกละประทศชำติ 
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ปัญหาอุปสรรค 

  1. บำงกิจกรรมมีนืๅอหำทีไป็นรำยละอียดมำกกินเป ฿ชຌวลำนำน  

  2. จำกกำรสังกตกำรปฏิบัติกิจกรรมของผูຌขຌำรับกำรอบรม พบวำ มีครูผูຌสอนสวนหนึไง ขำดควำม
กระตือรือรຌนทีไจะรียนรูຌ ซึไงจะสงผลตอกำรเปปฏิบัติ฿นชัๅนรียนทีไตนรับผิดชอบ 

ขຌอสนอนะ 

  ควรมีกำรผอนคลำยคัไนวลำระหวำงอบรม 
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ครงการ  พัฒนาการผลิตสืไอจัดการรียนรูຌพัฒนาดใกปฐมวัย ป 2561 

วัตถุประสงค์ 
   1. พืไอพัฒนำครู฿นกำรประดิษฐ์สืไอจัดกำรรียนรูຌพัฒนำดใกปฐมวัย 

   2. พืไอ฿หຌครูประดิษฐ์สืไอพืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำดใกปฐมวัย 

ผลการด านินงำน 

 ชิงปริมาณ 

  อบรมปฏิบัติกำรประดิษฐ์สืไอจัดกำรรียนรูຌพัฒนำดใกปฐมวัย จ ำนวน 1 วัน ครูผูຌขຌำรับกำรอบรมละ
จຌำหนຌำทีไ 56 คน นักศึกษำทีไจัดกิจกรรม 40 คน อำจำรย์ผูຌดูล 1 คน รวม 97 คน 

 ชิงคุณภาพ 

  สงผล฿หຌครูปฐมวัยผูຌขຌำรับกำรอบรมสำมำรถผลิตสืไอจัดกำรรียนรูຌส ำหรับพัฒนำดใกปฐมวัย  เดຌครบตำม
กิจกรรมทีไ฿หຌปฏิบัติระหวำงกำรอบรม ละน ำสืไอเป฿ชຌเดຌอยำงหมำะสมกับผูຌรียน 

ปัญหาอุปสรรค 

  1. บำงกิจกรรมมีนืๅอหำทีไป็นรำยละอียดมำกกินเป ฿ชຌวลำนำน 

  2. ครูผูຌสอนสวนหนึไงขำดควำมกระตือรือรຌนทีไจะรียนรูຌ 

ขຌอสนอนะ 

  1. ควรมีกำรผอนคลำย฿นกำรคัไนวลำ   
  2. ควรน ำควำมรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุดพืไอดใกละ
ประทศชำติ 
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ครงการ บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ปการศึกษา 2561 

วัตถุประสงค์ 
1. พืไอสงสริมกำรรียนรูຌพืๅนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ผำนกิจกรรมกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์กดใก  

          2. พืไอพัฒนำทักษะพืๅนฐำนดຌำนกำรสังกต  กำรคิดวิครำะห์ ละกำรคຌนหำค ำตอบผำนกระบวนกำร
ทดลองทีไนຌนกำรลงมือปฏิบัติจริงกดใก 

          3. พืไอสงสริม฿หຌดใกมีระบียบวินัย฿นกำรท ำงำน   ผำนกระบวนกำรทดลองทีไป็นขัๅนตอน  

ทำงวิทยำศำสตร์ 
          4. พืไอสงสริม฿หຌดใกรู ຌจักกำรตัๅงค ำถำมจำกสิไงทีไพบหใน ละคຌนหำค ำตอบจำกกำรทดลอง              
อยำงมีหตุมีผล 

          5. พืไอสงสริม฿หຌดใกกิดกำรรียนรูຌอยำงมีควำมสุข  สนุกกับกิจกรรมกำรทดลองทีไหลำกหลำยละ
ปลก฿หม 
          6. พืไอสงสริม฿หຌดใกกิดกำรรียนรูຌละมีทักษะ฿นกำรท ำงำนรวมกับผูຌอืไน 

          7. พืไอสงสริม฿หຌดใกมีจตคติทีไดีตอกำรรียนวิทยำศำสตร์฿นอนำคต 

ผลการด านินงาน 

          ชิงปริมาณ 

  ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  ด ำนินกำรประมินผลกำรด ำนินงำนดຌวย
ระบบ Online ตำมครงกำรบຌำนนักวิทยำศำสตร์นຌอย ปกำรศึกษำ 2561 มีรงรียนทีไขอรับกำรประมิน฿นรอบทีไ 2 
จ ำนวน 2 รงรียน ละรอบทีไ 3 จ ำนวน 9 รงรียน รวม 11 รงรียน รำยละอียดผลกำรประมินตำมตำรำง ดังนีๅ 

ทีไ รายชืไอรงรยีน รุนทีไ 

สถานะขอรับการ
ประมิน 

ผลคะนน
ออนเลน์ 

(ผาน ๕๕ % 
ขึๅนเป) 

คะนนประมิน 
๒๐ กิจกรรม (ผาน 
๗๐ คะนนขึๅนเป) 

ชืไอครงงาน 

(ทีไตรงกับทีไกรอก฿น
ระบบออนเลน์ละ
รายงานครงงาน 

ทีไสงประมิน) 

ผลการ
ตรวจสอบ
ครงงาน 
(ระดับ

คุณภาพทีไเดຌ) 

รอบ            
ทีไ 1 

รอบ            
ทีไ 2 

รอบ           
ทีไ 3 

1 อนุบำลมืองอุทัยธำน ี 1   √ 79% 100 จรวด...อวกำศ ดี 

2 บຌำนหลุมขຌำ มิตรภำพทีไ 117 1   √ 83% 100 หวำนจียๆบ จีๆดจำด ดี 

3 บຌำนหนองขุย  
นำคสวัสดิ์ประชำนุครำะห ์

1   √ 93% 100 หอมดงผลงฤทธิ ์ ดี 

4 บຌำนสวนขวัญ 1   √ 82% 100 สีสนกล ดีมำก 

5 บຌำนบอยำง 1   √ 85% 100 ควำมลับของตัวลข ดี 

6 บຌำนหนองสมบูรณ์ 1   √ 69% 100 มลใดถัไงปลงรำง ดี 

7 บຌำนวังกษตร 1   √ 75% 100 นๅ ำปลงรำง ดี 

8 บຌำนหนองตะคียน 1   √ 81% 100 ดินมหัศจรรย์ ดี 

9 วัดดอนกลอย 1   √ 83% 100 หมึกลองหน ดี 

10 วัดขำดำวรือง 2  √  57% 100 ฟองมหำสนุก ดี 

11 วัดสะพำนหิน 2  √  88% 100 ครืไองกรองนๅ ำของหนู ดี 
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ส ำหรับกิจกรรมกำรอบรมชิงปฏิบัติกำรครูผูຌสอนปฐมวัย รงรียน฿นครงกำร  มีครูทีไรับผิดชอบครงกำร 

บຌำนนักวิทยำศำสตร์นຌอย ขຌำรับกำรอบรมจ ำนวน 45 คน เดຌฝຄกปฏิบัติกิจกรรม ฿นหัวขຌอรืไอง นๅ ำละทคนลยี  
ชิงคุณภาพ 

  1. ครูผูຌสอนปฐมวัยมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดกิจกรรมกำรรียนรูຌพืๅนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ รืไอง
นๅ ำละทคนลยี 
  2. ครูมีควำมตัๅง฿จ฿นกำรปฏิบัติกิจกรรมพรຌอมสนอนวคิดเป฿ชຌพัฒนำดใก พืไอจัดท ำครงงำน  
฿นรงรียนทีไรับผิดชอบ  

ปัญหาอุปสรรค 

1. ครงกำรบຌำนนักวิทยำศำสตร์นຌอยประทศเทย ป็นครงกำรตอนืไอง รงรียน฿นครงกำร  

ตຌองจัดด ำนินกำรพัฒนำนักรียนทุกปกำรศึกษำ  
2. ป็นรงรียนขนำดลใกละจ ำนวนนักรียนลดลง 

  3. ขำดครูปฐมวัยทีไรับผิดชอบอยำงตอนืไอง นืไองจำกครูกษียณอำยุรำชกำร รงรียนมีปัญหำ 

฿นกำรหำบุคลำกรทดทนละขำดควำมขຌำ฿จ฿นกำรด ำนินกิจกรรมตำมครงกำร 
   4. ผูຌบริหำรขำดควำมชัดจน ขำดงบประมำณสนับสนุนดຌำนวัสดุอุปกรณ์ 

ขຌอสนอนะ 

-เมมี- 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561                                              37 



 

ครงการ การประชุมชิงปฏิบัติการปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการรียนรูຌละ
ตัวชีๅวัดกลุมสาระการรียนรูຌ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ละสาระ ภูมิศาสตร์ ฿นกลุมสาระการ
รียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 

วัตถุประสงค์ 
  พืไอขยำยผลสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นกำรน ำมำตรฐำนกำรรียนรูຌละตัวชีๅวัด   กลุมสำระกำรรียนรูຌ  
คณิตศำสตร์    วิทยำศำสตร์   ละสำระภูมิศำสตร์   ฿นกลุ มสำระกำรรียนรู ຌสังคมศึกษำ   ศำสนำละ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช 2551  เปสูกำร
ปฏิบัติ 

ผลการด านินงาน 

ชิงปริมาณ 

  1. ศึกษำนิทศก์ผูຌรับผิดชอบหลักสูตรละกลุมสำระกำรรียนรูຌทีไกีไยวขຌอง ประชุมปฏิบัติกำรพืไอ
สรຌำงควำมขຌำ฿จ ละน ำขຌอมูลควำมรูຌมำขยำยผล฿หຌกับกลุมปງำหมำยทีไกีไยวขຌอง เดຌก ผูຌบริหำรรงรียนทุกคน 
ครูผูຌสอนคณิตศำสตร์  ชัๅน ป.1, ป.4 ละชัๅน ม.1 ทุกคน ละครูผูຌสอนวิทยำศำสตร์  ชัๅน ป.1, ป.4 ละชัๅน ม.1 ทุกคน  
กอนปຂดภำครียนทีไ 1/2561  

2. ผูຌบริหำรรงรียน฿นสังกัดทุกรงรียน ครูผูຌสอนคณิตศำสตร์  ละครูวิทยำศำสตร์ ชัๅน ป.1  ป.4  
ละชัๅน ม.1 ขຌำรวมประชุมปฏิบัติกำร 

ชิงคุณภาพ 

ผูຌบริหำรละครูผูຌขຌำรับกำรอบรมเดຌรับรูຌ  ละขຌำ฿จรืไองกำรปลีไยนปลงมำตรฐำนกำรรียนรูຌ 
ละตัวชีๅวัดกลุมสำระกำรรียนรูຌคณิตศำสตร์ ละวิทยำศำสตร์ละสำระภูมิศำสตร์ ฿นกลุมสำระกำรรียนรูຌ
สังคมศึกษำ ศำสนำละวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   
ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนพุทธศักรำช 2551    

เปสูกำรพัฒนำละปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ปัญหาอุปสรรค  
  ครูผูຌสอนวิทยำศำสตร์ละคณิตศำสตร์  ทีไ ป็น
กลุมปງำหมำย บำงหงเมมำขຌำรวมกำรประชุม  
ขຌอสนอนะ 

  ฿ชຌกระบวนกำรนิทศ ก ำกับ ติดตำม ถึงระดับชัๅนรียน พืไอ
รับทรำบปัญหำละชวยป็นปรึกษำ฿หຌกับผูຌบริหำรละครูทีไยังเมขຌำ฿จหรือ
ขຌำ฿จเมชัดจน 
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ครงการ อบรมผูຌบริหารละครูปฐมวัยดຌวยระบบทางเกลครงการพัฒนาดใกปฐมวัย (3-5 ป) อยางมี
คุณภาพดຌวยการจัดประสบการณ์รียนรูຌ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทคนลยี ละสะตใมศึกษา
฿นระดับปฐมวัย ปงบประมาณ 2561 

วัตถุประสงค์ 
 พืไออบรมผูຌบริหำรสถำนศึกษำละครูปฐมวัยของรงรียนผำนระบบทำงเกล ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ 

สำมำรถจัดประสบกำรณ์รียนรูຌวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทคนลยี ละสะตใมศึกษำ฿นระดับปฐมวัย  

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

  จัดอบรมผูຌบริหำรสถำนศึกษำละครูปฐมวัยของรงรียน จ ำนวน 77 คน ผำนระบบทำงเกล ฿หຌมี
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จสำมำรถจัดประสบกำรณ์รียนรูຌวิทยำศำสตร์ ณ ศูนย์สะตใมศึกษำรงรียนอนุบำลมืองอุทัยธำนี 

ชิงคุณภาพ 

  สงผล฿หຌผูຌบริหำรรงรียน ละครูปฐมวัย ทีไขຌำรับกำรอบรมมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จสำมำรถ 

จัดประสบกำรณ์รียนรูຌวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทคนลยี ละสะตใมศึกษำ฿นระดับปฐมวัย เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

ปัญหาอุปสรรค 

    -เมมี- 

ขຌอสนอนะ 

    -เมมี- 
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ครงการ นิทศติดตามครูผูຌสอนภาษาอังกฤษทีไผานการพัฒนาครูกนน าภาษาอังกฤษ฿นระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) 

วัตถุประสงค์ 
 1. พืไอนิทศ ติดตำมครูภำษำอังกฤษ฿นกำร฿ชຌทคนิค฿นกำรจัดกำรรียนกำรสอนรูปบบ  

Communicative Approach พืไอกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน 

 2. พืไอกระตุຌนละคงสภำพกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ฿นกำร฿ชຌทคนิคกำรจัดกำรรียนกำรสอน 

รูปบบ Communicative Approach ของครูสอนภำษำอังกฤษทีไขຌำรับกำรพัฒนำ 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

  ศึกษำนิทศก์ออกนิทศตรียมกำรกอนกำรสังกตกำรณ์สอนครภูำษำอังกฤษทีไขຌำอบรม Boot Camp  

รุนทีไ 11-18 จ ำนวน 8 คน รับกำรนิทศพืไอท ำควำมขຌำ฿จบบนิทศ 

 ชิงคุณภาพ 
  ครูผูຌสอนภำษำอังกฤษทีไขຌำรวมกำรพัฒนำ฿นรุนทีไ 11-18  จ ำนวน 8 คน เดຌรับกำรนิทศ ติดตำม 
ละสังกตกำรสอน ดย฿ชຌทคนิคกำรจัดกำรรียนกำรสอนรูปบบ Comm.unicative Approach อยำงตอนืไอง 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ครูภำษำอังกฤษ ทีไยังเมเดຌรับกำรพัฒนำ มีจ ำนวนมำกทีไสน฿จละรอขຌำรับกำรพัฒนำ 

  2. ครูทีไขຌำรับกำรพัฒนำตำมครงกำรฯ ลຌว เดຌรับกำรนิทศ  พียงคนละ 1 ครัๅง ซึไงยังนับวำ
นຌอยกินเป พรำะป็นกำรนิทศ พืไอติดตำม ละพัฒนำ  
ขຌอสนอนะ 

  ควรมีกำรนิทศอยำงตอนืไอง 
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ครงการ ประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดຌวยขຌอสอบมาตรฐานกลาง ปการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์ 
  พืไอก ำหนดนวด ำนินกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนดຌวยขຌอสอบมำตรฐำนกลำง ปกำรศึกษำ 
2560 ระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ฿หຌป็นรูปธรรม สำมำรถปฏิบัติเดຌจริงตำมบริบทของขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละ
สอดคลຌองกับนวทำงกำรประมินของสวนกลำง 

ผลการด านินงาน 

         ชิงปริมาณ 

  นักรียนขຌำรวมครงกำร  จ ำนวน 5 ระดับชัๅน  รวม 5,220 คน   ซึไงป็นนักรียนชัๅนประถมศึกษำ 
ปทีไ 2,4,5 ละมัธยมศึกษำปทีไ 1 ละ 2  ฿นขตพืๅนทีไบริกำร฿นสังกัดทุกคน/ทุกรงรียน ขຌำรับกำรทดสอบตำม
ระยะวลำละนวปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ก ำหนด ดยจ ำนวนนักรียนทีไตຌองขຌำรวมกำรประมิน ดังนีๅ  

ระดับชัๅน 
สังกัด สพฐ. สังกัด สช. สังกัด อปท. รวม 

รร. นร. รร. นร. รร. นร. รร. นร. 
ประถมศึกษำปทีไ 2 84 1,071 3 165 4 138 91 1,374 

ประถมศึกษำปทีไ 4 83 1,130 3 166 4 144 90 1,440 

ประถมศึกษำปทีไ 5 85 1,084 3 159 4 137 92 1,380 

มัธยมศึกษำปทีไ 1 18 293 1 114 2 114 21 521 

มัธยมศึกษำปทีไ 2 17 285 1 102 2 118 20 505 

       ชิงคุณภาพ 

  1) สนำมสอบทุกสนำมจัดกำรทดสอบป็นเปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 

  2) ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 มีผลกำรสอบทีไถูกตຌองสำมำรถ 
น ำเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

  3) รงรียน มีผลกำรสอบเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   

ปัญหาอุปสรรค 

           1. สพฐ.ก ำหนดจຌงรำยละอียดกำรด ำนินกำรผำนระบบออนเลน์ เมจຌงป็นทำงกำร. 

            2. บบทดสอบมีจ ำนวนหนຌำมำก ฉลย ละคูมือมีจ ำนวนมำก กำรบริหำรงบประมำณคอนขຌำงล ำบำก 

ขຌอสนอนะ 

  -เมมี- 
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ครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอทดสอบควำมรูຌละควำมคิดรวบยอดของนักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 6 ละชัๅนมัธยมศึกษำ  

ปทีไ 3 ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช 2551 

  2. พืไอ฿หຌส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละรงรียน มีขຌอมูลผลกำรทดสอบของนักรียนส ำหรับ
ปรับปรุงผูຌรียนป็นรำยบุคคล ปรับปรุงกำรจัดกำรรียนกำรสอนของรงรียน ละพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ 

ผลการด านินงาน 

          ชิงปริมาณ 

                    นักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 6 ละชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ 3 ฿นขตพืๅนทีไบริกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไ
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  ทุกคน/ทุกรงรียน/ทุกสังกัด   ขຌำรับกำรทดสอบตำมระยะวลำละ 

นวปฏิบัติทีไส ำนักกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ละส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ก ำหนด 
ดยมีรงรียนทีไตຌองขຌำรวมกำรประมิน ดังนีๅ 

ชิงคุณภาพ 

   1) สนำมสอบทุกสนำมจัดกำรทดสอบป็นเปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 

   2) ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 มีผลกำรสอบทีไถูกตຌอง
สำมำรถ น ำเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

  3) รงรียน มีผลกำรสอบเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ปัญหาอุปสรรค  -เมมี- 

ขຌอสนอนะ 

  -เมมี- 
 

 

 

สังกัด 
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ชัๅนมธัยมศึกษาปทีไ 3 

รงรียน นักรียน รงรียน นักรียน 

สพฐ. 83 1,071 18 236 

สช. 4 170 1 109 

ทຌองถิไน 5 172 2 83 

กรมศำสนำ - - 1 4 

รวม 92 1,413 22 432 
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ครงการ การทดสอบความสามารถพืๅนฐานของผูຌรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 3  ปการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอตรวจสอบควำมสำมำรถพืๅนฐำนของนักรียน  พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำอยำงตอนืไอง  เดຌก  
ควำมสำมำรถดຌำนภำษำ (Literacy)  ดຌำนค ำนวณ (Numeracy)  ละดຌำนหตุผล (Reasoning Abilities)  ของ
นักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 3 

  2. พืไอ฿หຌส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละรงรียน  มีขຌอมูลผลกำร
ทดสอบของนักรียนส ำหรับปรับปรุงผูຌรียนรำยบุคคล ปรับปรุง กำรจัดกำรรียน
กำรสอนของรงรียน ละพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนขตพืๅนทีไ
กำรศึกษำ 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

  นักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 3 ฿นขตพืๅนทีไบริกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไ
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ทุกคน/ทุกรงรียน/ทุกสังกัด ขຌำรับกำรทดสอบ
ตำมระยะวลำ ละนวปฏิบัติทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละ
ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1ก ำหนด ดยมีรงรียนทีไขຌำ
รวมกำรประมิน จ ำนวน 86 รงรียน จ ำนวน 1,192 คน ดังนีๅ 
  1. รงรียนสังกัด สพฐ. จ ำนวน 83 รงรียน จ ำนวนนักรียน 1,048 คน 

  2. รงรียนสังกัด สช.     จ ำนวน   3 รงรียน  จ ำนวนนักรียน    144  คน 

ชิงคุณภาพ 

  1. สนำมสอบทุกสนำมจัดกำรทดสอบป็นเปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 

  2. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 มีผลกำรสอบทีไถูกตຌองสำมำรถ 
น ำเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

  3. รงรียน มีผลกำรสอบเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   

ปัญหาอุปสรรค 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนก ำหนดระยะวลำ฿นกำรจัดสอบ NT  ฿กลຌกับ 

กำรจัดสอบควำมสำมำรถ฿นกำรอำน RT กำรบริกำรจัดกำรคอนขຌำงล ำบำก 

2. รงรียนอกชนบำงหงเม฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรจัดสอบทำทีไควร ประสำนงำนคอนขຌำงล ำบำก 

3. กำรก ำหนดระยะวลำ฿นกำรจัดสอบควรก ำหนดตัๅงตตຌนปกำรศึกษำ   
พืไอรงรียนจะวำงผนกำรจัดกิจกรรมของรงรียน 

ขຌอสนอนะ 

               ควร฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับรงรียนอกชนจัดกำรสอบ NT เดຌอง 
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  ครงการ ประมินความสามารถ฿นการอาน (Reading Test : RT) ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 

วัตถุประสงค์ 
 พืไอประมินควำมสำมำรถ฿นกำรอำนขียน ของนักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 1  ฿นระดับ 

ขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ฿หຌป็นรูปธรรม  สำมำรถปฏิบัติเดຌจริงตำมบริบทของขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละสอดคลຌอง
กับนวทำงกำรประมินของสวนกลำง 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

 นักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 1  ฿นขตพืๅนทีไบริกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี ขต 1  ทุกคน/ทุกรงรียน/ทุกสังกัด จ ำนวน 1,139 คน เดຌขຌำรับกำรทดสอบตำมระยะวลำ ละนวปฏิบัติทีไ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ก ำหนด  

ดยมีรงรียนทีไขຌำรวมกำรประมิน ดังนีๅ 
 1. รงรียนสังกัด สพฐ.    จ ำนวน 81 รงรียน  จ ำนวนนักรียน 994 คน 

 2. รงรียนสังกัด สช.     จ ำนวน 3 รงรียน    จ ำนวนนักรียน 145 คน 

 ชิงคุณภาพ 

     1. สนำมสอบทุกสนำมจัดกำรทดสอบป็นเปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 

     2. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 มีผลกำรสอบทีไถูกตຌองสำมำรถ 
น ำเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

     3. รงรียน มีผลกำรสอบเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   

ปัญหาอุปสรรค 

   -เมมี- 

ขຌอสนอนะ 

กำรก ำหนดระยะวลำ฿นกำรจัดสอบ สพฐ. ควรก ำหนดตัๅงตตຌนปกำรศึกษำพืไอรงรียนจะวำงผน 

กำรจัดกิจกรรมของรงรียนจะเดຌเมกระทบกับกำรจัดสอบ 
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ครงการ การพัฒนาความสามารถดຌานการจัดกิจกรรมการรียนการสอน อาน ขียน ภาษาเทย 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอ฿หຌครูมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ กีไยวกับกระบวนกำรจัดกำรรียนกำรสอนภำษำเทย พืไอพัฒนำ
ทักษะกำรอำน กำรขียน ภำษำเทยของผูຌรียน 

  2. พืไอ฿หຌครูเดຌมองหในตัวอยำงบรรยำกำศกำรจัดกำรรียนกำรสอนอยำงป็นรูปธรรม 

  3. พืไอ฿หຌครูน ำควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละวิธีกำรทีไเดຌรับจำกกำรประชุมเป฿ชຌ฿นกำรจัดกำ รรียน 

กำรสอน฿นชัๅนรียนทีไตนรับผิดชอบเดຌ 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

จัดประชุมชิงปฏิบัติกำร  กำรพัฒนำควำมสำมำรถดຌำนกำรจัดกิจกรรมกำรรียนกำรสอนอำนขียน  
ภำษำเทย จ ำนวน 5 ครัๅง ป็นครูผูຌสอนภำษำเทย จ ำนวน 32 คน  นักรียน จ ำนวน 172 คน รวม 204 คน จ ำนวน  
5  กลุม โ ละ 1 วัน  ดังนีๅ   

กลุมทีไ 1 วันทีไ 28  สิงหำคม 2561 ณ หຌองประชุมรงรียนอนุบำลทัพทัน           
กลุมทีไ 2 วันทีไ 29  สิงหำคม 2561 ณ หຌองประชุมรงรียนบຌำนดงยำง฿ตຌ             
กลุมทีไ 3 วันทีไ 30  สิงหำคม 2561 ณ หຌองประชุมอนุบำลวัดหนองตำ              
กลุมทีไ 4 วันทีไ 17  กันยำยน 2561 ณ หຌองประชุมรงรียนอนุบำลทัพทัน              
กลุมทีไ 5 วันทีไ 18  กันยำยน 2561 ณ หຌองประชุมรงรียนอนุบำลสวำงอำรมณ์                                                                        

 ชิงคุณภาพ 

สงผล฿หຌครูมีควำมรูຌ  ควำมขຌำ฿จกีไยวกับกระบวนกำรจัดกำรรียนกำรสอนภำษำเทย พืไอพัฒนำ  

ทักษะกำรอำน กำรขียน ภำษำเทยของผูຌรียน ครูเดຌมองหในตัวอยำงบรรยำกำศกำรจัดกำรรียนกำรสอน
อยำงป็นรูปธรรม ละน ำควำมรูຌ  ควำมขຌำ฿จ  ละวิธีกำรทีไเดຌรับจำกกำรประชุมเป฿ชຌ฿นกำรจัดกำรรียนกำรสอน฿น
ชัๅนรียนทีไตนรับผิดชอบเดຌ 

ปัญหาอุปสรรค 

การอนุมัติงินงบประมาณอยู฿นชวงเตรมาสทีไ 4 ภารกิจงานของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาของ 

ทุกกลุมจึงด านินการ฿นชวงระยะวลา฿กลຌคียงกัน ละมืไอด านินการลຌวสรใจ รงรียนปຂดภาครียน จึงสงผล฿หຌการ
นิทศติดตามจะตຌองด านินการมืไอปຂดภาครียนทีไ 2/2561 

ขຌอสนอนะ 

ควรอนุมัติงินงบประมาณอยู฿นชวงเตรมาสทีไ 1 พืไอด านินการเดຌมีประสิทธิผล 
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ครงการ สงสริมนิสัยรักการอานละพัฒนาหຌองสมุดมีชีวิต ปงบประมาณ 2561 

วัตถุประสงค์ 
 1. พืไอ฿หຌครูมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ฿นวิธีกำรจัดกิจกรรมทีไสงสริมควำมสำมำรถ฿นกำรอำนทีไ
สอดคลຌองกับศักยภำพ฿นกำรรียนรูຌของนักรียน 

 2. พืไอ฿หຌครูสรຌำงสืไอสงสริมกำรอำนทีไสอดคลຌองกับศักยภำพ ควำมสน฿จ ของผูຌรียน 

 3. พืไอ฿หຌครูมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ฿นวิธีกำรจัดกิจกรรมสงสริมนิสัยรักกำรอำนทีไ มีควำม
สนุกสนำน ทຌำทำย กระตุຌนควำมสน฿จ ละป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌรียนอำนหนังสือเดຌอยำงมีควำมสุข 

ผลการด านินงาน 

          ชิงปริมาณ 

 1.  จัดกิจกรรมพัฒนำครูผูຌสอนภำษำเทย อบรมครูผูຌสอน
ภำษำเทยของรงรียน฿นสังกัดทุกรงรียน 

 2. จัดกิจกรรมพัฒนำครูผูຌสอนทีไรับผิดชอบหຌองสมุด อบรม
ครูผูຌรับผิดชอบหຌองสมุดละสงสริมนิสัยรักกำรอำนของรงรียน฿นสังกัด   ทุก
รงรียน ตำมกิจกรรมกำรน ำหนังสือสูดใก น ำดใกสูหนังสือ   ละสรຌำงสรรค์สืไอ
สงสริมนิสัยรักกำรอำน  ละกิจกรรมทคนิคกำรจัดกำรรียนกำรสอน   ละ 

กำรสรຌำงสืไอกำรสอนภำษำเทย 

 ชิงคุณภาพ 

  ครูผูຌสอนภำษำเทย ครูผูຌรับผิดชอบหຌองสมุดละสงสริมนิสัยรักกำรอำนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿น
วิธีกำรจัดกิจกรรมทีไสงสริมควำมสำมำรถ฿นกำรอำนทีไสอดคลຌองกับศักยภำพ฿นกำรรียนรูຌของผูຌรียน สรຌำงสืไอสงสริม
กำรอำนทีไสอดคลຌองกับศักยภำพ ควำมสน฿จของผูຌรียน ละวิธีกำรจัดกิจกรรมสงสริมนิสัยรักกำรอำนทีไมีควำม
สนุกสนำน ทຌำทำย กระตุຌนควำมสน฿จละป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌรียนอำนหนังสือเดຌอยำงมีควำมสุข 

ปัญหาอุปสรรค 

 กำรสนอของบประมำณด ำนินกำรลวงหนຌำ (ปลำยป 2560)   ตเดຌรับกำรอนุมัติงบประมำณ 

ตຌนดือนกันยำยน ผูຌรับผิดชอบมีกรอบระยะวลำด ำนินกำร 1 ดือน  ตຌองลຌวสรใจ  กำรด ำนินงำนตำมครงกำรสรใจ
สิๅนกอนปຂดภำครียนทีไ 1/2561  จึงเมสำมำรถนิทศ  ติดตำมกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์ทีไเดຌรับจำกกำรพัฒนำเป
฿ชຌ฿นกำรจัดกำรรียนกำรสอนของครูผูຌขຌำรับกำรพัฒนำ 

ขຌอสนอนะ 

 หนวยงำนตຌนสังกัดควร
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณตัๅงตตຌน
ปงบประมำณ 
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ครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษารียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอ฿หຌดใกพิกำรรียนรวมเดຌรับสิทธิละอกำสทีไทำทียมกัน฿นกำรเดຌรับกำรพัฒนำกำรรียนรูຌ  
฿นรูปบบทีไหมำะสมอยำงตใมศักยภำพป็นรำยบุคคล  เดຌรับบริกำร  สืไอ  สิไงอ ำนวยควำมสะดวกพืไอขຌำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต ละพืๅนฐำนอำชีพพืไอพึไงตนองเดຌ 
  2. พืไอสรຌำงควำมขຌมขใง฿หຌรงรียนทีไจัดกำรรียนรวม ฿นรูปบบกำรจัดกำรรียนกำรสอนทีไ
หมำะสมกับสภำพควำมพิกำร฿นตละประภท ดยมีรงรียนตຌนบบกำรรียนรวม จ ำนวน 62 รงรียนมีรูปบบ
กำรพัฒนำระบบบริกำรสนับสุนนละชวยหลือบุคคลที ไม ีควำมตຌองกำรจ ำป็นพิศษ ( Student Support 

Service:SSS) กระจำย฿นทุกส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ป็นศูนย์รวมสืไอกำรรียนรูຌ นวัตกรรม Best practice ละ
หลงรียนรูຌ (Resjource Center) ดຌำนหลักสูตร กำรรียนกำรสอนละกำรวัดผลดใกพิกำรฯลฯ ฿หຌกับรงรียนทัไวเป
ทีไมีดใกพิกำรรียนรวม ละพัฒนำรงรียนทีไจัดกำรรียนรวมทีไหลือ ทีไกระจำย฿นทุกส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ฿หຌ
ป็นทีไจัดกำรรียนรวมพืไอรองรับดใกพิกำรขຌำรียน฿นรงรียน฿กลຌบຌำน 

  3. พัฒนำรงรียนทีไจัดกำรรียนรวมขຌำสูมำตรฐำนกำรรียนรวม ละจัดระบบประกันคุณภำพ 

ทำงกำรศึกษำทัๅงกำรบริหำรจัดกำร คุณภำพครูละคุณภำพผูຌรียน 

  4. พืไอพัฒนำครูละบุคลำกรทำสงกำรศึกษำ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถละทักษะ฿นกำรพัฒนำ 
สมรรถภำพดใก฿นตละประภทควำมพิกำรเดຌอยำงหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

  5. สงสริมสนับสนุน฿หຌมีกำรนิทศ  ก ำกับ  ติดตำมกำรด ำนินงำน พืไอสงสริมกำรท ำงำนรวมกัน
ของทุกภำคสวน ครู ผูຌปกครอง ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละศูนย์กำรศึกษำพิศษ 

ผลการด านินงาน 

ชิงปริมาณ 

1. นักรียนพิกำร฿นรงรียนทีไจัดกำรรียนรวม  จ ำนวน 62 รงรียน  เดຌรับสิทธิละอกำส 

ทำงกำรศึกษำอยำงทัไวถึง 
  2. ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿นรงรียนทีไจัดกำรรียนรวม จ ำนวน 62 รงรียน เดຌรับกำรพัฒนำ
อยำงทัไวถึง฿นรูปบบทีไหมำะสมละหลำกหลำยวิธีกำร 

 ชิงคุณภาพ 

  รงรียนทีไจัดกำรรียนรวม สำมำรถจัดกำรศึกษำ฿หຌกับดใกพิกำร ฿นรูปบบทีไหมำะสมละมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนทีไก ำหนด ละรงรียนตຌนบบเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌป็นหนวยบริกำร สนับสนุน ชวยหลือบุคคลทีไมีคำม
ตຌองกำรจ ำป็นพิศษ (Student Support Service unit: SSS) ส ำหรับนักรียนพิกำรรียนรวมละป็นหลงรียนรูຌ
฿หຌกับรงรียน฿กลຌคียงทีไรับดใกพิกำรขຌำรียนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

ปัญหาอุปสรรค 

  ครูผูຌรับผิดชอบเมมีวลำ฿นกำรจัดกิจกรรม฿หຌดใกพิกำร 

ขຌอสนอนะ ควรมอบหมำยงำน฿หຌผูຌรับผิดชอบดใกพิกำร฿หຌนຌอยลง 
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ครงการ ศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา ปการศึกษา  2561 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอสงสริม฿หຌนักรียนเดຌสดงออกซึไงควำมสำมำรถ฿นดຌำนวิชำกำร งำนประดิษฐ์ งำนฝมือ ศิลปะ 
ดนตรี ละกำรสดง ผำนกิจกรรมกลุมสำระกำรรียนรูຌ กิจกรรมพัฒนำผูຌรียนละกิจกรรมปฐมวัย 

  2. พืไอ฿หຌนักรียนอำ฿จ฿สฝຄกหัด฿นงำนศิลปหัตถกรรม฿หຌกิดควำมช ำนำญ มีควำมคิด
ริริไมสรຌำงสรรค์ สรຌำงงำนสรຌำงรำยเดຌ฿นกำรลีๅยงชีพ฿หຌกตัวองละครอบครัว 

  3. พืไอ฿หຌรงรียน ผูຌบริหำรรงรียน ครูผูຌสอน มีวทีผยพร นวัตกรรมกำรจัดกำรรียนกำรสอนทีไ
ป็นบบอยำงเดຌ 
  4. พืไอผยพร นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ  ละหนวยงำนทีไ
สนับสุนนกำรจัดกำรศึกษำ฿นจังหวัดอุทัยธำนี 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

  1. ทุกรงรียนมีวที฿หຌนักรียนเดຌสดงออกดຌำนควำมสำมำรถทำงดຌำนวิชำกำร งำนประดิษฐ์ ศิลปะ 
ดนตรี ละสิไงประดิษฐ์ตำง โ ฿นระดับรงรยีน ระดับกลุมรงรียน 

  2. นักรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สดงออกซึไงควำมรูຌควำมสำมำรถละทักษะทำงวิชำกำร
฿นดຌำนศิลปหัตถกรรม ละทคนลยี ฿นตละระดับชัๅน ละกลุมสำระกำรรียนรูຌ฿นระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำรวม
ทัๅงสิๅน 168 กิจกรรม มีผูຌขຌำรวมขงขัน จ ำนวน 1,383 คน 

 ชิงคุณภาพ 

  1. นักรียนมีอกำสขຌำรวมกำรประกวดขงขัน฿นระดับภูมิภำค ละระดับชำติ  รวมทัๅงสิๅน 199 
กิจกรรม มีตัวทนขຌำรวมขงขัน 1,726 คน 

  2. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรรียนกำรสอนเดຌตำมหลักสูตร 

  3. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำละผูຌกีไยวขຌองรวมมือกันพัฒนำกำรศึกษำของชำติ 

ปัญหาอุปสรรค 

1. กำรตรียมกำรละกำรจัดกิจกรรม นืไองจำกป็นกิจกรรมทีไตຌองจัด฿หຌสัมพันธ์กับกิจกรรม  

ระดับภูมิภำค ละระดับชำติ  ตຌองรอประกำศกำรจัดงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร  ละ
ทคนลยีของนักรียน ปกำรศึกษำ 2561 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

2. กำร฿ชຌงบประมำณตຌองด ำนินกำร฿นวลำทีไจ ำกัด  ฿หຌสรใจสิๅนภำย฿นปงบประมำณ  มีควำมยุงยำก 

฿นกำรรงรัดกำร฿ชຌงบประมำณ฿หຌสรใจสิๅนทันตำมก ำหนด 
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ขຌอสนอนะ 

  1. ควรประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละจຌำภำพ฿นระดับภูมิภำค
อยำงตอนืไอง 
    2. ขอควำมรวมมือบุคลำกรครู  ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฿นกำรสงสริมสนับสนุนรวมกันจัด
กิจกรรมดຌำนวิชำกำร 
   3. ขอควำมรวมมือละค ำนะน ำจำกบุคลำกรทีไรับผิดชอบครงกำรละบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
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ครงการ ประชุมชิงปฏิบัติการพืไอตรียมความพรຌอมสูการประมิน (PISA) ค.ศ. 2018 

วัตถุประสงค์ 
  พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกครูผูຌสอน฿นกำรตรียมตัวผูຌรียน ฿หຌมีควำมพรຌอม฿นกำรประมิน
ผูຌรียนระดับนำนำชำติ (PISA 2018)  

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

ประชุมชิงปฏิบัติกำรครูผูຌสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  ภำษำเทย  ระดับชัๅนมัธยมศึกษำตอนตຌน  
รงรียนขยำยอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 18 รงรียน โ ละ 3 คน รวม 54 คน พืไอตรียมควำมพรຌอม฿นกำรประมิน
นักรียน ระดับนำนำชำติ (PISA 2018)  

ชิงคุณภาพ 

สงผล฿หຌครูผูຌสอนวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  ภำษำเทย  ระดับชัๅนมัธยมศึกษำตอนตຌน มีควำมรูຌ  
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรตรียมตัวผูຌรียน฿หຌมีควำมพรຌอม฿นกำรประมินผูຌรียนระดับนำนำชำติ (PISA) 

ปัญหาอุปสรรค 

  ระยะวลำมีขอบขตจ ำกัด  เมสำมำรถด ำนินกำรนิทศ  ติดตำมผลกำรด ำนินงำนของรงรียน 
นืไองจำกคณะกรรมกำรมีภำรกิจมำก  

ขຌอสนอนะ 

    -เมมี- 
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ครงการ การนิทศติดตามผลการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอนิทศติดตำมประมินควำมพรຌอมของสถำนศึกษำ ฿นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ภำครียนทีไ 1  
ปกำรศึกษำ 2561 ของรงรียน฿นสังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

  2. พืไอศึกษำสภำพปัญหำ฿นกำรตรียมควำมพรຌอมกอนปຂดภำครียนทีไ 1 ปกำรศึกษำ 2561 ของ
รงรียน฿นสังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

       ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ด ำนินกำรนิทศติดตำมผลกำรจัด
กำรศึกษำตรียมควำมพรຌอมกอนปຂดภำครียนทีไ 1 ปกำรศึกษำ 2561  จ ำนวน 5 คณะ  ระหวำงวันทีไ 16 – 18 
พฤษภำคม 2561  จ ำนวนทัๅงสิๅน 85 รงรียน   
 ชิงคุณภาพ  

ควำมพรຌอมของรงรียนจำกกำรนิทศติดตำม฿นภำพรวม  พบวำ  รงรียนสวน฿หญด ำนินกำร 

สอดคลຌองกับนวปฏิบัติทีไก ำหนด  มืไอพิจำรณำรำยกลุมรงรียน  กลุมเดຌ฿นระดับดี  จ ำนวน 5 กลุม  เดຌก  
กลุมหนองขำหยำง  กลุมมืองอุทัยธำนี  กลุมรงรียนทีไ 1,  กลุมรงรียนทีไ 2   กลุมทัพทันกลุมรงรียนทีไ 2  
ละกลุมสวำงอำรมณ์  กลุมรงรียนทีไ 2   สวนกลุมทีไตรียมควำมพรຌอมอยู฿นระดับพอ฿ชຌ  เดຌก  กลุมทัพทัน  
กลุมรงรียนทีไ 1, กลุมรงรียนทีไ 3  ละกลุมสวำงอำรมณ์ กลุมรงรียนทีไ 1 ละกลุมรงรียนทีไ 3 

ปัญหาอุปสรรค 

ดຌำนบุคลำกร 

1. ขำดบุคลำกรนืไองจำกมีผูຌกษียณอำยุรำชกำรละเมมีผูຌมำทดทนดยฉพำะ฿นภำครียนทีไ 2  จะมี 
ผูຌกษียณหลำยรำย 

2. ขำดคลนผูຌสอน฿นวิชำอก 

3. รงรียนตຌอง฿ชຌงบประมำณรำยหัวละงินอุดหนุนทีไเดຌรับจัดสรร฿นกำรจຌำงครู    ลูกจຌำงท ำ฿หຌงบประมำณ 

เมพียงพอ฿นกำรบริหำรกำรด ำนินงำนของรงรียน 

4. ควำมตຌองกำรครูผูຌทรงคุณคำชวย฿นกำรจัดกำรรียนกำรสอน 

งบประมำณ 

1. งบประมำณคำอำหำรกลำงวันยังเมเดຌรับกำรจัดสรร      ละเดຌรับงินลำชຌำตຌอง฿ชຌงบประมำณจำกหลงอืไน  
(จำกผูຌบริหำร ครู)  มำ฿ชຌจำยกอน ป็นภำระ฿หຌกับรงรียน 

2. กำร฿ชຌงบประมำณรำยหัวงินอุดหนุน฿นกำรจຌำงครู ลูกจຌำง ละคำรถรับสงนักรียน ซึไงบำงรงรียน฿ชຌ
งบประมำณ฿นสัดสวนเมหมำะสม 

3. เมขຌำ฿จวิธีกำรบิกจำยงบประมำณทีไตຌองลงระบบออนเลน์ 
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ขຌอสนอนะ 

 1. กำรตรียมควำมพรຌอมของรงรียนกับขตพืๅนทีไ ฿นกำรกຌปัญหำจัดหำครูทดทนผูຌกษียณอำยุรำชกำร ชน 
จัดครูผูຌทรงคุณคำขຌำเป฿นรงรียนทีไขำดคลน 

 2. ควรศึกษำวิธีกำร฿ชຌงบรำยหัวละงบอุดหนุนทีไถูกตຌอง หมำะสม ท ำป็นนวปฏิบัติตำมระบียบของทำงรำชกำร 
 3. กำรบิกจำยงบประมำณควรน ำขຌอมูลเปฝຄกรียนรูຌวิธีกำรลงระบบทีไขตพืๅนทีไกำรศึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 

สงสริมสนับสนุนการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา  
  พืไอบูรณาการ฿นการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอสริมสรຌำงควำมสัมพันธ์อันดีระหวำงขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ฿นส ำนักงำน 

ขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

  2. พืไอ฿หຌขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำเดຌบูรณำกำรกำรพัฒนำป็นทีมงำนทีไมี
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน ประสำนงำนกับผูຌมำติดตอ ฿นทุกระดับเดຌป็นอยำงดีจนกิดประยชน์สูงสุด 

  3. พืไอสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌของขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿หຌป็นผูຌมีสมรรถนะ  

฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงประสิทธิภำพ 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

ขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 76 คน เดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพ฿นกำรปฏิบัติงำน 

฿หຌมีควำมพรຌอม฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไตใมควำมสำมำรถ  ละมีสมรรถนะพรຌอม฿นกำรปฏิบัติงำน  รูຌจักกำรท ำงำน  ละ 

มีควำมสำมัคคีรวมกัน  

ชิงคุณภาพ 

     1. ขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำควำมรูຌละประสบกำรณ์ทีไเดຌรับมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน฿หຌป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

2. กิดกำรประสำนงำนละควำมรวมมือของขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำ฿หຌ กิด 

ทัศนคติทีไดีตอองค์กร 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำขຌำรับกำรพัฒนำเมครบ 100%   นืไองจำกจใบปຆวย  
ติดภำรกิจ 

2. วลำด ำนินกำรตละกิจกรรมนຌอยกินเป ท ำ฿หຌกำรปฏิสัมพันธ์ กำรรียนรูຌละควำมคิดหใน  

คอนขຌำงจ ำกัด 
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3. กำรประชำสัมพันธ์กีไยวกับกำรด ำนินงำนตำมครงกำรพัฒนำศักยภำพปฏิบัติงำนขຌำรำชกำร  

ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำพืไอบูรณำกำร฿นกำรปฏิบัติงำนอยำงมีประสิทธิภำพ   สังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไ
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  มีนຌอยมำก ท ำ฿หຌผูຌขຌำรวมครงกำรเมสำมำรถวำงผนกำรขຌำรวมครงกำรเดຌ 

ขຌอสนอนะ 

1. กำรประชำสัมพันธ์ครงกำรควรจຌง฿หຌบุคลำกรทรำบลวงหนຌำอยำงนຌอย 14 วัน  พืไอ฿หຌบุคลำกร 
มีวลำตรียมควำมพรຌอมขຌำรับกำรพัฒนำ฿หຌครบ 100% 

2. กำรก ำหนดวลำ฿นกำรพัฒนำฯ  ควรลือกสถำนทีไละดือน฿หຌหมำะสมกับสภำพอำกำศ 

3. ควร฿หຌมีกำรติดตำมกำร฿ชຌประยชน์จำกครงกำรอยำงตอนืไอง 
4. ควรพิไมวลำละกิจกรรม฿นกำรพัฒนำ฿หຌมำกขึๅนพืไอ฿หຌทุกคนมีสวนรวม สำมัคคี ละชวยหลือ 

ซึไงกันละกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561                                              55 



 

ครงการ พัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษาละบุคลากรทางการศึกษาดຌวยกระบวนการ PLC 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอ฿หຌผูຌขຌำรับกำรพัฒนำมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ ละสำมำรถสรຌำงชุมชนหงกำรรียนรูຌ  
ทำงวิชำชีพเปสูกำรปฏิบัติเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

  2. พืไอ฿หຌผูຌขຌำรับกำรพัฒนำน ำองค์ควำมรูຌทีไเดຌรับปรับ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน
฿นหนวยงำนของตนอง 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

  ผูຌบริหำรสถำนศึกษำละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวม 95 คน เดຌรับกำรพัฒนำดຌวยกระบวนกำร PLC 
เดຌน ำควำมรูຌ  นวคิด  กระบวนกำร PLC   

ชิงคุณภาพ 

  จำกกำรเปศึกษำดูงำนมำปรับ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำน฿นสถำนศึกษำ฿หຌกิดประสิทธิภำพสูงยิไงขึๅนละ
หลำยหลำยวิธี  

ปัญหาอุปสรรค 

กำรจัดกำรศึกษำดูงำนมีวลำจ ำกัด ควรยืดหยุน฿หຌมีวลำมำกกวำนีๅ  ละผืไอวลำ฿นกำรดินทำง 
฿หຌพียงพอ นืไองจำกระยะทำงเกล 

ขຌอสนอนะ 

  ป็นกิจกรรมทีไมีประยชน์ควรจัด฿หຌมีป็นประจ ำทุกป 
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ครงการ การพัฒนาประชุมชิงปฏิบัติการสริมสรຌางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
   1. พืไอสรຌำงจิตส ำนึก฿นรืไองควำมซืไอสัตย์ สุจริต  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ละธรรมำภิบำล ฿นส ำนักงำนขตพืๅนทีไ
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

  2. พืไอปງองกันละฝງำระวังมิ฿หຌกิดกำรทุจริต 
ละกำรปฏิบัติหนຌำทีไดยมิชอบกิดขึๅน฿นหนวยงำน 

  3. พืไอสริมสรຌำงศักยภำพของบุคลำกร฿นหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

  4. พืไอสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ละคำนิยมของชำติ 
ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

  บุคลำกร฿นสังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ  จ ำนวน 70 คน  เดຌรับกำรพัฒนำกำรสริมสรຌำงวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ละจรรยำบรรณวิชำชีพ  

 ชิงคุณภาพ 

บุคลำกร฿นสงกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ มีควำมตระหนัก฿นรืไองควำมซืไอสัตย์ สุจริต มีวินัย  
คุณธรรม จริยธรรมละธรรมำภิบำล ละมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละคำนิยมของชำติ 

ปัญหาอุปสรรค 

ควรมีกำรจัดครงกำรประชุมชิงปฏิบัติกำรสริมสรຌำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ละจรรยำบรรณ 

วิชำชีพอยำงตอนืไอง พืไอป็นกำรสรຌำงควำมตระหนักละปลุกจิตส ำนึก฿หຌกบุคลำกรของหนวยงำน฿หຌกิดควำมรูຌ  
ควำมขຌำ฿จ ดຌำนคุณธรรม กิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ภำย฿นหนวยงำน สงผล฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพละ
ประสิทธิผล 

ขຌอสนอนะ 

  ควรจัด ฿ห ຌม ีครงกำรประช ุมช ิงปฏ ิบ ัต ิกำร สร ิมสร ຌำ งว ิน ัย  คุณธรรม จร ิยธรรม ละ
จรรยำบรรณวิชำชีพอยำงตอนืไอง 
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ครงการ การพัฒนาการสงสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจຌางประจ าละลูกจຌางชัไวคราว 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอพัฒนำศักยภำพชิงวิชำกำรละวิชำชีพลูกจຌำงประจ ำละลู กจຌำงชัไวครำว฿หຌสำมำรถ
ขับคลืไอนยุทธศำสตร์ ขององค์กร ฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

  2. พืไอสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌของลูกจຌำงประจ ำละลูกจຌำงชัไวครำว฿หຌป็นผูຌมีสมรรถนะสูง฿น
กำรปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงมืออำชีพ 

  3. พืไอลกปลีไยนรียนรูຌประสบกำรณ์ละองค์ควำมรูຌของลูกจຌำงประจ ำละลูกจຌำงชัไวครำว฿นกำร
฿หຌบริกำรของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละสถำนศึกษำ 
  4. พืไอสริมสรຌำงสัมพันธภำระ ละสริมสรຌำงควำมสำมัคคีระหวำงผูຌขຌำรับกำรพัฒนำ 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1   ด ำนินกำรพัฒนำกำรสงสริม  

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของลูกจຌำงประจ ำละลูกจຌำงชัไวครำว จຌำหนຌำทีไ จ ำนวน 90 คน  

ผลการด านินงาน 

ผูຌขຌำรับกำรอบรม พืไอ฿หຌเดຌรับกำรพัฒนำสงคุณภำพสง สริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ 

ลูกจຌำงประจ ำละลูกจຌำงชัไวครำว ฿นกำรพัฒนำตนองทัๅงดຌำนวิชำกำรละวิชำชีพ สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีคุณภำพ 
มีควำมพอ฿จ฿นควำมมัไนคงละมีจตคติทีไดี฿นกำรประกอบวิชำชีพ  

ปัญหาอุปสรรค 

    -เมมี- 

ขຌอสนอนะ 

  ควรจัด฿หຌมีกำรพัฒนำสงสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของลูกจຌำงประจ ำละลูกจຌำงชัไวครำว
อยำงตอนืไอง 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 

ขยายอกาสการขຌาถึงบริการทางการศึกษาละการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ 

 

 

ครงการ สงสริมการรับนักรียน  

วัตถุประสงค์ 
  1. ประชำสัมพันธ์กำรรับนักรียน฿หຌผูຌปกครองละผูຌมีสวนกีไยวขຌองเดຌทรำบกีไยวกับนยบำยกำรรับ
นักรียน ปกำรศึกษำ 2561ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 คณะกรรมกำรรับนักรียนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  ละ
นวทำงกำรรับนักรียนของรงรียน  

  2. สงสริม฿หຌกำรด ำนินงำนกำรรับนักรียนของสถำนศึกษำป็นเปตำมระบียบ  กฎหมำยละ
นวปฏิบัติทีไก ำหนด 

  3. พืไอสนับสนุน฿หຌดใกทีไอยู฿นกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเดຌขຌำรับกำรศึกษำภำคบังคับครบทุกคน 

  4. ดใกพิกำร ดຌอยอกำส หรือดใกทีไมีควำมสำมำรถพิศษเดຌรับกำรศึกษำภำคบังคับดຌวยรูปบบละ
วิธีกำรทีไหมำะสม 

ผลการด านินงาน 

          ชิงปริมาณ 

 ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  ขต 1 ประชำสัมพันธ์ประกำศนยบำยละ
นวปฏิบัติกีไยวกับกำรรับนักรียนปกำรศึกษำ 2561  ละมำตรกำร฿นกำรรับนักรียน ปกำรศึกษำ 2561 ฿หຌรงรียน
ทรำบ พืไอด ำนินกำรรับนักรียนตำม ทร.14  ทีไกิดป พ.ศ. 2554 ขຌำรียน฿นปกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 1,537 คน  
          ชิงคุณภาพ 

 ประชำกรวัยรียนเดຌรับอกำส฿นกำรขຌำรับกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน  

ปัญหาอุปสรรค 

-เมมี- 

ขຌอสนอนะ 

   -เมมี- 
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ครงการ วายนๅ าพืไอชีวิต (LIFE SAVING) 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอสอนละฝຄกหัด฿หຌนักรียนสำมำรถวำยนๅ ำป็นจน
สำมำรถอำชีวิตรอดจำกกำรประสบภัยทำงนๅ ำเดຌ 
  2. พืไอสอนละฝຄกหัด฿หຌนักรียน รูຌวิธีกำรละสำมำรถ
ชวยชีวิตผูຌประสบภัยทำงนๅ ำเดຌตำมวิธีกำรของมำตรฐำนสำกล 

ผลการด านินงาน 

ชิงปริมาณ 

นักรียนขຌำรวมกิจกรรมทัๅงหมด 176 คน จำกสระวำยนๅ ำรงรียนอุทัยวิทยำคม มีนักรียน 

ทัๅงหมด 76 คน ละสระวำยนๅ ำทศบำลต ำบลทัพทัน นักรียนทัๅงหมด 100 คน  
ชิงคุณภาพ 

นักรียนละยำวชนวำยนๅ ำป็นอยำงถูกตຌองตำมหลักมำตรฐำนสำกล ละรูຌวิธีชวยชีวิตคนจำก 

กำรจมนๅ ำ บบวิธีชวยหลือมำตรฐำนสำกล ดย฿ชຌอุปกรณ์฿กลຌมือ ซึไงชวย฿หຌดใกละยำวชนปลอดภัยทัๅงผูຌประสบภัย
ละผูຌ฿หຌกำรชวยหลือผูຌประสบภัยทำงนๅ ำเดຌ 

ปัญหาอุปสรรค  
งบประมำณอนมำชวง฿กลຌปຂดทอม   ซึไงบำงรงรียนนักรียนสอบสรใจ ปຂดทอมเปลຌว  ท ำ฿หຌ 

ประชำสัมพันธ์฿หຌนักรียนทรำบเดຌเมทัไวถึง  ละระยะวลำทีไก ำหนดป็นชวงปຂดทอม นักรียนทีไอยูหำงเกลตัวมืองทีไ
เมมีสระวำยนๅ ำ จึงเมสะดวกทีไจะขຌำมำรียนวำยนๅ ำ ดังนัๅน กลุมนักรียนทีไมำรียนวำยนๅ ำ จึงป็นดใกนักรียนทีไอยู฿กลຌ
ตัวมือง ซึไงมีอกำสทีไจะรียนวำยนๅ ำอยูลຌว  จึงท ำ฿หຌกลุมดใกทีไป็นปງำหมำย ขำดอกำสทีไจะรียนวำยนๅ ำ อยำง
ถูกตຌองตำมหลักมำตรฐำนสำกล  

ขຌอสนอนะ 

งบประมำณควรอนมำ฿นชวงดือนมกรำคม หรือกุมภำพันธ์ พืไอวำงผนรืไองนักรียนทีไจะขຌำรียน  

ละ เมควรจ ำกัดวลำ พียงคชวงปຂดทอม  ควรขยำยวลำป็นชวงปຂดทอม พืไอ฿หຌครูสำมำรถพำนักรียนทีไอยูนอก
ตัวมือง หำงเกล มำรียนเดຌ  
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ครงการ จัดท า VTR ชุดการรียนสรมิทักษะอาชีพส าหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอจัดท ำ VTR  ชุดกำรรียนสริมทักษะอำชีพ ส ำหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน  

  2. พืไอผยพร VTR พืไอป็นนวทำง฿นกำรสริมทักษะอำชีพ ส ำหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนตຌน ฿หຌกับรงรียนทีไปຂดสอน฿นระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

1. รงรียนบຌำนวังกษตร จัดท ำ VTR  จ ำนวน 3 รืไอง   เดຌก  กำรกะสลักผักละผลเมຌ 
กำรประกอบอำชีพกำฟสด  กำรประกอบอำหำรขนมเทย (ถัไวปบ)  

2. รงรียนบຌำนวังตย จัดท ำ VTR  จ ำนวน 2 รืไอง  เดຌก กำรลีๅยงเกเขบบอินทรีย์ละ 

กำรปรรูปฟักขຌำว 

       ชิงคุณภาพ 
   จำกกำรด ำนินงำนรงรียนทัๅง 2 หง มีหลักสูตรอำชีพส ำหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน   

พืไอผยพร  ป็นตัวอยำง฿หຌกับรงรียนอืไนโ 

ปัญหาอุปสรรค 
วลา฿นการจัดท านຌอยหลังจากทีไจຌงจัดสรรงบประมาณมา  ท า฿หຌครูทีไจัดท า VTR  ตຌองท าอยาง 

รงรีบท า฿หຌความประณีต ของการตัดตอยังเมดีทาทีไควร  รวมทัๅงขຌอจ ากัดรืไอง ความช านาญ฿นการถายท า VTR ละ
ประสิทธิภาพของกลຌองทีไ฿ชຌ฿นการจัดท า VTR ดຌวย 

ขຌอสนอนะ 
ควรมีการจຌงรายละอียดลวงหนຌา฿หຌนานขึๅน  พืไอการตรียมความพรຌอมของครูผูຌจัดท า  พืไอ฿หຌเดຌ  

VTR ทีไมีความประณีต สวยงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อกสารประกอบ 

VTR  ชุดการรยีนสริมทักษะอาชีพ 

ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 

สาระการรียนรูຌการงานอาชีพละทคนลยี 
รายวิชาพิไมติม   ง 20204 กษตรทฤษฎี฿หม 

รืไองการลีๅยงเกเขอินทรีย์ 

 
รงรียนบຌานวังตย 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

 

อกสารประกอบ 

VTR ชุดการรียนสริมทักษะอาชีพ 

ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 

สาระการรียนรูຌการงานอาชีพละทคนลยี 
รายวิชาพิไมติม ง 20202 กษตรทฤษฎี฿หม 
รืไอง การประกอบอาหารขนมเทย(ถัไวปบ) 

 
 

รงรียนบຌานวังกษตร 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 5 

การจัดการศึกษาพืไอสริมสรຌางคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

 

 
 
ครงการ คายยาวชน รักษ์พงเพร ฉลิมพระกียรติ 60 พรรษา สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอปลูกจิตส ำนึก฿นพระมหำกรุณำธิคุณสถำบันพระมหำกษัตริย์ทีไ
ทรงหวง฿ยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

  2. พืไอพัฒนำยำวชน฿หຌมีทักษะส ำคัญ฿นกระบวนกำรรียนรูຌรวมกัน
ละท ำงำนป็นทีม 

  3. พืไอพัฒนำยำวชน฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละปลูกจิตส ำนึก฿นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมป็นนวรวม฿นกำรอนุรักษ์ปຆำหຌวยขำขຌง 
  4. พืไอสนับสนุนกำรขยำยครือขำยกำรปลูกตຌนเมຌละกำรดูลรักษำตຌนเมຌพืไอฉลิมพระกียรติ 60 
พรรษำ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 
  นักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ 4-5 รวม 120 คน ละคณะท ำงำนรวม 20 คน อบรมคำยยำวชน รักษ์พงเพร 
ฉลิมพระกียรติ 60 พรรษำ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติละสัตว์ปຆำ 

หຌวยขำขຌง อ ำภอหຌวยคต จังหวัดอุทัยธำนี 

ชิงคุณภาพ 

ผูຌขຌำรับกำรอบรมทุกคนมีจิตส ำนึก฿นพระมหำกรุณำธิคุณสถำบันพระมหำกษัตริย์ ทีไทรงหวง฿ย  

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม   ละป็นนวรวม฿นกำรอนุรักษ์ปຆำหຌวยขำขຌง  มีทักษะส ำคัญ
฿นกระบวนกำรรียนรูຌรวมกันละท ำงำนป็นทีม 

ปัญหาอุปสรรค 

    -เมมี- 

ขຌอสนอนะ 

    -เมมี-   
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ยุทธศาสตร์ทีไ 6 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริม฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม 

฿นการจัดการศึกษา 

 

 

ครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก ประจ าป 2561 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของรงรียนขนำดลใก฿หຌมีประสิทธิภำพพิไม
สูงขึๅน ดยยึดหลักกำรมีสวนรวมจำกทุกภำคสวน 

  2. พืไอสรຌำงอกำสทำงกำรศึกษำ฿หຌกับนักรียน฿นรงรียนขนำดลใก ฿หຌมีอกำสเดຌรับกำรรียนรูຌ
฿กลຌคียงหรือทำทียมกับนักรียน฿นรงรียนขนำดกลำงหรือขนำด฿หญทีไมีควำมพรຌอมสูงกวำ 

  3. พืไอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนของนักรียน฿นรงรียนขนำดลใก฿หຌมีคุณภำพพิไมสูงขึๅน 

  4. พืไอสรຌำงควำมขຌมขใง฿หຌกับครือขำยชมรมรงรียนขนำดลใก ฿นกำรมีสวนรวมพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก฿นชมรม฿หຌกิดรูปธรรม 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

1. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  ขต 1 มีผนบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก  
ประจ ำป 2561  ด ำนินกำรจัดกำรรียนรวม จ ำนวน 2 รงรียน เดຌก รงรียนวัดหนองพังคำ อ ำภอมืองอุทัยธำนี 
ละรงรียนวัดทุงปำจำน อ ำภอหนองขำหยำง 

2. ด ำนินกำรลิกสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  จ ำนวน  2  รงรียน   เดຌก  รงรียนวัดหนองสลิด   
อ ำภอมืองอุทัยธำนี  รงรียนบຌำนหนองจิกยำว อ ำภอทัพทัน มีผล฿นภำครียนทีไ 1/2562     

    3. จัดตัๅงชมรมรงรียนขนำดลใก ระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละระดับอ ำภอ  พืไอป็นกลเกละ
ครือขำยควำมรวมมือ฿นกำรขับคลืไอนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก ดังนีๅ 
          1) ชมรมรงรียนขนำดลใก ระดับส ำนักงำนขตพืๅนกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

            2) ชมรมรงรียนขนำดลใก ระดับอ ำภอ จ ำนวน 4 ชมรม (4 อ ำภอ) 
  4. จัดท ำวใบเซต์ ชมรมรงรียนขนำดลใกส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 
พืไอ฿ชຌป็นชองทำง฿นกำรลกปลีไยนรียนรูຌขຌอมูลทำงวิชำกำร ละผยพรกิจกรรมของชมรมละสถำนศึกษำ 
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 ชิงคุณภาพ 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนของนักรียนรงรียนขนำดลใก คำฉลีไยพิไมสูงขึๅน 

2. รงรียนขนำดลใก฿นสังกัด มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำพิไมสูงขึๅน  ดย 

฿นตละอ ำภอ  มีรงรียนขนำดลใกทีไมีวิธีปฏิบัติทีไป็นลิศ   สำมำรถน ำเปป็นบบอยำง฿นกำรบริหำรละกำรจัด
กำรศึกษำเดຌ 
  3. กำรมีสวนรวม฿นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ฿นรงรียนขนำดลใกขององค์คณะบุคคล ผูຌปกครอง
นักรียน ชุมชน ละทุกภำคสวนมีควำมขຌมขใงพิไมมำกขึๅน 

ปัญหาอุปสรรค 

     1. นยบำยละรูปบบนวทำง฿นกำรขับคลืไอนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรงรียน
ขนำดลใกทีไหนวยหนือก ำหนด ขำดควำมตอนืไอง 
    2. ขำดคลนงบประมำณ฿นกำรด ำนินกิจกรรม/ครงกำร ฿นกำรขับคลืไอนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก 

   3. อัตรำคำพำหนะส ำหรับรับ- สงนักรียน ส ำหรับรงรียนทีไจัดกำรรียนรวม หรือลิกสถำนศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำน  เมสอดคลຌองกับภำวะศรษฐกิจละคำครองชีพ฿นปัจจุบัน    ท ำ฿หຌบำงรงรียนเมพียงพอตอกำร
ด ำนินกำร ละเมสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌกับผูຌปกครองนักรียน฿นกำรทีไจะด ำนินกำรจัดกำรรียนรวม 

    4. ปัญหำหลำยประดในทีไเดຌรับกำรสะทຌอนจำกหนวยปฏิบัติ฿นพืๅนทีไ฿หຌหนวยหนือรับทรำบ  

สวน฿หญเมเดຌรับกำรน ำเป฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรก ำหนดป็นนยบำย พืไอปรับปรุง กຌเข ละพัฒนำ 

ขຌอสนอนะ 

1. ควรปรับปรุง กຌเข ระบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำดຌวย กำรจัดตัๅง รวม หรือลิกสถำนศึกษำ 

ขัๅนพืๅนฐำน พ.ศ.2550 เมอืๅอตอกำรด ำนินกำรตำมนยบำย฿นรืไองกำรจัดกำรรียนรวม หรือลิกรงรียนขนำดลใก
ของหนวยปฏิบัติ฿นพืๅนทีไ 

2. นยบำยละรูปบบนวทำง฿นกำรขับคลืไอนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

รงรียนขนำดลใกทีไหนวยหนือก ำหนด ควรมีควำมตอนืไอง อยำงนຌอยควรมีระยะวลำ฿หຌถึงขัๅนตอนกำรประมินผลทีไ
กิดจำกกำรด ำนินกำรตำม นยบำยหรือรูปบบนัๅน โ 
กอนจะมีกำรปลีไยนปลง 

3. หนวยหนือ ควรน ำปัญหำ  
อุปสรรคทีไเดຌรับกำรสะทຌอนจำกหนวยปฏิบัติ฿นพืๅนทีไ฿หຌ
รับทรำบ เป฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรก ำหนดป็นนยบำย พืไอ
กำรพัฒนำ ละกຌเข จะเดຌตรงกับประดในทีไกิดขึๅนจริง
฿นพืๅนทีไ 
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ภาพกิจกรรม 

การขับคลืไอนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก ประจ าป 2561 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

*********************** 

การประชุมผูຌบริหารรงรียนขนาดลใก พืไอสรຌางความขຌา฿จการด านินการขับคลืไอนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการรงรียนขนาดลใก ประจ าป 2561 

 
การขับคลืไอนกิจกรรมของชมรมรงรียนขนาดลใก ระดับอ าภอ  

ดยการประชุม หารือนวทางการด านินกิจกรรมของตละชมรม  
พืไอพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารละการจัดการศึกษาของรงรียนขนาดลใก ฿นชมรม 
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ด านินการขับคลืไอนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก 

฿นรืไองของการจัดการรียนรวม ละการลิกสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การก ากับ ติดตาม ตรวจยีไยมการบริหารละการจัดการศึกษาของรงรียนขนาดลใก พืไอพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามนยบาย/จุดนຌน ของผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานพัฒนาประสิทธิภาพรงรียนขนาดลใก ละคณะกรรมการชมรมรงรียนขนาดลใก  
ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา พืไอสรุปผลการด านินงานทีไผานมา ละหารือนวทางการขับคลืไอน พืไอตอยอด                            

จัดท าผนบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก ประจ าปการศึกษา 2561 
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การคัดลือกรงรียนขนาดลใกทีไมีวิธีปฏิบัติทีไป็นลิศ ประจ าป 2561 ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 
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การบริหารจัดการหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ (Computer Mobile Unit) ประจ าป 2561 

ผลการด านินการ 
 ชิงปริมาณ 

1. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวตอร์ ฿หຌมีควำมพรຌอมส ำหรับกำร฿ชຌงำน 

2. พัฒนำระบบสืไอกำรรียนกำรสอนประจ ำหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ (Computer Mobile Unit) ฿หຌม ี

ควำมทันสมัย ดยกำรจัดท ำจอทีวีระบบทัชสกรีน พรຌอมทัๅงพัฒนำระบบกำรรับ - สงสัญญำณอินทอร์นใต บบเรຌสำย 
พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌอยำงหลำกหลำยละมีควำมสุข 

3. จัดหำสืไอกำรรียนกำรสอนพืไอยกระดับคุณภำพกำรอำน กำรขียนภำษำเทย ละภำษำอังกฤษ  
พิไมติม 

4. ส ำรวจควำมตຌองกำร฿ชຌบริกำรหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ (Computer Mobile Unit) ของ 
รงรียนขนำดลใก฿นสังกัด 

5. จัดประชุมอบรมสรຌำงควำมรูຌ  ควำมขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌสืไอ  อุปกรณ์ประจ ำหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ  
(Computer Mobile Unit) ฿หຌกับผูຌบริหารสถานศึกษา  ละครูผูຌสอนของรงรียนทีไหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ 
(Computer Mobile Unit) มีผนการออก฿หຌบริการ 

6. ด ำนินกำรออก฿หຌบริกำรกรงรียนขนำดลใก฿นสังกัด ตำมผนกำรออก฿หຌบริกำรทีไก ำหนด  

บริกำรหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ (Computer Mobile Unit) สนับสนุนกำรจัดกำรรียนกำรสอน ดังนีๅ 
- ภำครียนทีไ 2 ปกำรศึกษำ 2560จ ำนวน 30  รงรียน 

- ภำครียนทีไ 1 ปกำรศึกษำ 2561จ ำนวน 31  รงรียน  
- นักรียนมีควำมสำมำรถ฿นกำร฿ชຌคอมพิวตอร์พิไมมำกขึๅน 

7. สรุปผลควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำรของนักรียนทุกคนทีไ฿ชຌบริกำร  รวมถึงปัญหำ/อุปสรรค/ 
ควำมตຌองกำร พืไอน ำมำ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรปรับปรุง พัฒนำ ตอเป 

 ชิงคุณภาพ 

  1. นักรียนมีควำมสำมำรถ฿นกำร฿ชຌคอมพิวตอร์พิไมมำกขึๅน 

2. นักรียนสำมำรถรียนรูຌจำกสืไอทคนลยีพิไมมำกขึๅน  

3. นักรียนสำมำรถสืบคຌนขຌอมูลจำกหลงรียนรูຌดย฿ชຌระบบอินทอร์นใต 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ควำมยุงยำกของกำร฿ชຌงบประมำณทีไเดຌรับกำรจัดสรร ฿นกำรจัดหำครืไองคอมพิวตอร์ ละ  

อุปกรณ์ บำงอยำงทีไป็นประภทครุภัณฑ์ นืไองจำกงบประมำณทีไเดຌรับป็นงบด ำนินงำน 

2. ครืไองคอมพิวตอร์มีอำยุกำร฿ชຌงำนมำนำน บำงครัๅงมีปัญหำ ขัดขຌอง ฿นระหวำงกำร฿ชຌงำน 

     3. กำรคลืไอนยຌำยหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ (Computer  Mobile Unit) ขำดควำมคลองตัว 
นืไองจำกป็นระบบตูຌคอนทนนอร์ ฿ชຌรถลำกจูง 
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ขຌอสนอนะ 

1. ควรสนับสนุนงบประมำณพืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿นกำรด ำนินกำรหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ  
(Computer Mobile Unit) อยำงตอนืไอง นืไองจำกยังมีรงรียนจ ำนวนมำกทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำร 

2. ควรปรับปรุง  พัฒนำหนวยคอมพิวตอร์คลืไอนทีไ  (Computer Mobile Unit)  ชน  จัดหำ 

ครืไองคอมพิวตอร์ ปรับปรุงซอมซมตูຌคอนทนนอร์ จัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ส ำหรับบ ำรุงรักษำครืไองคอมพิวตอร์ ป็น
ตຌน  พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย  มีควำมสมบูรณ์ละมีควำมพรຌอม฿นกำรออก฿หຌบริกำร พืไอประยชน์สูงสุดกนักรียน
ผูຌ฿ชຌบริการ นืไองจากของดิมมีอายุการ฿ชຌงานมาหลายป 

3. ควรปลีไยนจำกระบบตูຌคอนทนนอร์  (Container Mobile Unit)  ระบบลำกจูง  ป็น Bus  

Mobile Unit   หรือ Minibus Mobile Unit   พืไอ฿หຌกิดควำมสะดวกละคลองตัว฿นกำรคลืไอนยຌำยออก฿หຌบริกำร
ละสำมำรถ฿หຌบริกำรกรงรียนขนำดลใกเดຌอยำงทัไวถึง 
 

ปรับปรุง ซอมซม ละจัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวตอร์ ฿หຌมีความพรຌอมส าหรับการ฿ชຌงาน 

 

พัฒนาระบบสืไอการรียนการสอนประจ าหนวยคอมพิวตอร์
คลืไอนทีไ (Computer Mobile Unit)  

฿หຌมีความทันสมัย ดยการจัดท าจอทีวีระบบทัชสกรีน พรຌอมทัๅง
พัฒนาระบบการรับ–สงสัญญาณอินทอร์นใต บบเรຌสาย 
พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌอยางหลากหลาย   ละมีความสุข  

จัดหาสืไอการรียนการสอนพืไอยกระดับคุณภาพการอาน การขียนภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ พิไมติม 
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ครงการ ประชุมชิงปฏิบัติการจัดท าผนปฏิบัติการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอ฿หຌส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดอุทัยธำนี ขต 1 ด ำนินกำร จัดท ำ
ผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561  พืไอส ำหรับ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรปฏิบัติรำชกำรละบริหำร
จัดกำรศึกษำ 
  2. พืไอ฿หຌส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดอุทัยธำนี ขต 1 ละรงรียน฿นสังกัดมี
กรอบนวคิด นยบำยของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ละทิศทำงกำรด ำนินงำนตำมผนพืไอป็นครืไองมือ฿นกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำละกำรบริหำรงบประมำณ฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอยำงมีประสิทธิภำพ รวมทัๅง พืไอ฿หຌบุคลำกร
฿นสังกัดปฏิบัติรำชกำร฿หຌกิดประสิทฺธิภำพตำมนยบำย ปງำหมำย ละตัวชีๅวัดทีไก ำหนด 

ผลการด านินงาน 
 ชิงปริมาณ 

  ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  ละรงรียน฿นสังกัดทุกรงรียน  มี
ผนปฏิบัติกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561 พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ/นวทำงกำรบริหำร฿นกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำพืไอด ำนินงำนกิจกรรม/ครงกำร฿นหຌวงระยะวลำปงบประมำณ 2561 

 ชิงคุณภาพ 

1. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ละบุคลำกร฿นสังกัดทุกคน  

สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณ น ำผนเปสูกำรปฏิบัติเดຌตรงตำมวัตถุประสงค์  ปງำหมำยอยำงมีประสิทธิภำพ 

  2. หนวยงำนภำยนอก ละคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. มีสวนส ำคัญ฿นกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของรงรียนละ ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

3. หนวยงำนละบุคคลภำยนอกสำมำรถขຌำเปศึกษำละ฿ชຌประยชน์ของผนปฏิบัติกำร  

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561 ของ ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1  ผำนวใบเซต์ของ
ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

4. กำรด ำนินงำนสงผล฿หຌรงรียนทุกหงมีผนด ำนินงำน ฿ชຌป็นกรอบ นวคิด ทิศทำง ฿นกำร 

บริหำรงบประมำณ ละยังสงผลตอกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนของนักรียนทีไสูงขึๅนตำมล ำดับ 

ปัญหาอุปสรรค 

  1. กำรด ำนินงำนกิจกรรม/ครงกำรเมป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด นืไองจำกมีกำรปรับปลีไยน
กิจกรรม 

2. ผูຌรับผิดชอบบำงกิจกรรม/ครงกำรเมด ำนินงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ ท ำ฿หຌเมสำมำรถรำยงำนผล  

กำรด ำนินงำนเดຌตรงตำมปງำหมำยทีไก ำหนด ละงบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรจำก สพฐ.ลำชຌำ 
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ขຌอสนอนะ 
  1. ควรมีกระบวนกำรติดตำมด ำนินงำนครงกำรป็นระยะโ ละประชุมผูຌรับผิดชอบครงกำรดยตรง 
    2. ควรมีกำรทบทวนกิจกรรม/ครงกำร กรณีเมมีกำรด ำนินงำน พืไอพิจำรณำงบประมำณเป฿ชຌ฿น
กิจกรรมทีไจ ำป็นรงดวน เดຌอยำงคุຌมคำ 
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ครงการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ละนิทศการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอนิทศ ติดตำม ละประมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ฿นสังกัด 

  2. พืไอพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำละยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนของสถำนศึกษำ฿นสังกัด฿หຌสูงขึๅน 

  3. พืไอสรຌำงขวัญก ำลัง฿จกผูຌบริหำร ครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿นสังกัด 

ผลการด านินงาน 

 ชิงปริมาณ 

  จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประมินผลละนิทศกำรศึกษำ ประธำนกลุมรงรียน
ศึกษำนิทศก์ (ก.ต.ป.น.) /คณะอนุกรรมกำร ท ำงำน 4 งำน /คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประมินผล ละ
นิทศกำรศึกษำ ปงบประมำณ 2561 /คณะท ำงำนจัดท ำผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบฯ ละศึกษำอกสำรทีไ
กีไยวขຌอง ตำมขอบขตนืๅอหำ ประดในทีไจะด ำนินกำรติดตำมตรวจสอบ นิทศกำรศึกษำรวมกัน 

ชิงคุณภาพ 
  1. สถำนศึกษำ฿นสังกัดบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ 4 ดຌำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  

  2. ทุกรงรียนมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำย฿นสถำนศึกษำอยำงมีประสิทธิภำพ 

  3. ครูผูຌสอน ด ำนินกำรจัดกำรรียนระบบทำงเกลผำนดำวทียม เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

  4. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละผูຌมีสวนกีไยวขຌองทุกระดับ มีขຌอมูลสำรสนทศพืไอ฿ชຌก ำหนด  

นวทำงวำงผน ปรับปรุงละตรียมกำรนิทศพืไอพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  5. สถำนศึกษำ น ำขຌอมูลสำรสนทศเป฿ชຌพืไอปรับปรุงละพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
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ครงการ จัดการขงขันกีฬานักรียน พืไอพัฒนาสูความป็นลิศ ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอสงสริม฿หຌนักรียนทุกคนออกก ำลังกำยหรือลนกีฬำ พืไอพัฒนำป็นทรัพยำกรบุคคลทีไมี  
คุณภำพ ละอยูรวมกัน฿นสังคมเดຌอยำงมีควำมสุข 

  2. พืไอพัฒนำกีฬำขัๅนพืๅนฐำน฿หຌนักรียนป็นนักกีฬำ เดຌรับกำรพัฒนำควำมสำมำรถของตนอง  

พืไอควำมป็นลิศทัๅง฿นระดับรงรียน ระดับอ ำภอ ระดับภำคละระดับประทศตอเป 

  3. พืไอ฿ชຌกิจกรรมกีฬำป็นสืไอ฿นกำรลดปัญหำสังคม เมยุงกีไยวกับสิไงสพติดซึไงป็นกำร฿ชຌ  
วลำวำง฿หຌกิดประยชน์ 

ผลการด านินงาน 

ชิงปริมาณ 

                     1. จัดกำรขงขันกีฬำนักรียนพืไอพัฒนำสู ควำมป็นลิศ ระดับขตพืๅนที ไกำรศึกษำ พืไอ
คัดลือกผูຌชนะตละระดับป็นผูຌทนกลุม/อ ำภอ ขຌำรวมกำรขงขันระดับจังหวัด/ระดับภำค  
                     2. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดอุทัยธำนี ขต 1 เดຌรับจัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดอุทัยธำนี ฿หຌจ ำนวน 2,145,000 บำท ดยจัด฿หຌกลุมรงรียน จ ำนวน 9 กลุม 
โ ละ 185,000 รวม 1,665,000 บำท งบประมำณกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำน จ ำนวน 10,000 บำท ละงบกำร
จัดกำรขงขันกีฬำ ระดับขต จ ำนวน 470,000 บำท 

          ชิงคุณภาพ 

                     1. นักรียนทุกพศ ทุกวัยเดຌออกก ำลังกำยละลนกีฬำตำมทักษะควำมสำมำรถ฿นชนิดกีฬำทีไตน
สน฿จทุกรงรียน 

                     2. นักรียนทุกพศ ทุกวัยมีสุขภำพพลำนำมัยขใงรงอยูรวมกันเดຌ฿นสังคมอยำงมีควำมสุข 

                     3. นักรียนทุกพศ ทุกวัย เดຌ฿ชຌวลำวำง฿หຌกิดประยชน์ละหำงเกลจำกสิไงสพติดตำง โ 

ปัญหาอุปสรรค 

    -เมมี- 

ขຌอสนอนะ 

  ควรจัดกำรขงขันกีฬำนักรียน พืไอพัฒนำสูควำมป็นลิศ฿นระดับกลุมรงรียน ระดับอ ำภอทุก
อ ำภอ ละระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ป็นประจ ำทุกป 
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การจัดการขงขันกีฬานักรียน พืไอพัฒนาสูความป็นลิศ 

ระดับขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

ประจ าป 2561 

ระหวางวันทีไ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กีฬากรีฑา 

 

กีฬาวอลลย์บอล 

 

กีฬาซปัคตะกรຌอ 
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กีฬาทบิๅลทนนิส 

 

กีฬาฟุตซอล

กีฬาฟุตบอล 
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สวนทีไ 4 
ปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ 

 

  จำกกำรด ำนินงำนกำรขับคลืไอนกลยุทธ์ตำมนยบำยละครงกำรตำมผนปฏิบัติกำรประจ ำป 
งบประมำณ พ.ศ.2561 ฿นรอบปทีไผำนมำ พบปัญหำอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำนพอสรุปเดຌดังนีๅ 

ปัญหาละอุปสรรค 

  1. กำรอนุมัติงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนลำชຌำ ท ำ฿หຌกิดปัญหำ฿นกำร
บริหำรงบประมำณ ซึไงจะด ำนินกำรกอหนีๅผูกพันกอนจะเดຌรับอนุมัติงินประจ ำงวดเมเดຌ  อีกทัๅงงบทดรองรำชกำร
มีงบประมำณจ ำกัด 

2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนมีครงกำรมำกมำยทีไรงรัด฿นกำรจัดกิจกรรม 

฿นชวงระยะวลำสิๅนปงบประมำณท ำ฿หຌสงผลตอกระทบกำรจัดกิจกรรมกำรรียนกำรสอน  
  3. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 มีรงรียนขนำดลใกจ ำนวนมำก   

มีครูสอนเมครบชัๅน สงผลกระทบตอกำรจัดกำรรียนกำรสอน ละกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำของนักรียน 

  4. ก ำหนดนยบำยของหนวยงำนระดับสูงทีไ฿หຌหนวยงำน฿นพืๅนทีไปฏิบัติ ขำดควำมตอนืไอง
อีกทัๅงบำงรืไองเมเดຌ฿ชຌขຌอมูลจำกพืๅนทีไจริงเปก ำหนด จึงท ำ฿หຌเมสำมำรถกຌปัญหำทีไกิดขึๅนจริง฿นพืๅนทีไเดຌ  

ขຌอสนอนะ 

  1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ควรจัดสรรงบประมำณ฿หຌตัๅงตตຌนปงบประมำณ 

พืไอจะเดຌด ำนินกำรตำมผนทีไวำงเวຌ 
  2. ปรับลดครงกำร/กิจกรรมทีไซๅ ำซຌอนกัน พืไอกຌเขปัญหำ฿นรืไองงบประมำณเมพียงพอ 

3. นยบำยละรูปบบนวทำง฿นกำรขับคลืไอนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

รงรียนขนำดลใกทีไหนวยหนือก ำหนด ควรมีควำมตอนืไอง อยำงนຌอยควรมีระยะวลำ฿หຌถึงขัๅนตอนกำรประมินผลทีไ
กิดจำกกำรด ำนินกำรตำม นยบำยหรือรูปบบนัๅน โ กอนจะมีกำรปลีไยนปลง 
  4. หนวยงำนระดับสูง ควรน ำขຌอมูลสภำพปัญหำ/อุปสรรค จำกพืๅนทีไจริงเปก ำหนดป็นเปนยบำย/
ครงกำร/กิจกรรม พืไอจะเดຌกຌปัญหำเดຌตรงกับสภำพตำมป็นจริง 
  5. สงสริม สนับสนุน ฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง มีสวนรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ฿หຌมำกยิไงขึๅนพืไอพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
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ค าสัไงส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ขต 1 

ทีไ 279/2561 

รืไอง  ตงตัๅงคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561 

------------------------------------- 
  ดຌวยส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  ขต 1  ด ำนินกำรจัดท ำรำยงำนผล 

กำรด ำนินงำนประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561   ตำมนยบำย  ยุทธศำสตร์  ละจุดนຌนส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  ละตำมผนปฏิบัติกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561  ดยมีวัตถุประสงค์พืไอผยพรผล
กำรด ำนินงำนทีไผำนมำ   ละน ำขຌอมูลจำกกำรรำยงำนดังกลำวเป฿ชຌ฿นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ฿นปงบประมำณ
ตอเป 

  พืไอ฿หຌกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำน ประจ ำปงบประมำณ  พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนขตพืๅนทีไ
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 ป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงขอตงตัๅงคณะกรรมกำร 

ละคณะท ำงำนประกอบดຌวย 

  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1. ผูຌอ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี ขต 1    ประธำนกรรมกำร 
  2. รองผูຌอ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี ขต 1 ทุกทำน   กรรมกำร 

  3. ผูຌอ ำนวยกำรกลุมทุกกลุม /ผูຌอ ำนวยกำรตรวจสอบภำย฿น/  กรรมกำร 

   ผูຌอ ำนวยกำรกลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

  4. ผูຌอ ำนวยกำรกลุมนยบำยละผน    กรรมกำรละลขำนุกำร 

  5. นำงอรัญญำ  จิวะชำติ นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร 

                กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

  มีหนຌำทีไ ก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำน ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.
2561  ละอ ำนวยกำรควำมสะดวก฿หຌค ำปรึกษำละสนับสนุนกำรด ำนินงำน฿หຌส ำรใจลุลวง  รียบรຌอย  บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  คณะท างานจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 

  1. นำยวุฒิภัทร  จูมสดำ   รองผูຌอ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี ขต 1 ประธำนคณะท ำงำน 

  2. นำยธงชัย  มัไนสุข    ผูຌอ ำนวยกำรกลุมนิทศ ติดตำมละประมินผลฯ    กรรมกำร 

  3. นำงสุริยำ  วรสิทธิ์   ผูຌอ ำนวยกำรกลุมบริหำรงำนบุคคล      กรรมกำร 

  4. นำงมลฑำ  สมบุญพูลพิพัฒน์  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมนยบำยละผน     กรรมกำร 

  5. นำยสุทธวัฒน์  หมัไนขตวทิย์  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

              กรรมกำร 

 

          /6. นำงศิริพใญ…… 
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6. นำงศิริพใญ  สุปันนุช รักษำกำรผูຌอ ำนวยกำรกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

7. นำยทวี  ค ำภำพัก  ศึกษำนิทศก์    กรรมกำร 

8. นำยนิรันดร์  กษรสุริยวงศ์       ศึกษำนิทศก์    กรรมกำร 

9. นำงจิรำภรณ์  อำรมณ์ศิลป์ ศึกษำนิทศก์    กรรมกำร 

10. นำยชิงชัย  ทองเทย  ศึกษำนิทศก์    กรรมกำร 

11. นำยวิชียร  คนึงหมำย  ศึกษำนิทศก์    กรรมกำร 

12. นำงกิไงกຌว  จรุงธนะกิจ นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำรพิศษ 

         กรรมกำร 

13. จ.ส.อ.ช ำนิ  นุมสุข  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำรพิศษ 

         กรรมกำร 

14. นำงยิๅมศรี  มืองหลือ  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร กรรมกำร 

15. นำยสนห์  อองชม  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร กรรมกำร 

16. นำงจิรำภรณ์  จันทร์ฤทธิ์ นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร กรรมกำร 

17. นำงอรัญญำ  จิวะชำติ นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร 

        กรรมกำรละลขำนุกำร 

  มีหนຌำทีไ วิครำะห์ผล สรุปนืๅอหำรำยละอียดกิจกรรมครงกำร฿นปงบประมำณ พ.ศ.2561  
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1   พืไอจัดท ำอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำนินงำนประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561 พืไอผยพรผลกำรด ำนินงำน฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทรำบตอเป 

  ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌทีไเดຌรับกำรตงตัๅงปฏิบัติหนຌำทีไตำมทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌส ำรใจลุลวง ตำมวัตถุประสงค์ 
ละกิดประยชน์สูงสุดกทำงรำชกำร 

สัไง ณ วันทีไ  12 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

 

          (นำยสุชำติ  กลัดสุข) 
   ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

 

 
 

 

 



 

 

คณะผูຌจัดท า 
 

 

ทีไปรึกษา 

 นำยสุชำติ  กลัดสุข  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

 นำยประสพชัย  ชำญธัญญกรณ์    รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำ 

        อุทัยธำนี ขต 1  
 นำยวุฒิภัทร  จูมสดำ  รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำ 

     อุทัยธำนี ขต 1 

ผูຌสนับสนุนขຌอมูล รวบรวมรูปลม 

  นำงฐิตินันท์  สถิตพงษ์  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมอ ำนวยกำร 

  นำยธงชัย  มัไนสุข  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมนิทศ ติดตำมละประมินผลกำร 

จัดกำรศึกษำ 

  นำงมลฑำ  สมบุญพูลพัฒน์ ผูຌอ ำนวยกำรกลุมนยบำยละผน 

  นำงสุริยำ  วรสิทธิ์  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมบริหำรงำนบุคคล 

  นำยสุทธวัฒน์  หมัไนขตวิทย์ ผูຌอ ำนวยกำรกลุมพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  นำงจินตนำ  นียมมำ  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมบริหำรงำนกำรงินละสินทรัพย์ 
นำยสุพจน์  มธุรส  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยี 

สำรสนทศละกำรสืไอสำร 

  นำงศิริพใญ  สุปันนุช  รักษำกำรผูຌอ ำนวยกำรกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

  นำงสำววัชนันท์  ดชอ ำพร ผูຌอ ำนวยกำรหนวยตรวจสอบภำย฿น 

  นำยฆษิต  รักษำทรัพย์  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมกฎหมำยละคดี 
  นำงกิไงกຌว  จรุงธนะกิจ  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำรพิศษ 

  จ.ส.อ.ช ำนิ  นุมสุข  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำรพิศษ 

  นำงยิๅมศรี  มืองหลือ  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร 

  นำยสนห์  อองชม  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร 

  นำงจิรำภรณ์  จันทร์ฤทธิ์  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร 

  นำงอรัญญำ  จิวะชำติ  นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร 

  ผูຌบริหำรรงรียนทุกรงรียน฿นสังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

  บุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี ขต 1 

 

 

 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุัยธาน ีเขต 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


