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ค ำน ำ 
 

 

  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ กิจกรรม ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานท่ีสนองตามนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ประกอบด้วย  5  นโยบาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   พร้อม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่าน  ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  ตลอดจนชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   ให้บรรลุ
เป้าหมาย  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1 อำคำรตั้งอยู่เลขท่ี 78   

หมู่ 2   ต ำบลสะแกกรัง อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี  จังหวัดอุทัยธำนี  01666   โทรศัพท์   69-1627-9868  
โทรสำร 6-50-511569 เว็บไซต์ www.utt1.go.th 

 

 

 

  

 

 

 

เขตบริการด้านการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1 รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ใน 4 อ ำเภอ จ ำนวน 73 โรงเรียนประกอบด้วย  

  1. อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี  จ ำนวนสถำนศึกษำ  23  โรงเรียน 

  2. อ ำเภอหนองขำหย่ำง จ ำนวนสถำนศึกษำ  12  โรงเรียน 

  3. อ ำเภอทัพทัน  จ ำนวนสถำนศึกษำ  23  โรงเรียน 

  4. อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จ ำนวนสถำนศึกษำ  25  โรงเรียน 
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2 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

 

ท าเนียบผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุชาติ  กลัดสุข 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์         นายวุฒิภัทร  จูมโสดา  

   

 

 

 

 



 

3 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

     ท าเนียบผู้อ านวยการกลุ่ม 
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   นางฐติินันท์  สถติย์พงษ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

         นางสุริยา  วรสิทธิ ์
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

        นายธงชัย  มั่นสุข 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ    
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 

               นางศิริเพญ็  สปุันนุช 

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศกึษา             

         นางจินตนา  เนียมมา 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

              และสินทรัพย ์

         นายสุพจน์  มธุรส 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

            การสื่อสาร 

     นางสาววัชนันท์  เดชอ าพร 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

     นายโฆษิต  รักษาทรัพย ์

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ 

         บุคลากรทางการศึกษา 



 

4 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

องค์คณะบุคคล 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

 

 

1. นำยสุชำติ  กลัดสุข   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ 

3. ว่ำที ่ร้อยตรีสรวชิญ์  ชนิพีระเสถียร กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศกึษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน 

4. นำยสุรพงษ์  อินอ่อน   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 

5. นำยกฤษณ์  สังเต็ม   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

0. นำยปวิช  พรศิรชัย   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 

8. นำยจิระ  มิ่งเมืองมูล   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

7. นำงสำวสุภำพร  สถิตย์พงษ ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

9. นำยธงชัย  มั่นสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

มีจ ำนวนทั้งสิ้น  80 คน ประกอบด้วยบุคลำกรต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้ 

ต ำแหน่ง/กลุม่ 
ผู้บริหำร    บุคลำกร 

  37(1) 
   บุคลำกร 

37(2) 
พนักงำน 

รำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ช่ัวครำว 

รวม 

(คน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 1 - - - - - 1 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2 - - - - - 2 

กลุ่มอ ำนวยกำร - - 0 - 9 0 21 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย ์ - - 7 - - 1 9 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล - - 7 - - - 7 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - - 1 - - - 1 

กลุ่มนโยบำยและแผน - - 7 - - - 7 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ -  12 2 -  - - 14 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

- - 1 1  -  - 2 

กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ - - 4 - - 2 0 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี -  - 2 - - - 2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน -  2 -  -  - 2 

รวมท้ังสิ้น 3 12 42 1 9 9 80 

 

        (ข้อมูล ณ  36 กันยำยน 2502) 
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ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรพัย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน



 

6 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาด 7 ขนาด (ตามเกณฑ์ สพฐ.) (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

จ าแนกตามขนาด จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

ขนำดที่ 1 นักเรียนตั้งแต่ (1 – 126 คน) 01 83.49 

ขนำดที่ 2 นักเรียนตั้งแต่ (121 – 266 คน) 11 13.25 

ขนำดที่ 3 นักเรียนตั้งแต่ (261 – 366 คน) 8 7.43 

ขนำดที่ 4 นักเรียนตั้งแต่ (361 – 499 คน) 2 2.41 

ขนำดที่ 5 นักเรียนตั้งแต่ (566 – 1,499 คน) 2 2.41 

ขนำดที่ 0 นักเรียนตั้งแต่ (1,566 – 2,466 คน) 6 6 

ขนำดที่ 8 นักเรียนตั้งแต่ (2,566 คนขึ้นไป) 6 6 

รวม 33 100 

 

จ านวนโรงเรียนขยายโอกาส  13 แห่ง 
จ านวนโรงเรียนที่เปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ 13 แห่ง 
จ านวนโรงเรียนประชารัฐ 27 แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด จ าแนกรายอ าเภอ 

  ที่ อ าเภอ 

จ านวน 

โรงเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน 

1 เมืองอุทัยธำนี 23 55 033 159 1,772 0 54 226 2,509 

2 หนองขำหย่ำง 12 22 138 08 402 3 43 92 042 

3 ทัพทัน 23 47 507 145 1,894 17 290 211 2,057 

4 สว่ำงอำรมณ์ 25 58 090 154 2,154 28 429 237 3,289 

รวมทั้งสิ้น 33 132 2,034 525 6,292 54 322 761 9,143 
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จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามอ าเภอ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

อ าเภอ 
จ านวน 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนคร ู
ชาย หญิง รวม 

เมืองอุทัยธำนี 23 1,292 1,288 2,509 148 

หนองขำหย่ำง 12 322 326 042 43 

ทัพทัน 23 1,431 1,228 2,057 103 

สว่ำงอำรมณ์ 25 1,841 1,537 3,289 218 

รวมทั้งสิ้น 33 4,736 4,362 9,143 570 

 

 

ข้อมูลจ านวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

ระดับชั้นเรียน ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 10 97 167 260 

อนุบำล 2 72 425 455 776 

อนุบำล 3 74 518 431 947 

รวมอนุบาล 132 1,040 994 2,034 

ประถมศึกษำปีที่ 1 78 511 498 1,667 

ประถมศึกษำปีที่ 2 78 548 528 1,684 

ประถมศึกษำปีที่ 3 70 517 459 988 

ประถมศึกษำปีที่ 4 96 502 563 1,605 

ประถมศึกษำปีที่ 5 78 543 561 1,664 

ประถมศึกษำปีที่ 0 77 066 524 1,124 

รวมประถมศึกษา 525 3,231 3,011 6,292 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 17 157 124 272 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 17 182 122 294 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 17 135 111 240 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 54 465 357 322 

รวมทั้งสิ้น 761 4,736 4,362 9,143 
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ข้อมูลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรียนรวม 

 

ที ่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม รูปแบบการบริหารจัดการ 
1 วัดหนองแก วัดหนองพังค่ำ(ประชำนุกูล) รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

2 วัดจักษำ บ้ำนเนินตูม รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

3 วัดดอนกลอย วัดหนองเข่ือน รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

4 วัดดอนกลอย วัดห้วยรอบ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

5 ชุมชนบ้ำนโคกหม้อ วัดท่ำมะขำมป้อม รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

0 วัดหนองสระ วัดดงพิกุล รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

8 บ้ำนหนองขุย บ้ำนหัวดง รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

7 วัดตลุกดู่ วัดหนองนกยูง รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

9 อนุบำลสว่ำงอำรมณ์ บ้ำนหนองยำยดำ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

16 วัดดงแขวน บ้ำนหนองยำยดำ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

11 วัดบุญลือ(อุเทสประชำสรรค์) วัดตำนำด,วัดบุญลือ,วัดเขำพะแวง รวมเรียนบำงชั้น (ป.5-0) 
12 วัดบุญลือ สำขำวัดเขำพะแวง วัดบุญลือ(อุเทสประชำสรรค์) รวมเรียนบำงชั้น (ป.1-2) 
13 วัดตำนำด วัดบุญลือ สำขำวัดเขำพะแวง รวมเรียนบำงชั้น (ป.3-4) 
14 บ้ำนหนองแห้ว วัดวังสำริกำ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

15 อนุบำลหนองขำหย่ำง วัดทุ่งปำจำน รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

10 วัดหนองระแหงเหนือ วัดทุ่งปำจำน รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

 

(ข้อมลูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 

จ านวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลางคัน  ปีการศึกษา 2561     

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนต้นปี 
ปีการศึกษา 2 65 1 

จ านวนผู้เรียน 

ออกกลางคัน 
ร้อยละ 

ป.1 – ป.6 0,336 6 6 

ม.1 – ม.3 746 1 6.12 

 

 

 

 

. 
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     ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 

 

 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

ภาษา ค านวณ เหตุผล รวม 3 ด้าน 

ประเทศ 53.17 48.19 47.68 49.47 

สังกัด สพฐ. 52.83 48.79 48.58 49.39 

สพป.อุทัยธำนี เขต 1 56.19 45.63 45.91 48.64 

 

ตำรำงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ในระดับประเทศ สังกัด สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2501 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ในระดับประเทศ สังกัด สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2501 
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ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ตำรำงผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำตขิั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 0  
ปกีำรศึกษำ 2501 คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ  สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับ 

ประเทศ สพฐ. 
สพป.อุทัยธานี 

เขต 1 

ภำษำไทย 55.96 54.01 55.38 

ภำษำอังกฤษ 39.24 35.48 35.53 

คณิตศำสตร์ 38.56 35.05 35.58 

วิทยำศำสตร์ 39.93 37.73 37.38 

เฉลี่ยรวม 43.14 41.14 41.21 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 0 

ในระดับประเทศ  สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2501 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ตำรำงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ปกีำรศึกษำ 2501 คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับ 

ประเทศ สพฐ. 
สพป.อุทัยธานี 

เขต 1 

ภำษำไทย 54.42 55.64 56.54 

ภำษำอังกฤษ 29.45 29.16 25.07 

คณิตศำสตร์ 36.64 36.27 24.41 

วิทยำศำสตร์ 30.16 30.43 32.07 

เฉลี่ยรวม 37.50 37.71 33.33 

 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3  
ในระดับประเทศ สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2501 
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ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก (Reading Test : RT) 
 

  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ปีกำรศึกษำ 2501  ในระดับประเทศ สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

ที ่ ระดับ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

1 ประเทศ 66.13 ดี 71.24 ดี 68.69 ดี 

2 สพฐ. 65.70 ดี 71.17 ดี 68.44 ดี 

3 สพป.อุทัยธำนี เขต 1 67.12 ดี 74.24 ดี 70.68 ดี 

 

 

 

  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก (RT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2501  ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

 

สมรรถนะ 

จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กำรอ่ำนออกเสียง 473 40.58 369 29.89 157 15.23 78 7.37 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 589 55.73 353 34.64 93 7.90 12 1.15 

รวม 2 สมรรถนะ 514 49.56 355 34.23 131 12.63 37 3.56 
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ส่วนที่ 2 

   

ทิศทางการพฒันาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

   วิสัยทัศน ์

   พันธกจิ 

   ค่านิยมองค์กร 
   เป้าประสงค ์

   ยุทธศาสตร์ 
   จุดเน้น 

   ตัวชี้วัด 
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ทิศทางการพฒันาการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
  “ส ำนักงำนมีระบบ  โรงเรียนมีมำตรฐำน  นักเรียนมีคุณภำพ” 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ
มีคุณภำพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 

3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

ค่านิยมองค์การ 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์   มีจิตบริกำร   ท ำงำนเป็นทีม” 

เป้าประสงค ์

เป้าประสงค์ ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ   

เป้าประสงค์ ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  มีคุณภำพ 
และเสมอภำค      

เป้าประสงค์ ที่ 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน มีทักษะที่เหมำะสม 
และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ ที่ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และสถำนศึกษำ  

มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพ
มำตรฐำนระดับสำกล 

เป้าประสงค์ ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เน้นกำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ 

สู่สถำนศึกษำ 
เป้าประสงค์ ที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อ 

เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
หรือ "ศำสตร์พระรำชำ" มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

  1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน 

กำรทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม  

และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน 

 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม 

  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน 
และน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

  1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำคู่ค้ำ 
และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
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  1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 

 2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
  2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 

  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 

  2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  
เน้นทักษะกระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์   คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

  2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับ  

ก่อนประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

  2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ  

ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

  2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual 

Education) , หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส  
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
อย่ำงเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 

 3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 

  3.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ ( Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด 
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบ  

ที่หลำกหลำย เช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  

 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
  2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

 1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

  1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
  1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

 2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสม 

  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่ วถึง 
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information 

technology : DLIT), กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 

Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 

  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

  1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
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  1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
  1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
ประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

  2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐำน (Area-base 

Management), รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ "CLUSTERs" เป็นต้น 

  2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย 

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน  
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำง
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

  3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู ้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 

จุดเน้น 
 " ห้องเรียนคุณภำพ "  ตำมองค์ประกอบดังนี้ 
 1. หลักสูตร  

  - ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 

 2. แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

  - ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนคุณธรรม 

 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  - วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล ส่งเสริมนักเรียนตำมควำมแตกต่ำงทำงศักยภำพ 

 4. ผู้บริหำรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

  - ครูผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

 5. เขตพ้ืนที่ฯให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วม 

  - ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วม 
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ตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ของสถำบันหลักและ 

กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ  สืบสำน
พระรำชปณิธำนและพระบรม 

รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำหรือ 
"ศำสตร์พระรำชำ" มำใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ  
มีกำรบูรณำกำร "ศำสตร์
พระรำชำ" มำใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

  1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถี
ประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี
สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน 

กำรทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นใน 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถี
ประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี
สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน 

กำรทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นใน
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

  1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
และควำมเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตร
และกระบวนกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์และควำมเป็น
พลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม 

ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประกำร 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค ์(ต่อ) 

2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
เช่น อำชญำกรรมและควำมรุนแรง
ในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จำกธรรมชำต ิภัยจำกโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจำกไซเบอร์ 

5.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ  
ภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมี
คุณภำพด้วยกำรปรับ
หลักสูตรกำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัย
และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและน ำหลักสูตร ไปสู่
กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ
และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและ 

ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

1. 
 

 

 

 

2. 

ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ 

น ำหลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
จัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นและ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

  1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียน
มีควำมม่ันใจในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ
และภำษำอำเซียน อย่ำงน้อย 1 
ภำษำ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรใช้ภำษำอังกฤษ 

  4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ
อำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

  1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล
ทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เต็มตำมศักยภำพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ  
มีระบบกำรวัดและประเมินผล 

ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

                   ในการแข่งขัน (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำร
เรียนรู้  

2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ  ให้มีควำม
พร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6. 
 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญำ และพร้อม 

เข้ำสู่ กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน  
ผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย 

- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1   
  อ่ำนออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-6  
  อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 

  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

8. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน 

  2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิด
สร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
มีผลกำรทดสอบคะแนน
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ระดับชำติ (NT) ด้ำนภำษำ 
ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป             
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำก 

ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
  10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6                 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนน
สอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสำระมี
จ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ
ที่ผ่ำนมำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

                   ในการแข่งขัน (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำร
เรียนรู้ (ต่อ) 

  11. 
 

 

 

 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ 
และคิดสร้ำงสรรค์จำกกำร
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

  2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ปลูกฝังทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร์ให้กับนักเรียน 

  2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อ
กำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้ง 
กำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัด 

กำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 

  2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ 
ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวศิึกษำ
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

 

15. 
 

ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ 

มีหลักสูตรทักษะอำชีพอย่ำง
น้อย 1 หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

                   ในการแข่งขัน (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำร
เรียนรู้ (ต่อ) 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียน 

ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ(ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ)ให้เต็มตำมศักยภำพด้วย
รูปแบบที่เหมำะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
(ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และ     
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ)ได้รับ
กำรส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

ด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและ 

กำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
จัดกิจกรรมแนะแนว 

เพ่ือกำรศึกษำต่อและ 

กำรประกอบอำชีพ 

3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

(Programme for International 

Student Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลกำประเมิน
ระดับนำนำชำติตำมโครงกำร 

PISA (Programme for 

International Student 

Assessment) 
  3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 

สู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ  

  3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำร
แบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ 
(Science Technology 

Engineering and Mathematics 

Education : STEM Education) 
เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิดและ 

กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 

20. 
 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
สะเต็มศึกษำ (STEM 

Education) มีนวัตกรรม 

เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

                   ในการแข่งขัน (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย
และน ำผลกำรวิจัยไปใช้
พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน 
ทุกระดับมีผลงำนวิจัยและ 
น ำผลกำรวิจัยไปใช้ใน 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

  4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผล โดยเน้นให้มีกำรวิจัย
ในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ         
มีวิจัยในชั้นเรียนและน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำ
หลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ 
กำรวัดและประเมินผล 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ในรูปแบบที่หลำกหลำย 

1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพทั้งระบบ เชื่อมโยงกับกำร
เลื่อนวิทยฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย 
เช่น TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnels Enhancement Based 

on Mission and Functional 

Areas as Majors) ชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 

Learning Community : PLC)  
กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

1. 
 

 

 

 

2. 

ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับ
กำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ที่ทันสมัย 

ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบ 

ที่หลำกหลำย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำน
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ  
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้อง 

2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคล 

ให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนด
แผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุ
แต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจ 

ในกำรท ำงำน 

3. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแผน
อัตรำก ำลังในกำรสรรหำและ
บรรจุแต่งตั้งตรงควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ 

4. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบ 

กำรประเมินและกำรพัฒนำครู
ผู้ช่วย 

5. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียน ทุกคนให้
ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและ
เสมอภำค 

1. 
 

 

 

ร้อยละ 100 ของประชำกร     
วัยเรียนภำคบังคับได้รับโอกำส
ในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง                 
มีคุณภำพและเสมอภำค 

    2. ร้อยละ 90 ของประชำกร 

วัยเรียนได้รับกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนได้รับโอกำสในกำร
เข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและ
เสมอภำค 

  1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

ในระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน 

  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

ในระบบคุ้มครองนักเรียน 

    6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
สังคม 

2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร
ศึกษำ 

2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส 

ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น  
เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น  
เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจ ำตัวประชำชน  เป็นต้น 

7. 
 

 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
กำรศึกษำท่ีเหมำะสมเต็มตำม
ศักยภำพ 

 

  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี 
ในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุม 

ทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance 

learning information technology 

: DLIT)      กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 

Learning Television : DLTV) 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติใน
กำรด ำเนินชีวิต 

1. 
 

 

 

ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน 
ทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ
สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อกำรเรียนรู้ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน 

ทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

  1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ 

ภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน 

ทุกระดับมีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ 

ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 1 
เครือข่ำยขึ้นไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ให้มีประสิทธิภำพ 

1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำ
แผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ โดยยึดหลัก 

ธรรมำภิบำล 

1. 
 

 

 

ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน  
ทุกระดับใช้จ่ำยงบประมำณ 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพมีกำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลัก          
ธรรมำภิบำล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผน 

บูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีแผนบูรณำกำรจัด
กำรศึกษำ 

  2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย 
เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน 
ทุกระดับมีเครือข่ำยสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อย  
1 เครือข่ำยขึ้นไป 

  2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลัง
ประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีกำรสร้ำงเข้มแข็ง
ในกำรบริหำรจัดกำรแบบ 

มีส่วนร่วมด้วยพลังประชำรัฐ 

3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสำธำรณชนให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก 

ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

5. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน 
ทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สำธำรณชนให้มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม
ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล 
ตลอดจนกำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

  3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำน 

ทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียน 

เข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน 
ทุกระดับมีกำรประสำนข้อมูล
กับสถำบันหรือหน่วยงำน 

ทำงกำรศึกษำในกำรคัดเลือก
ผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย 
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นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 

  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
ได้ด าเนินการภายใต้กรอบ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัด  ของกระทรวงศึกษาธิการและ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการศึกษาต่อไปจากการด าเนินงานบริหารจัดการมีผลการด าเนินงาน
ตามจุดเน้น ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบาย ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

  

  

   

โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

2. อบรมแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับผู้บริหารโรงเรียน หรือ  

ครูวิชาการทุกโรงเรียน 

  3. อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับครูผู้สอน ทุกโรงเรียน  

   4. การนิเทศ ก ากับ ติดตามกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการวางแผนการนิเทศติดตาม 

และประเมินผลให้กับศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ในหัวข้อเรื่อง 
   - ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของส านักงาน ป.ป.ช. 
   - การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในสถานศึกษาตามคู่มือและแนวทาง 

การด าเนินงานของ สพฐ. 
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- ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม “ป้องกันการทุจริต”  
วิเคราะห์แผน แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการน าแผนการจัดประสบการณ์สู่ชั้นเรียน แนวทางนิเทศ
ติดตามและน าแผนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- พิจารณาร่างคู่มือนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- การให้ค าแนะน าในการน าหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม “ป้องกันการทุจริต” ไปบูรณาการกับ 

กิจกรรม สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

2. ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หรือครู 
วิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานและกิจกรรมของ
โรงเรียนสุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 
รูปแบบ แนวทางในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือโรงเรียนในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงคู่มือนิ เทศติดตาม  

การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 

3. ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอน มีความรู้ใน 

เรื่องปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แนวทางการน าหลักสูตรไปปรับใช้ใน
โรงเรียน วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ในการน าไปปรับใช้ที่กลุ่มของตนเอง และด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษา 2562 

4. ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต  
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ ฝึกวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยจากแผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต”และแผนการจัดการเรียนรู้ 
“รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต” สู่ห้องเรียนโดยการจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมและแนวทางในการบูรณาการ 

5. นิเทศติดตามร่วมกับโครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ    ค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
       สยามบรมราชกุมารีประจ าปี 2562” 

วิธีการด าเนินงาน 

1. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ที่มีสุขภาพร่างกาย 

สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน 

2. การเตรียมความพร้อมครู วิทยากรแกนน า เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรแกนน า 
เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ระดับภูมิภาค 

3. ด าเนินการจัดค่ายนักเรียน จัดกิจกรรม จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
และสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  

4. การต่อยอดขยายผล แนวทางการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือถวายรายงาน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีทักษะส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและท างานเป็นทีม 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง 
3. นักเรียนน าความรู้ไปขยายผล 

เครือข่ายการปลูกต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ ในโรงเรียน
ชุมชนและท้องถิ่น  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. นิเทศ ติดตามต่อยอดขยายผลร่วมกับ 

ภาคีเครือข่าย พิจารณาจากการร่วมกิจกรรมและการน าไป
ต่อยอดที่โรงเรียน คัดเลือกนักเรียนที่เป็นขวัญใจชาวค่าย
และแต่ละรุ่น มีความประพฤติดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

5. ตัวแทนนักเรียนได้รับคัดเลือก ระดับ 

เขต/ ระดับภูมิภาค เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าถวาย 

รายงานในงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” เดือนสิงหาคม 2562  

โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลส านักงานเขตพื้นที่สุจริตและความโปร่งใส 

              ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  และการจัดท าแผนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

3. การประชุมสัมมนาให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กับการเสริมสร้างวินัย  

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเขตพ้ืนที่สุจริต "สพป. โปร่งใส ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม" 
4. กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

5. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ 
6. กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงาน  

ภาครัฐ (ITA) 
7. การจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ  

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
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ผลการด าเนินงาน 

  1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้วิเคราะห์
ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบความเสี่ยงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 
จัดล าดับความเสี่ยง ก าหนดมาตรการในการป้องกัน  ควบคุม  ยับยั้ง หรือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง 

ในการปฏิบัติงาน 

  2. คณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส พร้อมทั้งสามารถน าไป
ถ่ายทอดบุคลากรในสังกัด และยกระดับในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

3. บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและ  

ความโปร่งใส (ITA) ตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่ม 

4. บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  

ด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ และการวัดการรับรู้เกณฑ์การประเมินด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
5. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีความตระหนัก 

สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต สามารถท างานเป็นทีม และท างานได้อย่างมีความสุข  
มีการสื่อสารที่ดี  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  เกิดทัศนคติเชิงบวก  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

6. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีความตระหนักเห็นคุณค่าของการเป็นข้าราชการที่ดี มีพฤติกรรมที่ดีตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก ่ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีจิตส านึก มีองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตัวและร่วมพัฒนาให้องค์กรด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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โครงการ     คัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้ถุงพลาสติก 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “สพป.อุทัยธานี 
เขต 1 สะอาด” 

2. แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

3. จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับเปลี่ยน  

พฤติกรรมในการลด การใช้ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารโดยประกาศเจตนารมณ์และมาตรการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

4. แจ้งให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
ลดการใช้ถุงพลาสติก 
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ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย           
2. ขยะมูลฝอยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีปริมาณลดลง 
3. บุคลากรในสังกัด งดใช้โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติกในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกเช่น ถุงผ้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

โครงการ     พัฒนาทักษะชีวิต อบรมค่ายคุณธรรมน าคนให้รอดพ้นยาเสพติด  
      เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี  

วิธีการด าเนินงาน 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและวางแผนจัดค่ายคุณธรรมน าคนให้รอดพ้นยาเสพติด 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี 
  2. จัดอบรมค่ายคุณธรรมน าคนให้รอดพ้นยาเสพติด เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดอุทัยธานีให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 

  3. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  
  4. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

  นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และ  

มีเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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โครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม 

  2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนกิจกรรมด าเนินการ 

  3. คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม 

  4. จดัอบรมเข้าค่ายตามหลักสูตรลูกเสือต้านภยัยาเสพติด จ านวน 2 วนั 

  5. จัดอบรมเข้าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน จ านวน 2 วัน 

  6. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรม  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

  นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 18 แห่ง 
รวม 144 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือพระปฐมบรมมหาชนก
จังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด  มีภูมิคุ้มกันการป้องกันตนเองและเพ่ือน 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กิจกรรม  ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน 

นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 18 แห่ง รวม 72 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ใน
วันที่  28-29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   

ส่งผลให้นักเรียนแกนน ามีความรู้ ความเข้าใจโทษและ
ภัยของยาเสพติดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์ 
เพศศึกษา การหนีเรียน ติดเกมส์ ความประพฤติไม่เหมาะสม  
การทะเลาะวิวาท  สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปัญหาอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

โครงการ     ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการวางแผน 

2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามคู่มือแนวทาง 
3. จัดพิมพ์เอกสารคู่มือด าเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

4. สถานศึกษาด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน 

1. จัดพิมพ์คู่มือแนวทาง/เกณฑ์การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561  ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจกให้ 
ทุกโรงเรียน 

  2. ทุกโรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พ .ศ.2560  

ปีการศึกษา 2561 เพ่ือประกอบการรายงานคุณภาพของโรงเรียน 

  3. นักเรียนมีผลการประเมินด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และจิตใจ สังคม สติปัญญาแต่ละด้าน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
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โครงการ     อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  
      อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

      สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี   และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยด้วยระบบ
ทางไกล จ านวน 102 คน เวลา 2 วัน 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยของโรงเรียน การจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยผ่านระบบทางไกล จ านวน 102 คน  

เวลา 2 วัน 

 

โครงการ     เตรียมความพร้อมสอบ O -NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561   
     ปีงบประมาณ 2562  

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ/ประสานวิทยากร 

2. ทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

3. แจ้งโรงเรียนครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม 

4. ด าเนินการประชุมโดยใช้วิธีสาธิตการสอนนักเรียนชั้น ป.6 โดยสังเกตการสอน 

5. ทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังการประชุม 

6. นิเทศติดตามการสอน 

   7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. ครูมีการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการสอนซ่อมเสริมให้แก่ 

นักเรียนที่ไม่ผ่านตามจุดประสงค์ และส่งเสริมนักเรียนเก่งให้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น  
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบ o-net  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 แห่ง จ านวน 15 คน นักเรียน จ านวน  97 คน หัวข้อ  
“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน  และการจัดกิจกรรมเสริม 

การเรียนรู้ส าหรับเด็กเก่ง” 

2. สรุปผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด 

3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบ 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 

2. ครูผู้สอนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

   3. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น                  
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โครงการ     พัฒนาการเรียนรู้สู่สากลกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 

วิธีการด าเนินงาน 

   1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 

2. รับสมัครนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันด้วยระบบ Online 

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก) 
4. รับต้นฉบับแบบทดสอบการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ และจัดท าส าเนาตามจ านวน 

นักเรียนที่สมัครสอบ 

5. จัดสอบแข่งขันวิชาการ/ประกาศผลการแข่งขัน (รอบแรก) 
6. ประสานงาน จัดส่งรายชื่อนักเรียน ร้อยละ 30 เข้าสอบแข่งขัน (รอบสอง ระดับประเทศ)  

ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ 
7. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานานาชาติ (รอบสอง  

ระดับประเทศ) 
8. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อ ผลการสอบแข่งขันวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 

  สรุปผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 

1. จ านวนนักเรียนสมัครสอบแข่งขันจ าแนกตามสังกัด 

โรงเรียน สพฐ. สช. เทศบาล รวม 

อนุบาลเมืองอุทัยธานี 133 - - 133 

อนุบาลทัพทัน 68 - - 68 

เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

(สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
- - 52 52 

เทศบาลวัดธรรมโศภิต - - 12 12 

เทศบาลวัดอมฤตวารี - - 3 3 

เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม - - 51 51 

พิทักษ์ศิษย์วิทยา - 177 - 177 

รวม 201 177 118 496 

 

 2. จ านวนผู้สมัครสอบรอบแรก ทั้งสิ้น 496 คน  จ านวนขาดสอบ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 

3. คะแนนสูงสุด-ต่ าสุด และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละรายวิชา 
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วิชา 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนสูงสุด ต่ าสุด 

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา 17 0 2.05 

คณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 12 0 1.75 

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 54 14 26.82 

 

4. สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนไปสอบรอบระดับประเทศ (รอบสอง) ศูนย์สอบที่ 4  วันที่  
4 มีนาคม ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

  4.1 วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ผ่านการคัดเลือก จ านวน 3 คน 

  4.2 วิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการคัดเลือก จ านวน 1 คน 

  4.3 วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ผ่านการคัดเลือก จ านวน 40 คน 

5. รางวัลเหรียญที่นักเรียนที่ได้รับ ดังนี้ 
  5.1 วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาเหรียญทอง จ านวน 1 คน  เหรียญเงิน จ านวน 2  คน 

เหรียญทองแดง จ านวน 3 คน 

  5.2 วิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทอง จ านวน 1 คน 

   5.3 วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาเหรียญทอง จ านวน 14  คน เหรียญเงิน จ านวน 
26 คน เหรียญทองแดง จ านวน 36 คน 
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โครงการ     ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดสอบ 

2. แต่งตั้งกรรมการ ระดับศูนย์สอบ/ สนามสอบ 

3. ประชุมกรรมการ ระดับศูนย์สอบ/ สนามสอบ 

4. รับเอกสารการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
5. จัดเอกสารการสอนเพื่อส่งมอบให้กับสนามสอบ 

6. ส่งมอบแบบทดสอบให้สนามสอบ 

7. ด าเนินการจัดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่บริการส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกคน/ทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด เข้ารับการทดสอบตามระยะเวลา และแนวปฏิบัติทีส่ถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีผลการสอบที่ถูกต้องสามารถ 

น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่มีคะแนนผล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นจ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2560 

4. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีคะแนนผล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2560  

5. โรงเรียนมีผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

โครงการ     ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
               ปีการศึกษา 2561 

ปัจจัย/วิธีการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบข้อมูลจ านวนโรงเรียน/นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT-Access 

2. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

4. รับแบบข้อสอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   5. ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการสอบ 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ 
ผู้เรียนระดับชาต ิ(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 มีผลการสอบที่ถูกต้อง สามารถ
น า ไป ใช้ ใน การ พั ฒ น าคุณ ภ าพการศึ กษ าได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีผลการสอบไปใช้ในการ 

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ     ประเมินความสามารถในการอ่าน  (National Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
      ปีการศึกษา 2561  

วิธีการด าเนินงาน 

1. ส ารวจรายชื่อโรงเรียน/จ านวนนักเรียน 

2. จัดท าข้อมูลจ านวนโรงเรียน/นักเรียน และประชาสัมพันธ์การสอบ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุทัยธานี เขต 1/ระดับโรงเรียน 

4. รับแบบทดสอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ด าเนินการสอบและตรวจเยี่ยมการด าเนินการสอบ 

6. กรอกผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 

7.  ส่งรายงานผลการประเมินยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบ NT Access 

8. ประชุมปฏิบัติการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เอกสารวัดผล) 
 

 

 

ระดับ  
คะแนนการทดสอบจ าแนกตามความสามารถ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน 

สพป.อุทัยธานี เขต  1 50.19 45.03 45.91 47.04 

สังกัด สพฐ 52.73 47.89 47.57 49.39 

จังหวัดอุทัยธานี 52.84 47.82 49.47 50.04 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
คะแนนทุกสังกัด อยู่ในระดับดี ทุกสมรรถนะ 

 

โครงการ     ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของเรียน (Final Test) 
      ปีการศึกษา 2561 

วิธีการด าเนินงาน 

1. รับข้อสอบ โครงสร้างข้อสอบและเฉลยทางระบบ EPCC 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 
1  

3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน  
4. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดสอบ 

5. ด าเนินการสอบและตรวจเยี่ยมกรด าเนินการสอบโรงเรียน 

6. โรงเรียนส่งผลการทดสอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ส่งผลการทดสอบให้ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 ในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน/ 
ทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด  เข้ารับการทดสอบตามระยะเวลา  และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

2. สนามสอบทุกสนามจัดการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีผลการสอบที่ถูกต้อง สามารถ 

น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โรงเรียน มีผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา   

 

ระดับ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระดับ 

คุณภาพ 

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระดับ 

คุณภาพ 

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระดับ 

คุณภาพ 

ประเทศ 66.13 ดี 71.24 ดี 68.69 ดี 

สพฐ. 65.70 ดี 71.17 ดี 68.44 ดี 

สพป.อุทัยธานี เขต 1 67.12 ดี 74.24 ดี 70.68 ดี 
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โครงการ     นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. ประชุมวางแผนชี้แจงแนวทางการนิเทศและจัดท าสื่อ เครื่องมือนิเทศ เครื่องมือประเมินผล
ตามภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ 

  2. นเิทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีน โดยใช้กลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่ม โรงเรียนเปน็ฐาน 

     2.1 การจัดท าหลักสูตร 

     2.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
     2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 

     2.4 การจัดการเรียนการสอน Active Learning 

     2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย 

  3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมอุทัยธานี เขต 1 โดยรองผู้อ านวยการ/ศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียน  

  4. การด าเนินงาน “นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ทุกคน” 

  5. ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา น าเสนอ รายงานผลการนิเทศ
ของศึกษานิเทศก์ต่อที่ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
  6. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

  1. สถานศึกษาทุกแห่งมีการวางแผนการด าเนินงานวิชาการ การบริหารหลักสูตรการเรียน 

การสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบนิเทศภายในและพัฒนาบุคลากรในทางวิชาการ 

  2. ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานร่วมกัน 
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โครงการ     นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. ประชุมวางแผน ชี้แจงแนวทางการนิเทศและจัดท าเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือประเมินผล
ตามภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ 

  2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนการนิเทศ และการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา 
  3. ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา น าเสนอ รายงานผลการนิเทศ
ต่อที่ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการด าเนินการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 ด าเนินการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ระหว่างวันที่ 17,18 และวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา กระตุ้นให้โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้ในวันเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขให้กับโรงเรียนต่อไป 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวมทุกด้านพบว่า ระดับการปฏิบัติของโรงเรียนอยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ย X ร้อยละ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ร้อยละ 0.59  
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โครงการ     ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้มี 
บรรยากาศเอ้ือต่อการอ่านตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 3. คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพบริบทพร้อมที่จะเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมในข้อ 2 จ านวน 
2 แห่ง โดยจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ แห่งละ 40,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 80,000.-บาท 

  4. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯและการพัฒนาห้องสมุดให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการอ่าน 

5. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีโรงเรียนแกนน าจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2. โรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม 

นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นักเรียนอ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด จ านวน 9,054 คน ร้อยละ 98.97 

                     4. นักเรียนใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนมากขึ้น และน าความรู้ที่ได้จาก
การอ่านไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 

โครงการ     การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

2. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 

3. สรุปรายงานผลกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ สถาบันภาษาไทย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เฉพาะรางวัลชนะเลิศ) ดังนี้ 
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กิจกรรมคัดลายมือ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กหญิง 
สุภัสสรา  เต่าแก้ว โรงเรียนวดัดงแขวน  
อ าเภอสว่างอารมณ์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิง 
พิชชากร เจตกสิกร โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์  
อ าเภอสว่างอารมณ์ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 เด็กหญิงภัทรวดี  
จันทร์ฉาย โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117   

อ าเภอหนองขาหย่าง 
กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ(เรียงความ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กหญิงพรนัชชา ทัพทัน  โรงเรียนวัดบุญลือ  สาขาวัดเขาพะแวง  
อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงพัดชา เดิมภาระ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน อ าเภอทัพทัน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีผง  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ อ าเภอ 

สว่างอารมณ์ 
กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด.ญ.พัชราพร ปานศิลา โรงเรียนบ้านสระนารายณ ์อ าเภอสว่างอารมณ์ 
   

โครงการ     พัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง PISA ปีการศึกษา 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA  ผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่าย 

วิชาการจ านวน 150 คน 

2. คัดเลือกสื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง PISA 

3. จัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง PISA 

ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหาร และครูวิชาการทุกโรงเรียน ที่เข้ารับการ 

อบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA 

                     2. ทุกโรงเรียนมีสื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว 
PISA เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โครงการ     บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนรุ่นที่ 1-3 จ านวน 50 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอน 

ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 4 จ านวน 27 โรงเรียน 

2. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การขยายโครงการให้กับโรงเรียน รุ่นที่ 4 จ านวน 27 โรงเรียน ๆ ละ  
20,000 บาท 

3. ศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น LN และ LT จ านวน 1 คน 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานด้วยระบบทางไกล (รุ่น 4) จ านวน  45 คน  ในวันที่  
20 –21 กรกฎาคม 2562 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน  หัวข้อ Unplugged  

Computer  รุ่นที่ 1 – 3  จ านวน 50 คน ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 

6. โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

7.  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนแกนน า จ านวน 10 โรงเรียน ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 
   8. การนิเทศติดตามผลการอบรมฯ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบในโครงการ รุ่นที่ 1-3 และรุ่นที่ 4  มีความรู้ ความเข้าใจในการ 

พัฒนาและจัดกิจกรรมนักเรียนในโครงการ 

2. โรงเรียนขยายโครงการ รุ่นที่ 4 มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 

พัฒนานักเรียน 

3. ศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น LN  และครูที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากร 

เครือข่ายท้องถิ่น LT  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

4. ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาภายใต้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียน 

 

 



 

49 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

โครงการ     แข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      อุทัยธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. แจ้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  3. ประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน, ก าหนดหลักเกณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 
  4. ประชุมผู้แทนทีมชนิดประเภทกีฬาต่าง ๆ /กรรมการผู้ตัดสิน 

  5. ด าเนินการจัดการแข่งขัน คัดเลือกผู้ชนะแต่ละระดับเป็นผู้แทนกลุ่ม/อ าเภอ เข้าร่วม  

การแข่งขันระดับจังหวัด/ระดับภาค 

  6. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ได้ออกก าลังกาย  และเล่นกีฬา  ตามทักษะความสามารถในชนิดกีฬา  ที่ตนสนใจทุกโรงเรียนทุกสังกัด    และ 

ทุกระดับชั้น ทั้ง 9  กลุ่มโรงเรียน ใน 4 อ าเภอ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
รวม 83 โรงเรียน 

  2. นักเรียนทุกสังกัดมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  3. นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัดได้เล่นกีฬา ตามความสามารถในชนิดกีฬาที่ตนเองสนใจ 

  4. นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ                            
  5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข 



 

50 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

โครงการ     ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการวางแผนเตรียมการ
จัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2. แจ้งหลักเกณฑ์และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมไปยัง
กลุ่มโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทศบาล และสถานศึกษาเอกชน 

  3. จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล และสถานศึกษาเอกชน
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4. จัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป 

  5. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

  1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
โรงเรียนในสังกัดเอกชน และสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี ได้มีโอกาสและเวทีในการแสดงความสามารถ ในการประกวดแข่งขันแสดงผลงานทั้งด้าน
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการอาชีพ ตามโครงการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ านวน 188 
กิจกรรม (จากกิจกรรมทั้งสิ้น 277 กิจกรรม) จ านวนทีมท่ีร่วมแข่งขัน 865 ทีม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 

จ านวน 1,712 คน 

  2. จากผลการประกวดแข่งขัน มีนักเรียนที่มีทักษะ
ทางด้านวิชาการ งานประดิษฐ์ ศิลปะ ดนตรีและสิ่งประดิษฐ์ ได้รับ 

การคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 จ านวน 178 กิจกรรม นักเรียนที่เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 488 คน 

 

 

 



 

51 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

โครงการ     พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานการอบรม 

2. ประสานงานวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  คลังจังหวัดอุทัยธานี 

3. ด าเนินการฝึกอบรมครูผู้ช่วย จ านวน 70 คน ระยะเวลา  2 วัน  เพ่ือเข้ารับการพัฒนาครู 
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

4. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

ครูผู้ช่วย  มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   ความพร้อม 

ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ  ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครูและองค์ความรู้ทางด้าน 

วิชาการท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

วิธีการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/แจ้งธุรการโรงเรียนเข้ารับการอบรม 

2. ด าเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรม 

     2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

     2.2 การบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงานธุรการโรงเรียน 

     2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และการสร้างเครือข่าย 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลและรายงาน 

 



 

52 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการอบรม  
รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ     พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรพื้นฐานด้านการพัฒนาและ 

      เสริมสร้างศักยภาพคน, บูรณาการป้องกันต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและการด าเนินงานเขตสุจริต 

2. ประสานวิทยากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร 

 4. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

  บุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมสมรรถนะในการพัฒนางาน
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้รับประสบการณ์ตรง รวมเป็นการทั้งเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ น ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

โครงการ     เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จังหวัดอุทัยธานี 

วิธีการด าเนินงาน 

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลาการทาง 

การศึกษา  และจิตอาสาในจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับการอบรม จ านวน 1,300 คน เรื่อง สถาบนัพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดอุทัยธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

   ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจ ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่กรุงสุโขทัย  
กรุงศรีอยุธยาการเสียกรุงเป็นเมืองขึ้นกับพม่า ทั้ง 2 ครั้ง การกู้บ้านเมืองคืนจากพม่า ทั้ง 2 ครั้ง
กรุงธนบุรี  กรุงรัตนโกสินทร์ ราชวงศ์จักรี ผลงานส าคัญของพระมหากษัตริย์ที่ส าคัญในการทุกรัชกาล รัชกาลที่ 1 
ถึงรัชกาลที่ 10  ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีความส านึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์   
ทุกพระองค์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ท าให้ทราบถึงความเสียสละของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสามารถน า
เรื่องราวที่ได้รับการอบรมไปถ่ายทอด ขยายผลให้กับนักเรียนในสังกัดให้เกิดความรัก สามัคคี ความเสียสละ มีความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

                   มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 

 

 

 

 

โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศกึษา 2562    

วิธีการด าเนินงาน 

     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จัดท าประกาศนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2562   และมาตรการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือพิจารณา 
       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการ 

รับนักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และมาตรการใน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

       3. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 
2562 และมาตรการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนติดไว้
หน้าที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ และหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        4. โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน 

   1. ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศ ส ามะโนนักเรียน 

ส าหรับใช้ในการวางแผนการจัดชั้นเรียน  การรับนักเรียน  และการติดตามการเข้าเรียนนักเรียน  การติดตาม
การเข้าเรียน 

  3. เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตาม ทร.14  ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบ 100 % 
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โครงการ     สร้างความเข้าใจและติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรร 

               เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิธีการด าเนินงาน 

1. วางแผน/ประสานวิทยากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

2. ประชุมอบรมชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อแนวทางด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนและ 

นักเรียนยากจนพิเศษให้แก่ครูผู้ดูแลระบบในสังกัด  
3. ประสานงานช่วยเหลือ และตอบข้อซักถามของโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

4. ก ากับ ติดตาม กระบวนการและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากขนแบบมีเงื่อนไขใน 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

  1. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด าเนินการ
ตามคู่มือการด าเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและคู่มือการรับเงินอุดหนุน ส าหรับ
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษ  

แบบมีเงื่อนไขและน าไปด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ     พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบประชุมทางไกลด้วย Video Conference 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียน ด้วยระบบ AMSS และ Webpage 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด้วยโปรแกรม Microsoft application / Network 

4. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 204 คนประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาและ
ธุรการโรงเรียน  สามารถใช้งานระบบ Video Conference ระบบ Amss และการสร้าง Webpage รวมถึง
การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปได้เป็นอย่างดี 
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นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 

 

 

โครงการ     การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปัญหา
อุปสรรค และความต้องการและโครงการที่ขอใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอ
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
  2. รวบรวมโครงการและจัดท ารายละเอียดและจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ในส่วนที่ 1,2 และ3 

  3. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  4. จัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5.  สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้บริหารการศึกษาผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  
เพ่ือก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติ     

6. ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมพบปะสนทนายามเช้าทุกวันพุธ มีการสรุปและ 

รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และน าประเด็นปัญหาอุปสรรคมาวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน 

  7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยจัดท าเป็นรายงานผล  

การด าเนินงานในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

  2. บุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ     การส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. ศึกษา วิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา  

ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2. จัดอบรมปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา (ผู้จัดท า SAR) เพ่ือปรับปรุง SAR ก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) พร้อมกับประเด็นที่ต้องการให้
มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
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  4. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รบการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก หรืออาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกต รับฟังหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

  1. สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครบทุกแห่งและ
มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาภาพรวมระดับดี 
ขึ้นไป จ านวน 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกผลการประเมิน 
ได้แก่ระดับยอดเยี่ยม จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 6.32 ระดับดีเลิศ 
จ านวน 9 แห่งร้อยละ 11 ระดับดี จ านวน 65 แห่ง ร้อยละ 82 

  2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ
แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  3. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต้นสังกัดทุกแห่ง 

โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน  
            ขนาดเล็ก ประจ าปี 2562 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งใน 

รูปแบบ การจัดการเรียนรวม การเลิกสถานศึกษา และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเอกเทศ 

2. จัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  (Computer Mobile Unit) เข้าไปสนับสนุนการจัด 

การเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

3. การจัดตั้งชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับอ าเภอ ซึ่งชมรม 

ระดับอ าเภอ จะมีจ านวน 4 ชมรม โดยในแต่ละชมรมจะมีคณะกรรมการบริหารชมรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กภายในชมรม ท าหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กภายในชมรม  ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

  4. ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอ าเภอ แต่ละชมรม ได้ร่วมประชุมหารือและก าหนดให้มี
กิจกรรมศึกษา ดูงาน โรงเรียนที่มีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการของชมรม 
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ผลการด าเนินงาน 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประกาศเลิกสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จ านวน 2 โรงเรียนโดยมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 คือ 

    1) โรงเรียนวัดหนองสลิด          อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
    2) โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว     อ าเภอทัพทัน 

2. ด าเนินการจัดการเรียนรวม จ านวน 6 แห่ง ดังนี้.- 
    1) รูปแบบ "รวมเรียนบางชั้น" จ านวน  4 แห่ง 
    2) รูปแบบ "รวมเรียนทุกชั้นเรียน" จ านวน  2 แห่ง 

3. จัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) สนับสนุน โรงเรียน  ภาคเรียนละ  
33 โรงเรียน  

4. ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอเมืองอุทัยธานี เดินทางไปศึกษา ดูงาน รูปแบบ การจัด  

การเรียนการสอนด้วย New DLTV ณ โรงเรียนวัดบางใหญ่ และศึกษา ดูงาน รูปแบบวิธีการ การระดม
ทรัพยากร ของโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

5. ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอหนองขาหย่าง และชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอทัพทัน  
เดินทางไปศึกษา ดูงาน รูปแบบ การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านการงานอาชีพ ของโรงเรียนวัดบางขวาก 
และรูปแบบ การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนวัดท่าทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

6. ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอสว่างอารมณ์ เดินทางไปศึกษา ดูงาน การพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 และรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนด้วย New DLTV ของโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

7. จัดให้ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอ าเภอ ทั้ง 4 ชมรม น าเสนอผลการศึกษา  
ดูงาน ที่สรุปรวบรวมแล้ว ของแต่ละชมรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน
ในสังกัด เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อไป 

8. ชมรมโรงเรียนขนาดเล็กของแต่ละอ าเภอ น ารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการศึกษา ที่ได้รับจากการศึกษา ดูงาน มาประยุกต์ใช้  
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ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 83 แห่ง  ร้อยละ 100 โดยจัดท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

 

 

 

 

 



 

62 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ 

          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้ 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 83 แห่ง 
ทีน่้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด เช่น กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  เป็นต้น   และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน 

ทุกกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้ 
สิ่งที่ท าแก้ปัญหา  รู้จักใช้จ่ายหารายได้ระหว่างเรียน  และการน าไปใช้เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน   ได้แก่  กิจกรรม 

ปลูกผักสวนครัวเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมเลี้ยงไก่, หมู, ปลา, กบ  กิจกรรมแปรรูปอาหาร กิจกรรมท าน้ ายา
อเนกประสงค์ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

          โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลฯ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

           และพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 83 แห่ง 
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยการน ามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ และได้จัดท าโครงการและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้   โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 79 แห่ง 
ที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  มีผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

ปีการศึกษา 2561 ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการประเมิน
นักเรียนปฐมวัยในโรงเรียน จ านวน 854 คน ซึ่งผลการประเมินด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมสติปัญญา
แต่ละด้านผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 89.80  
 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนิสัยรักการอ่าน 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม  

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย (อ่านออกเขียนได้)  ตามนโยบาย  “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 ท าให้ครูมั่นใจในการน าความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  วิธีการบูรณาการแก้ปัญหาการอ่าน เขียน และ
การคิดที่สอดคล้องกับพื้นฐานการอ่าน เขียน ของนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล  และวิธีการที่ได้รับจาก
การนิเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบได้ ท าให้นักเรียนได้รับการดูแล 
เอาใจใส่ ช่วยเหลือให้อ่านออก เขียนได้ตามศักยภาพ 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  ให้โรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   และพัฒนาห้องสมุด 

ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการอ่านตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีนักเรียนอ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือ
เรียน) เป็นตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จ านวน 9,054 คน ร้อยละ 98.97
ท าให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียน และน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการศึกษา
เล่าเรียน การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ด าเนินการให้โรงเรียน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์   รวมทั้งเน้น 

การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning  และส่งเสริมให้ครูผู้สอน
น าไปจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย 
เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบสะเต็มศึกษา และให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดวิเคราะห์ในทุก ๆ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง 
การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง 
          คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง 
 วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง PISA ปีการศึกษา 2562 ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
                     1) ให้ทุกโรงเรียนแทรกกิจกรรมด้านการอ่านและการคิดวิเคราะห์ตาม  แนวทาง  PISA 
ในทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาที่ เหมาะสม โดยใช้บทอ่านและแบบฝึกที่ได้รับจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   
ในระดับชั้น PISA 

                     2) การสอบทุกครั้งให้โรงเรียนลดข้อสอบแบบเลือกตอบและเพ่ิมข้อสอบเกี่ยวกับสถานการณ์
มีความยาวและซับซ้อนตามข้อสอบ PISA เพ่ือให้นักเรียนได้อ่าน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์นั้น 
โดยเน้นตั้งค าถามการวิเคราะห์และให้นักเรียนเขียนค าตอบพร้อมแสดงเหตุผลที่มาหรือวิธีท าให้ได้ค าตอบ 
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                     3) จัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  4) อบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA ท าให้ผู้บริหารและครูวิชาการ 

ทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษและสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดย่อย ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดย่อย ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่
บูรณาการภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  นอกจากนั้น  
มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาจีนเช่น กิจกรรมเปิดโลก
วิชาการ งานวันอาเซียน เป็นต้น ท าให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีนสื่อสารพูดภาษาจีนในระดับดีขึ้น ร้อยละ 99.42 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 จ านวน 78 แห่ง   
ที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy คิดเป็นร้อยละ 94   
และโรงเรียนที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Digital Literacy ในรูปแบบบูรณาการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  จ านวน 81 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
97.60 ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy จ านวน 6,875 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 
และนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ จ านวน 6,227 คน คิดเป็นร้อยละ 90.60  
ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ทุกแห่ง มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น  กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ    กิจกรรมการเตรียมความพร้อมความมั่นคงและปลอดภัยทาง 

ไซเบอร์ กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น ส่งผลให้
นักเรียนรู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหา กล้าแสดงออก สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน สอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
เพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า 
ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  1  ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยก าหนดนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอน 
“ห้องเรียนคุณภาพ” เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 3 สร้างมาตรการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนในการสอบ (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้น าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือชมเชย ให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่การพัฒนาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดเจน 

  ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่มีคะแนนผล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้น จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากปีการศึกษา 2560 คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   มากกว่าร้อยละ  50 ขึ้นไป  ระหว่าง 
ปกีารศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้น จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากปีการศึกษา 2560 
คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ทุกแห่ง ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยจัดในหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  การพานักเรียนท าและร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนลงมือท าการทดลอง เช่น การปลูกพืช การเดินทางของแสง เสียง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
การออกก าลังกาย เล่นกีฬา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท าการเกษตร ท างานไม้ท าขนม ท าน้ ายา
ล้างจาน  เป็นต้น  ท าให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกิดการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริง  

เพ่ิมมากข้ึน 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้น (IS: Independent Study) จัดครูสอน IS จ านวนทั้งสิ้น 36 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ได้รับ
การวางรากฐานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามกระบวนการ 5 ขั้น   (IS: Independent Study)    โดย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3  บูรณาการในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
มีการจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นประถมปีที่ 5  โดยมีการวัดผล และประเมินผล วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน น าไปปรากฏในสมุดบันทึกคุณภาพผู้เรียนและ ปพ.1  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
วัดผลในหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการนักเรียนทุกระดับชั้นใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น ในการจัดท าโครงงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในกลุ่มที่สนใจ  ได้แก่   โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   โครงการสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาเซียน และโครงงานตามความสนใจอ่ืน ๆ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
  จากการประเมินโครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการประเมินจากครูประจ าวิชา 
และประเมินโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพบว่านักเรียนมีความเข้าใจ
ในการหาค าตอบหรือการสร้างนวัตกรรมของตนเองตลอดจนมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงานโครงงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในครั้งต่อไป 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 สนับสนุนประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 18 โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนชั้น ม.1-3 ทุกคน ท าแบบวัดแววอาชีพ และ 
Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อได้ตรงกับความถนัด ความสามารถของตนเอง และเพ่ือการประกอบอาชีพของ
นักเรียนในอนาคต 

 



 

68 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

          สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการด าเนินงาน 

  ทุกโรงเรียน  มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
มีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่นักเรียน
จะได้รับ ผ่านการทดลอง ท าได้จริง มีการเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียนนักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ฝึก
ปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และประกอบอาชีพหารายได้ให้กับครอบครัว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต1 ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือและ 

ภาคีเครือข่าย นิเทศ  ก ากับ  ติดตามการด าเนินการต่อยอดขยายผลโรงเรียนในโครงการเพ่ือติดตามการน า  

องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชน
อย่างสร้างสรรค์สู่วิถีชีวิต สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของโรงเรียนเช่น การปลูกต้นไม้ การคัดแยกขยะ การท าปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน การท าบัญชีครัวเรือนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า นักเรียนสามารถน าไป
ปฏิบัติจนเกิดผลดีกับครอบครัว    รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ตลอดไป 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน    
          ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่ได้
รับผิดชอบที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อน าผลมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร  ข้าราชการครูได้เรียนรู้หลักสูตร 
Online  ได้แก่ TEPE Online ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบ  Digital Technology   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมและส่งผลงานดีเด่น
เพ่ือเข้ารับการประกวดคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลดีเด่น 

  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดถือภารกิจและพ้ืนที่มาปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 
TEPE Online หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งครู ประจ าปีงบประมาณ 2562 ท าให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการประกอบวิชาชีพครู  และครูผู้ช่วยมีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ   ความพร้อมในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ 

ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ราชการในวิชาชีพครูและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพ 
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 

  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จัดท าส ามะโนนักเรียนส าหรับ 

ใช้วางแผนการจัดชั้นเรียนและติดตามการเข้าเรียน โดยส ารวจรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ที่ต้องเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562  และติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 

 สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 83 แห่ง  มีการด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน     และมาตรการในการรับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาส 

ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 

   นักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1  ปีการศึกษา 2561 มีอัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  เน้นย้ าให้สถานศึกษาด าเนินการ 

จัดท าฐานข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยง  ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล  และคัดกรองนักเรียนตามประเภท 

น าผลการคัดกรองนักเรียน มาแก้ไขปัญหาแต่ละประเภทอย่างแท้จริง  ส าหรับนักเรียนยากจน ด าเนินการ
จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนเป็นรายบุคคล นักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม ต่าง ๆ   เช่น ชู้สาว   
ติดเกมส์ หนีเรียน เสพสารเสพติด ด าเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว  มีการระดมทรัพยากร   เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ขาดแคลนด้อยโอกาส  
ที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน แนะน าส่งเสริมให้สถานศึกษาน าข้อมูลจากระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
เพ่ือให้สามารถคัดกรองนักเรียนที่ประสบปัญหาความยากจนได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
 ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในรูปแบบ  การจัดการเรียนรวม  การเลิกสถานศึกษา และโรงเรียนที่ 
จัดการเรียนการสอนแบบเอกเทศ  จัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  (Computer Mobile Unit)  เข้าไป
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียน  

การสอน  

จัดตั้งชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอ าเภอ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือใช้เป็นเครือข่าย 

ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในชมรม ท าหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กภายในชมรม    ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

  ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 61 แห่ง ประกาศเลิกสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จ านวน 2 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวัดหนองสลิด อ าเภอเมืองอุทัยธานี  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อ าเภอทัพทัน 

เรียนรวมบางชั้น จ านวน 3  โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)   โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 
และโรงเรียนวัดตานาด อ าเภอเมืองอุทัยธานี  เรียนรวมทุกชั้น จ านวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองพังค่า 
โรงเรียนบ้านเนินตูม อ าเภอเมืองอุทัยธานี โรงเรียนวัดหนองเขื่อน โรงเรียนวัดห้วยรอบ อ าเภอหนองขาหย่าง 
โรงเรียนวัดหนองนกยูง โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม อ าเภอทัพทัน โรงเรียนบ้านหนองยายดา 
อ าเภอสว่างอารมณ์ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน เรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียน
ขนาดเล็กทุกแห่ง  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน  เพ่ือชว่ยเหลือกัน
ทางวิชาการ 

  ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6     ที่มีคะแนนผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป  ระหว่างปีการศึกษา 2561  และ 

ปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นจ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากปีการศึกษา 2560 คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์  
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  ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป  ระหว่างปีการศึกษา 2561  และ 

ปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2560 คือ ภาษาไทย และ
วิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี    
           ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการจัดท าและใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้งาน คือ  

1. ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนใช้ในการวางแผน  

การจัดการศึกษา 
2. จัดท าและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ  

เขตพ้ืนที่การศึกษาครอบคลุมภารกิจ 4 ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป 

3. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อ 

การใช้งานตามปฏิทินที่ก าหนด 

                        4. จัดท าคู่มือแต่ละโปรแกรม  โดยใช้กระบวนการประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว 
  5. มีเครือข่ายโซเชียล ท าให้มีการติดต่อกับโรงเรียนได้ในเวลาที่รวดเร็วการประสานงาน
เป็นไปด้วยดี 
  ด้านวิชาการ 

 1. จัดท าข้อมูลผลการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง  โดยแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตาม 

และประเมินผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 2. มีศูนย์สื่อเพ่ือให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  และสถานศึกษา มีข้อมูลเป็นฐานเดียวกัน  น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 

วางแผนการจัดการศึกษา บริหารงบประมาณ จัดตั้งจัดสรร การจัดกรอบอัตราก าลัง และอ่ืน ๆ  
  ด้านบริหารงบประมาณ  
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ 

  3. รายงานผลการเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนดเวลา 
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ด้านบริหารงานบุคคล   
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีข้อมูลอัตราก าลังครบถ้วนถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานได้ทันที 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีแผนการบริหารงานอัตราก าลัง
ระยะยาว 

  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ มีขวัญก าลังใจและมีความสุข  

ในการปฏิบัติงานส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

ด้านบริหารทั่วไป  
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน มีฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน สามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจวางแผนการจัดการศึกษา บริหารงบประมาณ จัดตั้ง จัดสรร และจัดกรอบอัตราก าลัง 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีข้อมูลที่ครอบคลุม ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน 

  3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% 

  4. โรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีเว็บไซต์ส าหรับให้การบริการ 
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ส่วนที่ 4 

ผลงานทีป่ระสบความส าเร็จ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1   ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย 

สู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ซึ่งมผีลกำรด ำเนินงำนที่รับรำงวัลและเป็นผลงำนที่ภำคภูมิใจ ดังนี้ 
 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

  การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  

ปีท่ีด าเนินการ   2561-2562 

  ส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1  ได้ม ีกำรประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำยในด้ำนต่ำง ๆ คือ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ดังนี้ 
 ด้านการบริหารวิชาการ 

นวัตกรรมคลังรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
จัดท ำเพ่ือรวบรวบสื่อกำรเรียนรู้ ให้กลุ่มเป้ำหมำย

สำมำรถน ำไปใช้ง่ำย ครบถ้วน ถูกต้อง  
วิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
2. ออกแบบ สร้ำง และจัดท ำเว็บไซต์ 

คลังรวมสื่อกำรเรียนรู้ แบบออฟไลน์ 
3. ตรวจและพิสูจน์อักษร ควำมถูกต้องทำงภำษำ 
4. น ำไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย เผยแพร่ออนไลน์ 
5. สรุปผลและแก้ไขปรับปรุง 

ผลการด าเนินงาน 

1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด ได้แก่ นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคคลทั่วไปที่ต้องกำรสื่อกำรเรียนรู้ 

2. พัฒนำ แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม สื่อกำรเรียนรู้ และเพ่ิมประสิทธิภำพของนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

คลังสื่อ 
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 ด้านการบริหารงบประมาณ 

นวัตกรรม Smart Area (วางแผนโครงการ และงบประมาณ) 
ประยุกต์ใช้ระบบ Smart Area ในส่วน วำงแผนโครงกำร และงบประมำณ เนื่องจำกมี  

ควำมครอบคลุมครบถ้วน ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ในกำรจัดกำร มีกำรอัพเกรดโปรแกรมอยู่เสมอ 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษำคู่มือ เอกสำร กำรใช้งำน และติดตั้งโปรแกรม 

2. ติดตั้งโปรแกรม Smart Area และทดสอบโปรแกรม 

3. จัดอบรมกับกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ธุรกำรโรงเรียน ครู ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 

4. น ำไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย เผยแพร่ออนไลน์ 
5. สรุปผลและแก้ไขปรับปรุง 

ผลการด าเนินงาน 

1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด ได้แก่ ธุรกำรโรงเรียน ครู ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 

2. ส ำรองข้อมูล อยู่เสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำย 

3. ปรับปรุง ประสิทธิภำพของนวัตกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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 ด้านการบริหารงานบุคคล 

นวัตกรรม iUpsalary(ระบบเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็น รูปแบบใหม่) 
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล ในส่วนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นรูปแบบใหม่ เพื่อควำม

รวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกสบำย ทั้งทำงโรงเรียน และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษำกฎระเบียบ เงื่อนไขกำรเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ 
2. ออกแบบ สร้ำง จัดท ำโปรแกรม iUpsalary 

3. ทดสอบโปรแกรม iUpsalary 

4. น ำไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 

5. สรุปผลและแก้ไขปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 

1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 

2. ส ำรองข้อมูล อยู่เสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำย 

3. ปรับปรุง ประสิทธิภำพของนวัตกรรม 

หลักฐานอ้างอิง 
 - เว็บไซต์ สพป.อุทัยธำนี เขต 1 > e-Service >iUpsalary  

 - http://122.154.179.171/iarea2/upsalary.php 

 ด้านการบริหารทั่วไป 

นวัตกรรมโปรแกรม iArea 

ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปมีระบบต่ำงๆ 
ภำยในโปรแกรม อำทิ ระบบลงเวลำกล้อง ระบบบันทึก 

กำรปฏิบัติงำน ระบบสลิปเงินเดือน 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษำปัญหำ และควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

2. ออกแบบ สร้ำง จัดท ำโปรแกรม iArea 

3. ทดสอบโปรแกรม iArea 

4. น ำไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 

5. สรุปผลและแก้ไขปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 

1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด ได้แก่ ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 

2. ส ำรองข้อมูล อยู่เสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำย 

3. ปรับปรุง ประสิทธิภำพของนวัตกรรม 

 

iArea 
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การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยใช้กลไก ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก 

............................................. 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปี 2562 โดยกำรน้อมน ำหลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (รัชกำลที่ 9) คือ เข้ำใจ 
เข้ำถึง และพัฒนำ มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน บนพ้ืนฐำนของกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงประสิทธิภำพ โดยมี
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้.- 
  1. แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือท ำหน้ำที่
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2. จัดให้มีกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำขนำดเล็กในสังกัด เพ่ือร่วมกันก ำหนดแนวทำง  

กำรด ำเนินงำน รวมถึงหำรือแนวทำงกำรจัดตั้งชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก 

  3. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
  3. จัดตั้งชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับอ ำเภอ  
  4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับ
อ ำเภอ  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนและช่วยเหลือกันพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ของแต่ละชมรมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

  5. จัดให้มีกำรประชุมหำรือคณะกรรมกำรชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก แต่ละชมรม เพ่ือร่วมกัน
ก ำหนดกิจกรรมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก ในแต่ละชมรม 

  6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมของแต่ละชมรม 

  7. ให้แต่ละชมรม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน  ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึง 

ขั้นสรุปผลกำรด ำเนินงำน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทรำบ 

  8. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็กใน
รูปแบบของกำรจัดกำรเรียนรวม 

  9. จัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนให้กับโรงเรียนขนำดเล็กท่ีขำดแคลนคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  10. จัดท ำเว็บไซต์ ชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ฯ เพ่ือเป็นช่องทำง
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรด ำเนินงำน นวัตกรรม และผลงำนทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโรงเรียนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 

11. จัดให้มีกำรประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี 2562  
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พร้อมทั้งมอบเงินรำงวัล โล่ และเกียรติบัตรรำงวัล ให้กับโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก 

โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้.- 
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  1. จัดให้มีกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 เพ่ือหำรือ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

  2. คณะกรรมกำรชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับอ ำเภอ แต่ละอ ำเภอ จัดประชุมหำรือ 

แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ภำยในชมรม ในห้วงเดือน 
กรกฎำคม 2562 

  3. คณะกรรมกำรชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับอ ำเภอ แต่ละอ ำเภอ ด ำเนินกิจกรรม ศึกษำ  
ดูงำน รูปแบบนวัตกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ของโรงเรียนในจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย New DLTV ที่มีประสิทธิภำพ รูปแบบกำรระดมทรัพยำกร
จำกทุกภำคส่วนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รูปแบบกำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
รูปแบบกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียน และรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัยที่เป็นเลิศ 
เป็นต้น เพ่ือน ำมำประยุกต์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กในชมรม  

  4. ชมรมโรงเรียนขนำดเล็กของแต่ละชมรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอผลที่ได้รับจำก
กำรศึกษำงำน เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ 
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5. โรงเรียนขนำดเล็ก น ำผลที่ได้รับจำกกำรศึกษำ ดูงำน มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ 

ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน 

  6. ด ำเนินกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรจัดกำรเรียนรวม และกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

  7. จัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนให้กับโรงเรียนขนำดเล็กท่ีขำดแคลนคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  8. ด ำเนินกำรประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พร้อมทั้งมอบเงินรำงวัล โล่ และเกียรติบัตรรำงวัล ให้กับโรงเรียนที่ชนะกำรประกวด
คัดเลือก 
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  9. กำรจัดท ำเว็บไซต์ ชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ เพ่ือใช้เป็น
ช่องทำงเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนทำงวิชำกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ของชมรม ฯ และ
โรงเรียนขนำดเล็ก ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กำรควบรวมโรงเรียน 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนวัดดงพิกุล 

2. โรงเรียนบ้ำนท่ำดำน 

3. โรงเรียนวัดตำนำด 

กำรเลิกโรงเรียน 5 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้ำนเนินตูม 

2. โรงเรียนวัดทุ่งปำจำน 

3. โรงเรียนวัดหนองนกยูง 
4. โรงเรียนบ้ำนหัวดง 
5. โรงเรียนวัดท่ำมะขำมป้อม 

กำรจัดตั้งชมรม ระดับเขตพื้นท่ี 1 ชมรม 

ระดับอ ำเภอ 4 ชมรม 

 

กำรจัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
(Computer Mobile Unit) สนับสนุน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนขนำดเล็ก 

ภำคเรยีนละ  
29 - 30 โรงเรียน 

 

ประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ประจ ำปี 2562 

จ ำนวน 4 โรงเรียน 

 

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองตำงู 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดดงแขวน 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดเขำดำวเรือง 
รองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนวัดดงแขวน 

 



 

81 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทยเพื่อบังเกิดผลอย่างยั่งยืน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ได้ด ำเนินกำรสรุปสภำพปัจจุบัน  
ปัญหำด้ำนกำรอ่ำน เขียน ภำษำไทยของนักเรียนในสังกัด  พบว่ำ มีนักเรียนที่สมควรให้ควำมช่วยเหลือ              
อย่ำงเร่งด่วน จ ำนวน 253 คน จำก 30 โรงเรียน เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นปัญหำ อุปสรรคในกำรเรียนรู้ ของ
นักเรียนในรำยวิชำอ่ืน ๆ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  จึงได้
จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอ่ำน เขียนภำษำไทย ขึ้น 

วิธีการด าเนินการ 
  1. วางแผนการนิเทศ เป็นขั้นตอนที่น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำข้อมูลมำก ำหนดกิจกรรมและ
แนวทำงปฏิบัติงำนนิเทศสร้ำงสื่อเครื่องมือพัฒนำวิธีกำรนิเทศเพ่ือเตรียมควำมพร้อมที่จะด ำเนินกำรนิเทศกำร
สอนอ่ำน เขียน ภำษำไทยให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

  2. ด าเนินการนิเทศ ขั้นด ำเนินกำรนิเทศเป็นกระบวนกำรด ำเนินกำรนิเทศกำรสอน  ตำมแผนที่
วำงไว้ในขั้นตอนที ่1 เป็นกำรปฏิบัติงำนของผู้สนับสนุนกำรนิเทศประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูฝ่ำยวิชำกำรของ
โรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ซ่ึงผู้นิเทศได้ขอให้อยู่ร่วมสังเกตกำร ขณะด ำเนินกำรนิเทศด้วยทุกครั้งกำรด ำเนินกำรนิเทศ
ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของวิธีกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือบังเกิดผลอย่ำงยั่งยืนแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นจูงใจ จำกหลักกำรและควำมเชื่อของผู้นิ เทศที่ว่ำทุกคนสำมำรถพัฒนำได้                 
กำรพัฒนำต้องขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศมิใช่เกิดจำกกำรบังคับกรณีที่ผู้รับกำรนิเทศประสบ
ปัญหำแต่ยังไม่มีควำมต้องกำรที่จะรับกำรนิเทศเป็นหน้ำที่ของผู้นิเทศที่จะต้องกระตุ้นจูงใจโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ
ซึ่ งจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนและปฏิบัติอย่ ำงรัดกุมจูงใจให้ ผู้ รับกำรนิ เทศเกิดควำมตระหนักหรือ                          
เห็นควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนและจูงใจให้เกิดควำมต้องกำรที่จะรับ
กำรนิเทศ 

  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นให้ความรู้ เป็นขั้นตอนให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนแก่ผู้รับกำรนิเทศเพ่ือเป็น
ฐำนน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสู่การปฏิบัติ เมื่อผู้รับกำรนิเทศเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรศึกษำรับรู้               
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆในขั้นตอนที่ 2 จนทั้งผู้รับกำรนิเทศและผู้นิเทศเห็นว่ำพร้อมที่จะทดลองลงมือปฏิบัติได้แล้ว
จ ะจั ด ให้ มี ก ำ รฝึ ก ป ฏิ บั ติ โด ย จั ด กิ จ ก ร รม ให้ ผู้ รั บ ก ำรนิ เท ศ ได้ เรี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น ำต ำม ล ำ ดั บ                                                     

1) สังเกตรับรู้  2)  ท ำตำมแบบ 3) ท ำเองโดยไม่มีแบบ 4) ฝึกให้ช ำนำญโดยผู้นิเทศและผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติกำร
นิเทศ  ตำมข้ันตอนส ำคัญคือจูงใจให้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ และชี้ชัดควำมส ำเร็จโดยด ำเนินกำรตำมแผนกำรนิเทศ 

ที่ได้จัดเตรียมไว้กำรด ำเนินกำรนิเทศกับผู้รับกำรนิเทศแต่ละคนเป็นไปตำมสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  

โดยด ำเนินกำรในภำพรวมดังนี้ 
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  1. เยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือรับทรำบถึงปัญหำในกำรเรียนกำรสอนพูดคุยกับครูแบบกัลยำณมิตรแล้วใช้
สถำนกำรณ์ของปัญหำที่ปรำกฏเป็นประเด็นในกำรสนทนำเพ่ือเริ่มเข้ำสู่ขั้นตอนที่ 1 ของกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือ
บังเกิดผลอย่ำงยั่งยืนคือกำรจูงใจให้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ ไขกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของตนและเกิดควำมต้องกำรที่จะขอรับกำรนิเทศเมื่อครูตกลงใจที่จะรับกำรนิเทศแล้วจะมีกำรวำงแผนร่วมกัน
ถึงจุดประสงค์และกิจกรรมกำรนิเทศที่จะด ำเนินกำร 

  2. ด ำเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่  2 ของวิธีกำรนิ เทศกำรสอนเพ่ือบังเกิดผลอย่ำงยั่งยืนคือ                   
ให้ควำมรู้เป็นกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำตำมจุดประสงค์
ของกำรนิเทศซึ่งใช้วิธีกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยตำมสภำพควำมพร้อมของผู้รับกำรนิเทศแต่ละคนภำพรวม
กรณีที่มีจุดประสงค์ไม่แตกต่ำงกันก็ใช้กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ ร่วมกันเช่นจัดหำเอกสำรให้ศึกษำสำธิตกำรสอน
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อกำรสอนและเครื่องมือประเมินกำรอ่ำนกำรสนับสนุนสื่อกำรอ่ำนฯลฯ 

  3. ด ำเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 ของวิธีกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือบังเกิดผลอย่ำงยั่งยืน  คือ 
ขั้นสู่กำรปฏิบัติ  โดยให้ผู้รับกำรนิเทศฝึกปฏิบัติตำมขั้นตอนของกระบวนกำรปฏิบัติ   คือให้ผู้รับกำรนิเทศ  

1) สังเกตรับรู้ 2) ท ำตำมแบบ  3) ท ำเองโดยไม่มีแบบ  4) ฝึกให้ช ำนำญเน้นกำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง                    
ปัญหำที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโดยให้ฝึกปฏิบัติไปทีละประเด็นปัญหำโดยก ำหนดจุดประสงค์ของกำรฝึกปฏิบัติ                  
ชัดเจนและมั่นใจว่ำผู้รับกำรนิเทศจะท ำให้บรรลุผลได้ 
      4.  ด ำเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 คือ ขั้นชี้ชัดควำมส ำเร็จเพ่ือให้ผู้รับกำรนิเทศได้ประเมินผล 

กำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอันเป็นผลมำจำกกำรรับนิเทศกำรสอนเพ่ือให้
เห็นควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของตนเองว่ำก่อนกำรนิเทศผู้รับกำรนิเทศมีปัญหำหรือต้องกำรปรับปรุง         
ในเรื่องใดหลังกำรนิเทศกำรสอนผู้รับกำรนิเทศมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอะไรมำกขึ้นและท ำอะไรได้ดีขึ้นบ้ำงเป็นไป
ตำมที่ต้องกำรหรือไม่อย่ำงไรนักเรียนที่มีปัญหำได้รับกำรแก้ไขช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำงหรือมีพัฒนำกำรในเรื่องได้
ดีขึ้นบ้ำงเพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเอง 
  ขั้นตอนที ่ 4 ขั ้นชี ้ชัดความส าเร็จ  เป็นขั ้นตอนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีทั ้งประเมิน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนและประเมินเมื่อกำรปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นลงจะใช้วิธีกำรประเมินหลำยวิธีโดยเน้นให้ผู้รับ
กำรนิเทศมีส่วนร่วมในกำรประเมินจุดประสงค์ส ำคัญที่นอกเหนือไปจำกกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน
คือกำรท ำให้ผู้รับกำรนิเทศได้เห็นผลส ำเร็จของงำนที่เกิดจำกกำรรับกำรนิเทศกำรสอน ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ                     
ให้ผู้รับกำรนิเทศเกิดควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนเองต่อไปซึ่งเป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำรนิเทศเพ่ือบังเกิดผล
อย่ำงยั่งยืนคือเมื่อกำรนิเทศสิ้นสุดลงแล้วกำรพัฒนำก็จะยังคงด ำเนินต่อไป 

 ผลส าเร็จ 

  1) ผู้รับกำรนิเทศมีควำมตระหนัก ปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ว่ำ นักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ เรียนรู้
ช้ำเนื่องจำกระดับสติปัญญำต่ ำ บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จึงไม่ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ แต่เมื่อได้รับกำรนิเทศ              
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยหำกท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน ท ำให้เกิดควำมต้องกำรที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
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  2) ผลจำกกำรใช้กิจกรรมกำรนิเทศที่หลำกหลำยมีทั้งกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำจัดหำเอกสำร               
ให้ศึกษำกำรประชุม เยี่ยมชั้นเรียน กำรชี้แนะ (Coaching) ฯลฯ  ซึ่งพิจำรณำเลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมของ 

กำรนิเทศแต่ละครั้ง โดยค ำนึงถึงกับจุดประสงค์ของกำรนิเทศพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถและบริบทของผู้รับ
กำรนิเทศกำรน ำกิจกรรมต่ำง ๆ มำใช้ในสถำนกำรณ์และช่วงเวลำที่เหมำะสมส ำหรับผู้รับกำรนิเทศแต่ละคน  

จะส่งผลให้ผู้รับกำรนิเทศได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเกิดควำมเชื่อมั่นและ
ภูมิใจในควำมสำมำรถของตนเอง  มีเจตคติท่ีดีต่อกำรนิเทศกำรสอน  และกำรพัฒนำตนเองเกิดแรงจูงใจให้เกิด 

ควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนเอง 
  3) ผู้รับกำรนิเทศเกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรสอนนักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือให้อ่ำน
ออกเขียนได้อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง กำรนิเทศใช้ได้ผลตำมเจตนำรมณ์ของผู้นิเทศคือช่วยให้ผู้รับกำรนิเทศ
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไปในทำงที่พึงประสงค์และสำมำรถรักษำพฤติกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้คงสภำพอยู่ได้นำนหรือมีกำรพัฒนำเพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่องนอกจำกนั้นยังมีแนวโน้มที่จะ
สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้รับกำรนิเทศเกิดควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุทัยธานี เขต 1  “Coffee คนส าราญ” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1   เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

หน้ำที่ให้บริกำร  ส่งเสริม  สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธำนี   จ ำนวน 4 อ ำเภอ  
ซึ่งในแต่ละวันจะมีข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน หรือบุคลำกรภำยนอกมำติดต่อรำชกำร
จ ำนวนมำกและเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง พ้ืนที่โดยรอบ ไม่มีร้ำนค้ำ เครื่องดื่มให้บริกำรอยู่ใกล้สถำนที่รำชกำร 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรรับหรือรอกำรให้บริกำร ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือบุคลำกรที่เข้ำมำ
ติดต่อจะได้มีสถำนที่พักผ่อน ในห้วงระหว่ำงรอรับกำรบริกำร หรือช่วงที่บริกำรแล้วเสร็จ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จึงจัดท ำร้ำนค้ำสวัสดิกำร เรือนรับรอง “Coffee คนส ำรำญ” 

วิธีการด าเนินการ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ส ำรวจควำมต้องกำรของ  

บุคลำกรในสังกัด ที่มีควำมประสงค์จัดให้มีร้ำนค้ำสวัสดิกำร เครื่องดื่มไว้บริกำรข้ำรำชกำรครู บุคลำกรในสังกัด 
หรือบุคลภำยนอกที่มำติดต่อรำชกำร รวมทั้ง ส ำรวจโรงเรียน ที่มีผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ที่ต้องกำรเผยแพร่และ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในรำคำที่เหมำะสม  

2. จัดประชุมชี้แจง  แนวทำงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  ให้บุคลำกรในสังกัด  โดยมี 
วัตถุประสงค์ให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต พอเพียง เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ถูกต้อง
ตำมระเบียบกฎหมำย  โดยน ำหลักกำรบริกำรจัดกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร เรือนรับรอง “Coffee คนส ำรำญ”  

มำเป็นรูปแบบให้กำรฝึกบุคลำกรในสังกัดให้มีคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์  
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3. บุคลำกรในสังกัด ได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น และตกลงร่วมกันก ำหนดข้อตกลงในกำร 

ให้บริกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำรเรือนรับรอง “Coffee คนส ำรำญ” โดยมีข้อตกลงร่วมกัน 5 ข้อ ได้แก่  
1) เวลำเปิดปิด 07.00 – 16.30 น. 
2) กำรให้บริกำรแบ่งออกเป็น  สำมส่วน บริกำรกำแฟสด  และกำแฟซอง บริกำร 

เครื่องดื่มในตู้แช่เย็น บริกำรผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน   
3) ร้ำนค้ำสวัสดิกำรจะไม่มีผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรจะต้องบริกำรตนเอง โดยสำมำรถ 

ใช้บริกำรกำแฟสด ในรำคำแก้วละ 20 บำท กำแฟซอง แก้วละ 10 บำท เครื่องดื่มในตู้แช่  รำคำตำมท่ีก ำหนด 
หรือผลิตภัณฑ์ขนมของเด็กนักเรียน ชุดละ 10 บำท เมื่อผู้ ใช้บริกำรมีควำมประสงค์ที่จะรับบ ริกำร 
ร้ำนค้ำสวัสดิกำรจะจัดให้มีถังใส่เงินตำมรำคำสินค้ำ ที่ระบุ โดยแยกเป็นสำมถัง  หำกเรำมีควำมประสงค์จะใช้
บริกำรกำแฟ ผู้ใช้บริกำรก็จะต้องใส่เงินตำมจ ำนวนที่รำคำสินค้ำก ำหนดในถังกำแฟ คนส ำรำญ เป็นต้น  

4) ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่จะต้องเตรียมเงินให้พอดีกับรำคำสินค้ำที่จะใช้บริกำร หำกเกิน 

จะไม่มีกำรทอนเงิน แต่จะถือว่ำได้ช่วยเหลือแก่ร้ำนค้ำสวัสดิกำร  
5) เมื่อใช้บริกำรแล้ว ผู้ใช้บริกำรจะต้องจัดเก็บท ำควำมสะอำดภำชนะในกำรใช้  

บริกำรด้วยตนเอง อำทิเช่น แก้วเซรำมิคที่ใส่กำแฟ ผู้ใช้บริกำรต้องล้ำงและจัดเก็บไว้ในที่เตรียมไว้ ด้วยตนเอง 
เป็นต้น 

  4. ในทุกวันศุกร์ เจ้ำหน้ำที่จะมำไขกุญแจถังเก็บเงินในแต่ละถังแล้วน ำเงินไปจัดเก็บและ
รำยงำนจ ำนวนเงินที่ร้ำนค้ำสวัสดิกำรได้ให้บริกำร 

ผลการด าเนินการ 
  จำกกำรให้บริกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร Coffee คนส ำรำญ ที่ผ่ำนมำ มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้เข้ำมำใช้บริกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำรเป็นจ ำนวนมำกและเป็นประจ ำ จ ำนวนเงินที่ได้จำก
กำรใช้บริกำรผ่ำนกำรใส่ถัง มีจ ำนวนมำกกว่ำ รำคำสินค้ำท่ีน ำมำให้บริกำร นั่นแสดงให้เห็นได้ว่ำบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ในกำรใช้บริกำร อีกทั้ง ร้ำนค้ำ
สวัสดิกำร ยังเป็นต้นแบบให้โรงเรียนในสังกัด ได้น ำแนวคิด วิธีกำร ไปใช้ในกำรบริกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        พัฒนารูปแบบ ประเภทการให้บริการให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่
บุคลากรในสังกัดมากยิ่งข้ึน 
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1. เวลาเปิด   07.00 น. เวลาปิด  16.30 น. 
2. การให้บริการ (บริการตนเอง) 

-กาแฟ ร้อน 3 in 1  ราคา  10  บาท:แก้ว : ซอง  
-กาแฟสด  20 บาท : แก้ว 
-ขนมเป็นของโรงเรียนในสังกัด น าวางจ าหน่าย อาทิตย์ละ 1 โรงเรียน  
ราคา ตามท่ีโรงเรียนก าหนดติดป้ายกับสินค้า วันศุกร์ โรงเรียนมาไขถังรับเงิน  
-เครื่องดื่มในตู้แช่เย็น ราคาตามป้ายติด ณ ตัวสินค้า 
-ถังใส่เงินจะมี 3 ถัง  แบ่งเป็น   
1) ถังกาแฟ  ฅ. ส าราญ 

2) ถังเครื่องดื่ม ฅ. ส าราญ ในตู้แช่เย็นยี่ห้อเป๊ปซี่ 
3) ถังผลิตภัณฑ์โรงเรียน 

3. เตรียมเงินพอดีกับราคา ใส่ถังของแต่ละรายการกรณีใส่จ านวนเงินมากกว่าราคาสินค้า  
ให้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้ร้านกาแฟ 

- แก้วกระดาษ  ใช้แล้ว ท้ิงถังขยะ 

- แก้วเซนามิค ใช้แล้วกรุณาช่วยล้างท าความสะอาดด้วยตนเอง และน าไว้ท่ีจุดท่ีน ามา 
4. ก าหนดเวลาเปิดแอร์  09.30 น.   ปิดแอร์เวลา 15.30 น. 
5. บุคลากรส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอทุยัธาน ีเขต 1 /สถานศึกษาในสงักดั    และผูใ้ชบ้ริการทุกทา่นรบับรกิาร

สินคา้ จา่ยเงนิ รวมถงึการรกัษาความสะอาด ตามแนวปฏบิตัสิ านกังานเขตพื้นที่การศกึษา สจุรติ ซือ่สตัย ์และเป็นแบบอยา่งที่
ดตีอ่สงัคมไทย 

 

ฅ.ส าราญ

ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารเรอืนรบัรอง 
coffee ฅ. ส าราญ 
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ระดับสถานศึกษา 

 

IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  
ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 

และมำตรฐำนกำรศึกษำ    เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสมตำม
บริบทของสถำนศึกษำและมีประสิทธิภำพ    สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้ได้รับ
รำงวัล  IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ผลปรำกฏว่ำ ระดับยอดเยี่ยม  
ได้แก่  โรงเรียนอนุบำลเมืองอุทัยธำนี  อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี 2562 

ชนะเลิ ศ  ได้ แก่   โรงเรี ยนวั ดหนองตำงู   อ ำเภอเมื อง
อุทัยธำนี  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดดงแขวน อ ำเภอ
สว่ำงอำรมณ์  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดเขำดำวเรือง   
อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์    และรองชนะเลิศ อันดับ  3 ได้ แก่  
โรงเรียนบ้ำนหนองแว่น อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 
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โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปี 2562 

โรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำก  ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน 5 โรงเรียน 

- โรงเรียนวัดเขำปฐว ี

- โรงเรียนบ้ำนหนองเมน 

- โรงเรียนวัดตลุกดู่ 
- โรงเรียนอนุบำลวัดหนองเต่ำ 
- โรงเรียนวัดหนองตำงู 

ระดับมัธยมศึกษำขยำยโอกำส จ ำนวน 3 โรงเรียน 

 - โรงเรียนบ้ำนวังเตย 

 - โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 
 - โรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน 

โรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระดับดี ได้แก่  
ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 6 โรงเรียน 

 - โรงเรียนวัดทุ่งนำไทย 

 - โรงเรียนวัดจักษำ 
 - โรงเรียนอนุบำลสว่ำงอำรมณ์ 
 - โรงเรียนบ้ำนหนองแขวนกูบ 

  - โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 

  - โรงเรียนวัดดอนกลอย 

 ระดับมัธยมศึกษำขยำยโอกำส จ ำนวน 5 โรงเรียน 

  - โรงเรียนบ้ำนโป่งเก้ง 
  - โรงเรียนบ้ำนสวนขวัญ 

  - โรงเรียนบ้ำนเกำะเทโพ 

  - โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งสงบ 

  - โรงเรียนบ้ำนหนองก่ี 
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การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ประกำศผลกำรคัดเลือกนักเรียน 

และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)  ประเภท
สถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ขนำดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองตำงู อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี   
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ส่วนที่ 5 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 

  จากผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงมีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 

1.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรแจ้งนโยบาย  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด  ให้รวดเร็วและชัดเจน 

  2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเร็วขึ้น เพ่ือจักได้มีเวลาในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  3. ลดภาระงานของครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ควรบูรณาการการด าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องภายในส านัก เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานในระดับสถานศึกษา การพัฒนาครูควรพัฒนาทักษะการสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผล   และมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา  ทักษะการคิด  วิเคราะห์  และส่งเสริม 

ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 

  4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความตระหนักในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรประชุมชี้แจงท าความเข้าใจปฏิทินการด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายและด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

  6. สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้วยวิธี
หลากหลาย เช่น ประชุม จัดท าเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความตระหนัก
ให้เห็นความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  7. ควรมีการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางแผนบริหารจัดการศึกษา  

ด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด 

  8. ควรมีรูปแบบการพัฒนาครูโดยยึดพื้นที่บริบท/ โรงเรียนเป็นฐาน  เช่น การนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศทางไกล การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

  9. ควรชี้แจงท าความเข้าใจให้หน่วยงานที่ไม่ไห้ความร่วมมือได้รับทราบถึงการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
  10. ควรจัดให้มีระบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผล 

ทุกครั้งเมื่อด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จให้เป็นไปตามก าหนดเวลา มีความถูกต้อง สมบูรณ์โดยเฉพาะผลส าเร็จ  

เชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการในปีต่อไป 

  11. การให้ขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่มีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น ให้ความดีความชอบ มอบโล่รางวัล ฯลฯ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 

ที่ปรึกษำ 
นายสุชาติ  กลัดสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

        อุทัยธานี เขต 1  
 นายวุฒิภัทร  จูมโสดา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

     อุทัยธานี เขต 1 

คณะท ำงำน 
 นางฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 นายธงชัย  มั่นสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 นางสุริยา  วรสิทธิ ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ว่าง         ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นางจินตนา  เนียมมา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายสุพจน์  มธุรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 นางศิริเพ็ญ  สุปันนุช  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 นางสาววัชนันท์  เดชอ าพร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 นายโฆษิต  รักษาทรัพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 นางยิ้มศรี  เมืองเหลือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นายเสน่ห์  อ่องแช่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางอรัญญา  จิวะชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1
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