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สาธารณชนได้รับทราบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1    ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน   
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การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   ให้บรรลุเป้าหมาย  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ธันวาคม  2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

ค ำน ำ                  หน้ำ 

ส่วนที่ 1    สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

  สภาพทั่วไป           1 

  เขตบริการด้านการศึกษา        1 

  โครงสร้างการบริหารงาน        2 

  ท าเนียบผู้บริหาร          3 

  ประธานกลุ่มโรงเรียน        5 

  องค์คณะบุคคล         6 

     ข้อมูลบุคลากร         7 

     ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา        8 

     ข้อมูลคุณภาพการศึกษา                 13 

ส่วนที่ 2   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563    17 

ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงาน 

                     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
  ยุทธศาสตร์ที ่1   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง     24 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ       31 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  46  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   

    มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   51 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม       58 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  62 

ส่วนที่ 4   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ       79 

ส่วนที่ 5   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2564     80  

ภาคผนวก 

    ค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    คณะผู้จัดท า  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

                          1 
ส่วนที่ 1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 

สภาพทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  
อำคำรตั้งอยู่เลขที่ 78  หมู่ 2   ต ำบลสะแกกรัง อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี  
จังหวัดอุทัยธำนี  01666   โทรศัพท ์ 69-1627-9868  
โทรสำร 6-50-511569 เวบ็ไซต์ www.utt1.go.th 

 

เขตบริการด้านการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1 รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ใน 4 อ ำเภอ จ ำนวน 87 โรงเรียน ประกอบด้วย  

1. อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จ ำนวนสถำนศึกษำ  22  โรงเรียน 

2. อ ำเภอหนองขำหย่ำง จ ำนวนสถำนศึกษำ  11  โรงเรียน 

3. อ ำเภอทัพทัน จ ำนวนสถำนศึกษำ  20   โรงเรียน 

4. อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์  จ ำนวนสถำนศึกษำ  25  โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอสว่างอารมณ ์

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 

อ าเภอทัพทัน 

อ าเภอหนองขาหยา่ง 

http://www.utt1.go.th/
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หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน 

                                                                                   โครงสร้างการบริหารงาน                        2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

 
 

                                                                                                                    
                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
   ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 

รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 

สถานศึกษา 
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       ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ 
        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

 

 

นายสุชาติ  กลัดสุข 

 

 

 

 

 

 

 

นายวุฒิภัทร  จูมโสดา          นายนิรันดร  สุขสุวานนท์ 
      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

                ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1               ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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ท าเนียบผู้อ านวยการกลุ่ม 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

 

 

   นางฐติินันท์  สถติย์พงษ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
         นางสุริยา  วรสิทธิ ์
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

        นายธงชัย  มั่นสุข 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ    
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 

              จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสขุ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             

         นางจินตนา  เนียมมา 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

              และสินทรัพย ์

                นายสุพจน์  มธุรส 

        ผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสรมิการศกึษา 

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     นางสาววัชนันท์  เดชอ าพร 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

     นายโฆษิต  รักษาทรัพย ์

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
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ประธานกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 

 

 

 
  1. เมืองอุทัยธานี  กลุ่มโรงเรียนที่ 1   

   นำยธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธำนี 
กลุ่มโรงเรียนที่ 1  

  2. เมืองอุทัยธานี กลุ่มโรงเรียนที่ 2  

   นำยวิเชียร  จรุงธนะกิจ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธำนี 
กลุ่มโรงเรียนที ่2 

  3. หนองขาหย่าง  
   นำงสำวสุภำพร  สถิตย์พงษ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองขำหย่ำง 
  4. ทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 1 

      นำยสมพงษ์  แจ่มแสง  ประธำนกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 1 
  5. ทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 2 

   นำยวิชัย  พูลศรี   ประธำนกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 2 

  6. ทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 3 

   นำยคมศักดิ์  ชื่นชม  ประธำนกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที ่3 
  7. สว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนที่ 1 

   นำยจิระ  มิ่งเมืองมูล  ประธำนกลุ่มโรงเรยีนสว่ำงอำรมณ ์กลุ่มโรงเรียนที ่1 

  8. สว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนที่ 2  
   นำยสมพงษ์  เกตุกรรม  ประธำนกลุ่มโรงเรยีนสว่ำงอำรมณ ์กลุ่มโรงเรียนที ่2 
  9. สว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนที่ 3 

   นำยประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนสว่ำงอำรมณ์ กลุ่มโรงเรียนที่ 3 
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คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
 

 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณชพล  สมะถะธัญกรณ์  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ 
3.  นำงชุลีพร   สีเข้ม   กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศกึษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน 

4. นำยไตรภพ แก้ววิเชียร   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย) 
5. นำยนิรันดร  สุขสุวำนนท ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 
0. นำงจ ำนงค์   ชื่นชม   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล) 
8. นำยวิเชียร  จรุงธนะกิจ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ) 
7. นำงพันธุ์ระวี  วินัยพำนิช  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  (ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวฒันธรรม) 
9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  ข้อมูลบุคลากร                7

        

1. ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

        ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

     มีจ ำนวนทั้งสิ้น  07 คน ประกอบด้วยบุคลำกรต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ผู้บริหาร บุคลากร 

38(1) 
   บุคลากร 

38(2) 
พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

(คน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 1      1 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 3      3 

กลุ่มอ ำนวยกำร   0  9 0 21 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์   7 1   9 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล   0 1   8 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   1    1 

กลุ่มนโยบำยและแผน   0    0 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ  8 2    9 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

  1 1   2 

กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ   4 1   5 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี   2    2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน   2    2 

รวมท้ังสิ้น 4 7 38 4 9 6 68 

(ข้อมูล ณ  36 กันยำยน 2503) 
2. ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 

 

  (ข้อมูล ณ  36 กันยำยน 2503) 

 

ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
ข้ำรำชกำรครู 582 

พนักงำนรำชกำร 21 

ครูอัตรำจ้ำง (จ้ำงจำกงบประมำณ) 2  

บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน (วิทย์+คณิต) 16 

ลูกจ้ำงประจ ำ 33 

รวมทั้งสิ้น 648 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 

1. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามขนาด 7 ขนาด (ตามเกณฑ์ สพฐ.)  
        

จ าแนกตามขนาด จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 
ขนำดที่ 1 นักเรียนตั้งแต่ (1 – 126 คน) 50 81.76 

ขนำดที่ 2 นักเรียนตั้งแต่ (121 – 266 คน) 13 10.08 

ขนำดที่ 3 นักเรียนตั้งแต่ (261 – 366 คน) 5 0.41 

ขนำดที่ 4 นักเรียนตั้งแต่ (361 – 499 คน) 2 2.50 

ขนำดที่ 5 นักเรียนตั้งแต่ (566 – 1,499 คน) 2 2.50 

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

ขนำดที่ 8 นักเรียนตั้งแต่ (2,566 คนข้ึนไป) 6 6 

รวม 78 111 
               (ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2503) 

2. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด จ าแนกรายอ าเภอ   
 

  ที่ อ าเภอ จ านวน 

โรงเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน 

1 เมืองอุทัยธำนี 22 51 557 153 1,759 0 49 216 2,400 

2 หนองขำหย่ำง 11 21 118 03 434 3 36 78 571 

3 ทัพทัน 26 43 512 136 1,898 17 365 191 2,014 

4 สว่ำงอำรมณ์ 25 58 035 153 2,605 28 456 238 3,156 

รวมท้ังสิ้น 78 172 1,822 499 6,155 54 834 725 8,811 

                (ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2503) 
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3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 18 แห่ง  
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 

1. บ้ำนเกำะเทโพ เมืองอุทัยธำนี 
2. บ้ำนหนองโพธิ์ เมืองอุทัยธำนี 
3. บ้ำนหลุมเข้ำ มิตรภำพที่ 117 หนองขำหย่ำง 
4. ชุมชนบ้ำนโคกหม้อ ทัพทัน 

5. บ้ำนหนองขุย (นำคสวัสดิ์ประชำนุเครำะห์) ทัพทัน 

6. บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ทัพทัน 

7. บ้ำนโป่งเก้ง ทัพทัน 

8. บ้ำนวังเตย ทัพทัน 

9. บ้ำนสวนขวัญ ทัพทัน 

10. บ้ำนวังเกษตร สว่ำงอำรมณ์ 
11. บ้ำนทุ่งมน สว่ำงอำรมณ์ 
12. ชุมชนบ้ำนทุ่งสงบ สว่ำงอำรมณ์ 
13. บ้ำนคลองข่อย สว่ำงอำรมณ์ 
14. บ้ำนสระนำรำยณ์ สว่ำงอำรมณ์ 
15. บ้ำนหนองตะเคียน สว่ำงอำรมณ์ 
16. บ้ำนหนองก่ี สว่ำงอำรมณ์ 
17. บ้ำนหนองสมบูรณ์ สว่ำงอำรมณ์ 
18. วัดเขำหินเทิน สว่ำงอำรมณ์ 

(ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2503)  
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4. โรงเรียนขอเปิดอนุบาล 3 ขวบ  จ านวน 18   แห่ง  
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 

1. วัดอัมพวัน เมืองอุทัยธำนี 
2. บ้ำนท่ำซุง เมืองอุทัยธำนี 
3. บ้ำนภูมิธรรม เมืองอุทัยธำนี 
4. วัดเนื้อร้อน เมืองอุทัยธำนี 
5. อนุบำลเมืองอุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี 
6. บ้ำนโป่งเก้ง ทัพทัน 

7. บ้ำนหนองไผ่ ทัพทัน 

8. บ้ำนสวนขวัญ ทัพทัน 

9. บ้ำนท่ำดำน ทัพทัน 

10. บ้ำนเขำทองหลำง สว่ำงอำรมณ์ 
11. บ้ำนหนองเข้ สว่ำงอำรมณ์ 
12. บ้ำนเขำผำลำด สว่ำงอำรมณ์ 
13. บ้ำนหนองแขวนกูบ สว่ำงอำรมณ์ 
14. บ้ำนหนองสมบูรณ์ สว่ำงอำรมณ์ 
15. วัดเขำหินเทิน สว่ำงอำรมณ์ 
16. บ้ำนหนองชุมเห็ด สว่ำงอำรมณ์ 
17. วัดท่ำโพ หนองขำหย่ำง 
18. บ้ำนหลุมเข้ำ มิตรภำพที่ 117 หนองขำหย่ำง 

(ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2503)  
 

5. จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามอ าเภอ  
     

อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน จ านวนครู ชาย หญิง รวม 

เมืองอุทัยธำนี 22 1,247 1,217 2,400 130 

หนองขำหย่ำง 11 288 364 571 46 

ทัพทัน 26 1,466 1,214 2,014 155 

สว่ำงอำรมณ์ 25 1,050 1,494 3,156 267 

รวมทั้งสิ้น 78 4,581 4,231 8,811 539 
(ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2503)  
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6. ข้อมูลจ านวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. 
 

ระดับชั้นเรียน ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 14 48 47 95 

อนุบำล 2 80 397 435 733 

อนุบำล 3 72 430 457 794 

รวมอนุบาล 172 881 941 1,822 

ประถมศึกษำปีที่ 1 75 501 406 1621 

ประถมศึกษำปีที่ 2 72 477 494 972 

ประถมศึกษำปีที่ 3 75 502 524 1670 

ประถมศึกษำปีที่ 4 72 514 406 984 

ประถมศึกษำปีที่ 5 74 558 564 1601 

ประถมศึกษำปีที่ 0 71 531 566 1631 

รวมประถมศึกษา 499 3,213 2,942 6,155 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 17 196 124 314 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 17 145 119 204 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 17 152 164 250 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 54 487 347 834 

รวมทั้งสิ้น 725 4,581 4,231 8,811 

(ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2503)  
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7. ข้อมูลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรียนรวม 

 

ที ่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม รูปแบบการบริหารจัดการ 
1 วัดหนองแก วัดหนองพังค่ำ(ประชำนุกูล) รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

2 บ้ำนหนองโพธิ ์ วัดตำนำด รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

3 ชุมชนวัดท่ำซุง บ้ำนภูมิธรรม รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

4 วัดบุญลือ(อุเทสประชำสรรค์) วัดบุญลือ,วัดเขำพะแวง รวมเรียนบำงชั้น (ป.1-3) 
5 วัดบุญลือ สำขำวัดเขำพะแวง วัดบุญลือ(อุเทสประชำสรรค์) รวมเรียนบำงชั้น (ป.4-0) 
0 วัดดอนกลอย วัดหนองเข่ือน รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

8 วัดดอนกลอย วัดห้วยรอบ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

7 วัดหนองสระ วัดดงพิกุล รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

9 บ้ำนหนองเมน บ้ำนท่ำดำน รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

16 บ้ำนหนองแห้ว วัดวังสำริกำ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

11 อนุบำลสว่ำงอำรมณ์ บ้ำนหนองยำยดำ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

12 วัดดงแขวน บ้ำนหนองยำยดำ รวมเรียนทุกชั้นเรียน 

(ข้อมูลภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2503) 
 

8. ข้อมูลโรงเรียนยุบเลิก 

  
ที ่ โรงเรียนที่ยุบเลิก อ าเภอ 

1. บ้ำนเนินตูม เมืองอุทัยธำนี 
2. วัดทุ่งปำจำน หนองขำหย่ำง 
3. วัดท่ำมะขำมป้อม ทัพทัน 

4. บ้ำนหัวดง ทัพทัน 

5. วัดหนองนกยูง ทัพทัน 

(ข้อมูลภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2503) 
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  ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
 

1. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ (NT)  ปีการศึกษา 2562  

 

ระดับ ความสามารถ 

 ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

ประเทศ 44.94 40.40 45.71 

สพฐ. 45.04 40.66 45.82 

สพป.อุทัยธำนี เขต 1 42.26 44.34 43.31 

 

ตำรำงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ในระดับประเทศ สังกัด สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในระดับประเทศ สังกัด สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2502 

 

 

 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน
ประเทศ 44.94 46.46 45.70

สพฐ. 45.64 46.00 45.82

สพป.อน.1 42.20 44.34 43.30

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับ 

ประเทศ สพฐ. สพป.อุทัยธานี 
เขต 1 

ภำษำไทย 49.68 48.95 47.86 

ภำษำ(ต่ำงประเทศ) 34.42 36.70 31.67 

คณิตศำสตร์ 32.96 31.06 31.73 

วิทยำศำสตร์ 35.55 34.36 33.58 

เฉลี่ยรวม 37.99 36.18 36.31 

 

ตำรำงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที ่0  
ปีกำรศึกษำ 2502  คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

      แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 0  
ในระดับประเทศ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2502 

 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษา(ต่างประ
เทศ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม

ประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99

สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18

สพป.อน.1 48.70 31.08 31.83 33.57 36.30

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)
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      3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  
          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตำรำงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2502 คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับ 

ประเทศ สพฐ. สพป.อุทัยธานี 
เขต 1 

ภำษำไทย 55.14 55.91 56.37 

ภำษำอังกฤษ 33.25 32.97 28.03 

คณิตศำสตร์ 20.83 20.97 21.54 

วิทยำศำสตร์ 36.68 36.22 29.42 

เฉลี่ยรวม 36.31 36.52 32.24 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในระดับประเทศ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2502 
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4. ผลการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2562 

 

  ตำรำง จ ำนวนและร้อยละ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ระดับ สพป.อุทัยธำนี เขต 1 

 จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กำรอ่ำนออกเสียง 493 52.33 282 27.78 169 11.58 07 8.21 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 502 59.00 362 32.65 82 8.04 0 6.03 

รวม 2 สมรรถนะ 521 55.36 294 31.21 165 11.14 22 2.33 

  
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำน (RT) ร้อยละนักเรียน จ ำแนกตำม 
ระดับคุณภำพ ในระดับ สพป.อุทัยธำนี เขต 1 

 

 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ดีมาก (ร้อยละ) 52.33 59.66 55.30

ดี (ร้อยละ) 28.87 32.05 31.21

พอใช้ (ร้อยละ) 11.57 7.64 11.14

รวมเฉลี่ยร้อยละ 7.21 0.63 2.33

จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1   มุ่งมั่นจัดกำรศึกษำให้ 
คุณภำพภำยใต้กรอบทิศทำงของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือสนองนโยบำยรัฐบำล  ยุทธศำสตร์ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  
ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ส ำนักงำนมีระบบ  โรงเรียนมีมำตรฐำน  นักเรียนมีคุณภำพ” 

 

พันธกิจ 

1. สง่เสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
และมีคุณภำพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 

3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ค่านิยมองค์การ 
 “มุ่งผลสัมฤทธิ์   มีจิตบริกำร   ท ำงำนเป็นทีม” 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

lki 

ว
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เป้าประสงค์ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำร

เหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ   
เป้ำประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ 

และเสมอภำค      
เป้ำประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน มีทักษะที่เหมำะสม 

และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป ้ำประสงค์ที ่ 4  ส ำน ักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำอุท ัยธำนี เขต 1 และ

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล 

เป้ำประสงค์ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เน้นกำรท ำงำน
แบบบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ
สู่สถำนศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และสถำนศึกษำ
พัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
หรือ "ศำสตร์พระรำชำ" มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี  สมำนฉันท์  สันติวิธี  
ต่อต้ำนกำรทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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  1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
  2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม 
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขัน 
 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
น ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ  และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร   ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  ภำษำคู่ค้ำ และ
ภำษำอำเซียนอยำ่งน้อย 1 ภำษำ 
  1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่  
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 
 2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
  2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
  2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์  คิดแก้ปัญหำ  และคิดสร้ำงสรรค์   ในทุกกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 
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  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 
  3.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร 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 
โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 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 โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมิน และกำรพัฒนำ 
  2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจ  
ในกำรท ำงำน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
 1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร  
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
  1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
 2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม 
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  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง 
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT), กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
  1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
  1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
  1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล, โรงเรียนประชำรัฐ, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถำนศึกษำ และบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ. และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยและจุดเน้นลงสู่กำรปฏิบัติโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 

 3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
  3.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-base 
Management), รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ  
  3.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

  3.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

  3.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  4.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  4.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อ  
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 

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 
 
นโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนสวย  
 เน้นกำรพัฒนำทำงกำยภำพของอำคำรเรียน ห้องเรียน ให้เกิดควำมสวยงำม เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ 
เป็นสถำนที่ที่น่ำชื่นชมและชื่นชอบของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ให้นักเรียนมีควำมสุขและอยำกท่ีจะมำ
โรงเรียน โดยจะต้องท ำให้โรงเรียนมีสภำพ ดังนี้ 
  1. น่ำดู 
  2. น่ำอยู่ 
  3. น่ำเรียน 
  

กลยุทธ์ที่ 2 ผลสัมฤทธิ์สูง 
 เน้นกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำของนักเรียน โดยเฉพำะด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ให้เพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีองค์ประกอบของกระบวนกำรขับเคลื่อน ดังนี้ 
  1. ห้องเรียนคุณภำพ 
  2. Active Learning & Coding 
  3. กระบวนกำรนิเทศ 
  4. กำรประกันคุณภำพ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ภูมิทัศน์สดใส 

 เน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม บรรยำกำศบริเวณภำยนอกอำคำรเรียนให้ร่มรื่น สร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน และผู้ที่พบเห็น จนเกิดควำมศรัทธำที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
หรือสนับสนุนทรัพยำกรในกำรพัฒนำซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 
  1. สะอำด 
  2. ร่มรื่น 
  3. มีระเบียบ 
 

กลยุทธ์ที ่4 นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข 

เน้นมำตรกำรกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับนักเรียน รวมถึงกำรดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ จนจบหลักสูตรของสถำนศึกษำ ซึ่งมีปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จดังนี้   

1. สถำนศึกษำปลอดภัย 
  2. นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
  3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
ในกำรส่งเสริมสนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยน ำยุทธศำสตร์   แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน โดยกำรใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร   เป้ำประสงค์  และกลยุทธ์  ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 ได้ก ำหนดไว้ ท ำให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 
 
โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลส านักงานเขตพื้นที่สุจริตและ 

                      ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
ให้มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม อันน ำไปสู่กำรเป็นบุคคลต้นแบบ 

  2. เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ให้มีระดับคะแนนที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย 
           3. เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสำธำรณชน ให้เกิดควำมเชื่ อมั่น 
ในกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันและกำรต่อต้ำน กำรทุจริตและปัญหำคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อ  
กำรพัฒนำประเทศ 
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     การด าเนินงาน/กิจกรรม 

          1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และกำรจัดท ำแผนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          2. กิจกรรมกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
         3. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
          4. กำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนในสังกัดเพ่ือรองรับกำรประเมิน (ITA) 
          5. กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ วินัย จรรยำบรรณวิชำชีพ และกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 
          6. กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ กำรป้องกันกำรทุจริต   

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

   ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 338 คน สนองตอบนโยบำยกำรป้องกัน  
กำรทุจริตในภำครัฐ (ITA) ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์กำรประเมินที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด 

  เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบและเข้ำใจในเรื่องของกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตรวมทั้งทรำบแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด  รวมทั้งได้ร่วมกันจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
ประจ ำปี 2563 อันจะท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีมำตรกำร 
แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรกระท ำผิดระเบียบ กฎหมำย 

2. ผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่องกำรปฏิบัติรำชกำรดว้ยควำมสุจรติ 
และโปร่งใส ตรวจสอบได ้ นอกจำกนี้ยังได้สร้ำงเครือข่ำย ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยมำกยิ่งข้ึน 
         3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือรองรับ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในสถำนศึกษำออนไลน์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

  4. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีผลคะแนนรวม 94.01 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน A  
(ผ่ำนกำรประเมิน) มีระดับคะแนนอยู่ในล ำดับที่ 40 จำกจ ำนวนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เข้ำรับกำร
ประเมิน จ ำนวน 225 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
เรื่อง  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  
(ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

26 

ปัญหา/อุปสรรค 
กำรด ำเนินในปีงบประมำณ 

2563 เป็นไปอย่ำงมีข้อจ ำกัด ในเรื่องกำรแพร่ 
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19)  
จึงท ำให้กำรจัดประชุมตำมโครงกำรดังกล่ำว  
ไม่เป็นไปตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 
 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
           (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือปลูกจิตส ำนึกและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  ให้นักเรียนรู้เท่ำทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต 

          2. เพื่อพัฒนำครู ผู้บริหำร บุคลำกรแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องมีคุณภำพ  
มีควำมพอเพียงสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข บนฐำนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
          3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมและต่อต้นกำรทุจริต 
สร้ำงเครือข่ำยชุมชน องค์กรแห่งกำรป้องกันทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงเป็นระบบ      

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

        1. นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริตแบบบูรณำกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
    2. จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
                 2.1 ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ (ITA online) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) 
                 2.2 กำรขยำยผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
                 2.3 กิจกรรมถอดบทเรียน ส ำหรับผู้บริหำรและครู 
                2.4 กิจกรรมบริษัทสร้ำงควำมดี 

               2.5 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย      
     2.6 กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริต 

                 2.7 กำรเก็บข้อมูลกำรประเมินพฤติกรรม 
ควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
                2.8 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต 
                 2.9 กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต (สื่อภำพยนตร์สั้น)  
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 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  
   1. นักเรียนในโรงเรียนแกนน ำสุจริต และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต (ทุกโรงเรียน 
ในสังกัด) ได้รับกำรปลูกจิตส ำนึกและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติของ
โรงเรียนสุจริต 
   2. ครู ผู้บริหำร  และบุคลำกรในโรงเรียนแกนน ำสุจริต และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต  
(ทุกโรงเรียนในสังกัด) ได้รับกำรพัฒนำ  จัดกำรศึกษำตำมคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ มีส่วนร่วม 
ในกำรป้องกันกำรทุจริต 
   3. สร้ำงเครือข่ำยชุมชน องค์กรแห่งกำรป้องกันทุจริตที่เข้มแข็งในโรงเรียนแกนน ำ
สุจริต และโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต 
  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนในโรงเรียนแกนน ำสุจริต และเครือข่ำยได้รับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและ 
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติของโรงเรียนสุจริต อย่ำงมีคุณภำพ 
        2. ครู ผู้บริหำร บุคลำกรในโรงเรียนแกนน ำและเครือข่ำย ได้รับกำรพัฒนำ  
จัดกำรศึกษำตำมคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
       3. สร้ำงเครือข่ำยชุมชน องค์กรแห่งกำรป้องกันทุจริตที่เข้มแข็งโรงเรียนแกนน ำ
สุจริต และโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

  

 

ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมกำรออกประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ระดับ
สถำนศึกษำ 33 แห่ง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
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ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมกำรออกประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ระดับ
สถำนศึกษำ 33 แห่ง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   วัตถุประสงค์  

   1. เพ่ือพัฒนำนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิด 
อย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
      2. เพื่อส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีควำมต่อเนื่อง 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม 

                    1. กิจกรรมโครงกำรสร้ำงคนดีให้บ้ำนเมือง 
            2. กิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
“โรงเรียนคุณธรรม” 
      3. กิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 
     4. นิเทศ ติดตำม ก ำกับกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม  
     5. สรุปรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
   สถำนศึกษำทุกแห่ง จ ำนวน 78 แห่ง น ำผลจำกกำรอบรมขยำยผลให้กับนักเรียน 
ครู  และผู้บริหำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
           ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ให้มีควำมพอเพียง  
ควำมกตัญญูรู้คุณ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่ม ี
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ภาพกิจกรรม 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพือ่เพิ่มความสามารถ 
                              ในการแข่งขันของประเทศ 
 

 
 
 
โครงการ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ได้แสดงศักยภำพและควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละด้ำนอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน 
        2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู และนักเรียน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบกำรณ์จำกกำรแข่งขัน  น ำผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้   และกำรจัดกำรศึกษำ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

      1. จัดเตรียมข้อมูล/โอนข้อมูลตัวแทนสู่กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ 
(ภำคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ จังหวัดสุโขทัย 

   2. ร่วมประชุมประสำนกำรด ำเนินงำนกับเจ้ำภำพกำรจัดกำร
แข่งขันและประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับชำติ (ภำคเหนือ)   

3. นิเทศกำรด ำเนินงำนและเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียน 
ที่เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขัน 
   4. เข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ (ภำคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ2563 ณ จังหวัดสุโขทัย   

    5. สรุปรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

   สรุปเหรียญรำงวัล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี   เขต 1  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชำติ ภำคเหนือ ปีกำรศึกษำ 2562 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำง วันที่ 21 - 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562 สรุปรำงวัล ดังนี ้
          - เหรียญทอง จ ำนวน 76 เหรียญ 
         - เหรียญเงิน จ ำนวน 45 เหรียญ 

     - เหรียญทองแดง จ ำนวน 24 เหรียญ 
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เชิงคุณภาพ 
   สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ได้เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ไปใช้ประโยชน์ และน ำทักษะไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำและชีวิตประจ ำวันได้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
 

 
  
 โครงการ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
             ปีการศึกษา 2562 

    วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

  การด าเนินงาน/กิจกรรม 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
อุทัยธำนี เขต 1 และระดับสนำมสอบ 

         2. รับแบบข้อสอบ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3. ประชุมชี้แจงกรรมกำรระดับสนำมสอบ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสอบ 

       4. ปฏิบัติกำรจัดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) 
        5. ตรวจข้อสอบอัตนัย 
         6. ส่งกระดำษค ำตอบมำยัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         7. ประกำศผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT)  
        8. สรุปผลกำรทดสอบและรำยงำนต่อหน่วยงำนในสังกัด 

        9. จัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) 
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ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

           นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ทุกคน/ทุกโรงเรียน เข้ำรับกำรทดสอบตำมระยะเวลำ  
และตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และศูนย์สอบ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ก ำหนด ซึ่งมีนักเรียนที่ต้องเข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน 945 คน  
จำก 77 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  
1. สนำมทุกสนำมจัดกำรทดสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ       
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีผลสอบที่ถูกต้อง 

สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. โรงเรียนมีผลกำรสอบไปใช้กำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   
 

ผลการทดสอบ NT ระดับสังกัด 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ แต่ละระดับ 
ความสามารถ ประเทศ สพฐ. ศธ.ภ จังหวัด สพป.อน.1 

คณิตศำสตร์ 44.94 45.64 42.96 44.49 42.20 

ภำษำไทย 46.46 46.00 45.08 46.12 44.34 

รวม 2 ด้าน 45.70 45.82 44.02 45.31 43.27 

 

จำกตำรำงผลกำรทดสอบ NT ระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1   
พบว่ำ  คะแนนกำรทดสอบทั้ง 2 ด้ำน ควำมสำมำรถต่ ำกว่ำร้อยละ 50 เมื่อพิจำรณำรำยควำมสำมำรถพบว่ำ 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ร้อยละ 2.14  
ผลกำรทดสอบพบว่ำ ผลกำรทดสอบระดับคุณภำพพอใช้ ทั้ง 2 ควำมสำมำรถ 
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 โครงการ ประเมินความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)  
    วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือประเมินเชิงวินิจฉัยควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  (กำรอ่ำนออกเสียง และอ่ำนรู้เรื่อง)  
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562  นักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

         1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 
         2. รับแบบทดสอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับโรงเรียน 
  4. ด ำเนินกำรสอบและตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรสอบ   
     5. กรอกผลกำรประเมินนักเรียนรำยบุคคล 
       6. ส่งรำยงำนผลกำรประเมินยังส ำนักงำน       
       7. คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนผ่ำนระบบ  
NT Access 
       8. วิเครำะห์ผลกำรประเมินแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
       9. กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
           นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในเขตพ้ืนที่บริกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ทุกคน/ทุกโรงเรียน จ ำนวน 77 โรงเรียน  นักเรียน 997 คน ต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมระยะเวลำ และ 
แนวปฏิบัติทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

เชิงคุณภาพ 
           1. สนำมสอบทุกสนำมจัดกำรสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีผลกำรสอบที่ถูกต้อง
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           3. โรงเรียนมีผลกำรสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
            4. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียง และอ่ำนรู้เรื่อง)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ดังนี้ 
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  ตำรำง จ ำนวนและร้อยละ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

 
   จำกตำรำงพบว่ำ นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภำพในระดับดีมำก ทั้ง 2 สมรรถนะ  โดย
สมรรถนะที่มีจ ำนวนนักเรียนมำกที่สุด  คือ สมรรถนะกำรอ่ำนรู้เรื่อง (59.66) รองลงมำ  คือ สมรรถนะ
กำรอ่ำนออกเสียง (52.33) 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อ่ำนออกเสียง 493 52.33 272 28.87 109 11.57 68 7.21 
อ่ำนรู้เรื่อง 562 59.66 302 32.05 72 7.64 6 0.63 
รวม 2 สมรรถนะ 521 55.30 294 31.21 105 11.14 22 2.33 
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 กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

     1. ศึกษำเครื่องมือกำรประเมินคัดกรองนักเรียนโดยศึกษำนิเทศก์ 

     2. แจ้งทุกโรงเรียนทรำบ “โครงกำรสร้ำงสรรค์ ปันประสบกำรณ์กำรอ่ำน" และ
ด ำเนินกำรตำมเครื่องมือกำรประเมินคัดกรองนักเรียน 

      3. ทุกโรงเรียนด ำเนินกำรตำมเครื่องมือโดยกำรคัดกรอง จ ำนวน 2 ครั้ง  ภำคเรียนที่ 1 
รำยงำนผล วันที่ 14 สิงหำคม 2563  และในภำคเรียนที่ 2 รำยงำน วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผ่ำนทำงระบบ e-MES 
ของส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     4. สรุปและรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
           จำกผลกำรประเมินกำรอ่ำน  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  ปรำกฏว่ำ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  ที่เข้ำสอบ  จ ำนวน 5,746 คน  มีผลกำรอ่ำนตำมล ำดับ  ระดับดีมำก 
4,230 คน ร้อยละ 73.61 ระดับดี 1,064 คน ร้อยละ 18.52 ระดับพอใช้ 329 คน ร้อยละ 5.73 และ
ระดับปรับปรุง 123 คน ร้อยละ 2.14   

จำกผลกำรประเมินกำรเขียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  ปรำกฏว่ำนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่เข้ำสอบ จ ำนวน 5,746 คน มีผลกำรเขียนตำมล ำดับ ระดับดีมำก 2,056 คน  
ร้อยละ 43.61 ระดับดี 1,972 คน ร้อยละ 34.32 ระดับพอใช้ 929 คน ร้อยละ 16.17 ระดับปรับปรุง  
339 คน ร้อยละ 5.90 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนตำมเครื่องมือกำรประเมิน  
คัดกรองนักเรียน มีผลประเมินกำรอ่ำนระดับดีมำก ร้อยละ 73.61 และกำรเขียนระดับดีมำก ร้อยละ 43.61 

 ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 
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ภาพกิจกรรม 

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
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 โครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

 วัตถุประสงค์ 
       จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ในเขตบริกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ทุกคน/ทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด ตำมระยะเวลำและแนวปฏิบัติที่สถำบันทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

      1. แจ้งกิจกรรมกำรทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ   
      2. แต่งตั้งกรรมกำร ระดับศูนย์สอบ/สนำมสอบ 
       3. ประชุมกรรมกำร ระดับศูนย์สอบ/สนำมสอบ 
       4. รับเอกสำรกำรสอบจำกส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
       5. จัดเอกสำรกำรสอบเพ่ือส่งมอบให้กับสนำมสอบ 
      6. ส่งมอบแบบทดสอบให้สนำมสอบ 
      7. ด ำเนินกำรจัดสอบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และจัดสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
     8. จัดส่งกระดำษค ำตอบให้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
      9. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ 
       10. น ำเสนอผลกำรทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3   ในเขตพ้ืนที่บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1   เข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562   ทุกคน/ทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด   ตำมระยะเวลำที่
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)   ก ำหนดแยกเป็นชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน 
1,118 คน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 253 คน  

เชิงคุณภาพ 
           1. สนำมสอบทุกสนำมจัดกำรสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 
           2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีผลกำรสอบ 
ที่ถูกต้องสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           3. โรงเรียนมีผลกำรสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
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ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ประเทศ สพฐ. จังหวัด สพป.อน.1 

ภำษำไทย 49.07 47.95 48.33 48.70 

ภำษำต่ำงประเทศ 34.42 30.86 29.63 31.80 

คณิตศำสตร์ 32.90 31.60 30.71 31.83 

วิทยำศำสตร์ 35.55 34.30 33.90 33.57 
รวม 37.99 36.18 35.64 36.30 

 

       จำกตำรำงผลกำรสอบ คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ คะแนนระดับ 
ประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมำ คะแนนระดับ สพป.อุทัยธำนี เขต 1 ,ระดับ สพฐ.,  
ระดับจังหวัด 

  
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ประเทศ สพฐ. จังหวัด สพป.อน.1 

ภำษำไทย 55.14 55.91 54.12 50.38 

ภำษำต่ำงประเทศ 33.25 32.98 30.68 27.63 

คณิตศำสตร์ 26.73 26.98 24.96 21.54 

วิทยำศำสตร์ 30.07 30.22 29.49 29.42 
รวม 36.30 36.52 34.81 32.24 

 

  จำกตำรำงผลกำรสอบ คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ คะแนนระดับสพฐ.  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คะแนนระดับ ประเทศ , ระดับจังหวัด, ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

ปัญหา/อุปสรรค 

   ไม่มี 
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โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
  ของผู้เรียน (Final Test) ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก ำหนดแนวด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด้วยข้อสอบมำตรฐำน   

ในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน (Final Test) ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นรูปธรรม
สำมำรถปฏิบัติได้จริงตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินของส่วนกลำง 
โดยมีรำยละเอียดระดับชั้น และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ที่ต้องใช้ข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี  
ของผู้เรียน (Final Test) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4  และ 5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 โดยทดสอบ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 4 กลุ่มสำระ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  และภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

      1. รับข้อสอบ โครงสร้ำงข้อสอบและเฉลยทำงระบบ EPCC 

      2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต  1 
      3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต  1 
     4. ประชุมชี้แจงผู้บริหำรโรงเรียนเกี่ยวกับกำรจัดสอบ 
     5. ด ำเนินกำรสอบและตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรสอบโรงเรียน 
    6. โรงเรียนส่งผลกำรทดสอบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต  1 
     7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ส่งผลกำรทดสอบให้กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     8. กำรน ำผลกำรประเมินใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

           นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 5 ระดับชั้น  รวมจ ำนวน 5,039 คน  ซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2,4,5  และมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ในเขตพ้ืนที่บริกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ทุกคน/ ทุกโรงเรียน/ ทุกสังกัดเข้ำรับกำรทดสอบตำมระยะเวลำ  
และแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ก ำหนด 
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เชิงคุณภาพ 

          1. สนามสอบทุกสนามจัดการสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ 

       2. ส านักาานเตตื้นนทีกการึกกาาปรถมมึกกาาอุทัยธานี เตต 1 มีผลการสอบ 

ทีกมูกต้อาสามารมน าไปใช้ในการืัฒนาคุณภาืการึกกาาได้อย่าามีปรถสิทธิภาื 

       3. โราเรียนมีผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุาคุณภาืการจัดการ กึกาา 

 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 

 

 

โครงการ  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  

            โดยการใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring 

 วัตถุประสงค์ 
          เื้กอืัฒนาสมรรมนถครูในการจัดการเรียนรู้เชิารุก Active Learning  

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

       1. รับสมัครและคัดเลือกครูกลุ่มเป้ำหมำย 
       2. จัดอบรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนด้วยรูปแบบ Coaching & Mentoring  
      3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงองค์ควำมรู้กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรกุ ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 7 คน 
ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน จ ำนวน 30 คน 
       4. นิเทศ ติดตำมกำรสอนของครูกลุ่มเป้ำหมำยโดยใช้กระบวนกำร Coaching & Mentoring 
      5. สรุปและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 7 คน ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน จ ำนวน 30 คน   
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีรูปแบบกำรนิเทศ Coaching & Mentoring กำรนิเทศแบบชี้แนะ (โค้ช)  และกำรเป็น 
พ่ีเลี้ยงในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
  เชิงคุณภาพ 

            1. ครูทุกคนที่เข้ำรับกำรอบรม จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก อย่ำงน้อยคนละ  
1 แผน และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริงในห้องเรียน  และส่งผลของกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรกุ 
(Active Learning)  กลับมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  เพ่ือวำงแผนกำรออก
นิเทศโดยใช้รูปแบบ Coaching & Mentoring 
             2. ครูเข้ำใจนักเรียน รู้จักตัวตนของนักเรียนมำกข้ึน นักเรียนมีควำมกระตือรือร้น
กับกำรเรียนดีขึ้น 
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             3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรคิด กำรค ำนวณ มีควำมคิดรวบยอด
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 

             4. นักเรียนสำมำรถสื่อสำรขั้นพ้ืนฐำนในชีวิตประจ ำวันเพ่ือพัฒนำตัวเองให้มี
คุณภำพ ส่งผลให้ประสบผลส ำเร็จในชีวิต 

             5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติในกำรท ำงำน และมุ่งมั่นในกำรเรียนรู้
และประกอบอำชีพ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตสำธำรณะ ช่วยเหลือผู้อื่น 

ปัญหา/อุปสรรค 
                 ไม่มี 

 

 

    

 

 

โครงการ  อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและโค๊ดดิ้ง    
ระดับประถมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
(สสวท.) 

  วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพแก่ครูผู้สอนสำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น 
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น 

   การด าเนินงาน/กิจกรรม 
      1. ประสำนงำนสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำร 

        2. แต่งตั้งด ำเนินกำรอบรมปฏิบัติกำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและ
โค๊ดดิ้ง ระดับประถมตอนต้น 
        3. ประสำนงำนคณะวิทยำกร/คณะกรรมกำร 
        4. จัดอบรมปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ว ิทยำกำรค ำนวณและโค๊ดดิ ้ง 
ระดับประถมตอนต้น 

 ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

           ครูผู้สอนสำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น  
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 50 คน ที่สถำบัน 
(สสวท.) ก ำหนด  
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เชิงคุณภาพ 
           ครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมตั้งใจ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรพัฒนำ
นักเรียนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

ปัญหา/อุปสรรค 
      ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการ พัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

    เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือด ำเนินกำรจัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์อบรม โครงกำรพัฒนำนักเรียน
อย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี   และสะเต็มศึกษำ  
ปีงบประมำณ 2563 สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนศูนย์อบรมครู
ทุกสังกัด จังหวัดอุทัยธำนี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

     1. ด ำเนินกำรจัดอบรมครูครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ ระดับปฐมวัย 
      2. ด ำเนินกำรจัดอบรมครูระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
    3. ด ำเนินกำรจัดอบรมครูระดับประถมศึกษำตอนปลำย 
      4. ด ำเนินกำรจัดอบรมครูระดับประถมศึกษำตอนต้น 
     5. ด ำเนินกำรจัดอบรมครูระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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 ผลการด าเนินงาน 
   เชิงปริมาณ  
           1. อบรมครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ ระดับปฐมวัย จ ำนวน 4 ศูนย์ จ ำนวน 12 คน 

         2. อบรมครูพี่เลี้ยงระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 5 ศูนย์ จ ำนวน 15 คน 
            3. อบรมครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 5 ศูนย์ จ ำนวน 15 คน 
   4. อบรมครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 5 ศูนย ์จ ำนวน 15 คน 
            5. อบรมครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 2 ศูนย์ จ ำนวน 6 คน 

เชิงคุณภาพ 
   ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำครูตำมที่สถำบันส่งเสริม 
กำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ก ำหนดประจ ำศูนย์อบรมของตนเองได้ 
 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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 โครงการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

   วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญำ ของนักเรียน
ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  ปีกำรศึกษำ 2562 ในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
         2. เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  
ในภำพรวมของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

  การด าเนินงาน/กิจกรรม 

         1. ศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562 
         2. วำงแผนจัดท ำโครงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
         3. ประชุมชี้แจงแนวทำงให้โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนชั้นอนุบำล 3  
ที่จะจบกำรศึกษำปฐมวัย โดยด ำเนินกำรตำมคู่มือแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
จัดท ำในปีกำรศึกษำ 2562 
        4. สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรยีนอนุบำล 3  ที่จะจบกำรศึกษำ
ปฐมวยั 
        5. สถำนศึกษำในสังกัดรำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนชั้นอนุบำล 3 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3)  ปีกำรศึกษำ 2562  (31 มีนำคม 2563)   
ทั้งหมด จ ำนวน 954 คน จ ำแนกเป็น 
         1. ผู้เรียนปกติผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม 
และด้ำนสติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน จ ำนวน 879 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.14 

        2. ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง  ไม่ผ่ำนกำรประเมิน จ ำนวน 75 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.86 
  เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 
2562 ทุกคนได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ 
   2. โรงเรียนมีคู่มือแนวทำงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2560 

 ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

 
โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือพัฒนำให้ครูผู้ ช่ วยมีควำมรู้  ควำมประพฤติ  และ
คุณลักษณะเหมำะสมในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเป็นครูที่ดี 

2. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีองค์ควำมรู ้ควำมเข้ำใจทักษะ เจตคต ิและ 
คุณลักษณะที่ดี    และสมรรถนะในกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อ
คุณภำพของผู้เรียน และสิทธิของผู้เรียน และสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ ตลอดจน
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติรำชกำรในสถนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

         1. ประชุมวำงแผน ประสำนงำน 
         2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
         3. ด ำเนินกำรประชุมครูผู้ช่วย 
         4. สรุปรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ ำนวน 95 คน 
ปฏิบัติหน้ำที่ควำมเป็นครูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย มีควำมพร้อม  
ในด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติวิชำชีพทั้งกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน
ที่เหมำะสมกับวิชำชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติรำชกำรในวิชำชีพ
ครูและองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรท่ีจ ำเป็นต่อวิชำชีพ 

เชิงคุณภาพ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมประพฤติ  

แลถคุณลักาณถเหมาถสมในหน้าทีกความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานต าแหน่า ทีก  ก.ค.ึ.ก าหนด แลถสามารม
น าไปปรถยุกต์ใช้ในการปฏิบัติาานเื้กอยกรถดับคุณภาืการึกกาาแลถการเป็นครูทีกดี มีอาค์ความรู้ ความเต้าใจ
ทักาถ เจตคติ แลถคุณลักาณถทีกดี สมรรมนถในการปฏิบัติตนแลถการปฏิบัติาานทีกส่าผลต่อคุณภาืผู้เรียน 

 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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โครงการ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                     สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

วัตถุประสงค์    
         1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทักษะกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนมีแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเข้ำสู่ไทยแลนด์ 4.0 
       2. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมคิด 
ประสบกำรณ์ เสริมสร้ำงสำมัคคี และกำรท ำงำนเป็นทีม 

3. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง 
และสำมำรถดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

    1. ประชุมคณะท ำงำน คณะกรรมกำรวำงแผนเตรียมกำรพัฒนำ 
     2. ด ำเนินกำรพัฒนำเสริมสร้ำงสมรรถนะ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       3. ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
สมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                     4. สรุปรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ด ำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 14-15 สิงหำคม 2563 ณ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่   ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ลูกจ้ำงชั่วครำวลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 67 คน ระยะเวลำ 2 วัน 
  เชิงคุณภาพ 
             เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงระบบ สำมำรถปรับเปลี่ยนกรอบควำมคิด น ำควำมรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมัคคีร่วมกันเป็นทีม 

 ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ไม่ครบตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เนื่องจำกติดภำรกิจและเจ็บป่วย 
  2. กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงสมรรถนะไม่สำมำรถจัดได้ครบตำมที่ก ำหนด เนื่องจำกมีเวลำจ ำกัด 
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โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     เพื่อวางแผนในการด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 คณะที่ปรึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 54 คน 
และบุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ในปี 2563 จ ำนวน 46 คน รวม 100 คน เข้ำรับกำรพัฒนำ 
เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรด ำเนินชีวิตด้ำนกำรเงิน กำรจัดกำรรำยได้ และหนี้สินกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
และรับทรำบเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ  และหนี้สินกำรเงินส่วนบุคคลได้ และรับทรำบเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ
สุขภำพที่ถูกวิธี กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ ตลอดจนแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเกษียณอำยุ 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม 

      1. ประสำนงำนและวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
     2. จัดประชุม/สัมมนำ/พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
    3. สรุปรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ด ำเนินกำรในวันที่ 
28 กันยำยน 2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
โดยกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร และคณะที่ปรึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินงำน จ ำนวน 54 คน และบุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปี 2563  จ ำนวน 46 คน รวมจ ำนวน
ทั้งสิ้น 100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
         ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะที่ปรึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำน และบุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปี 2563  สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินชีวิต
ด้ำนกำรเงิน กำรจัดกำรรำยได้และหนี้สินกำรเงินส่วนบุคคลได้   และรับทรำบกฎหมำย ระ เบียบเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์อันพึงได้ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสุขภำพ ระเบียบปฏิบัติในกำรขอรับบริกำร 
กำรสวัสดิกำรต่ำง ๆ รวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับหลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร   ตลอดจน
แนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัญหา/อุปสรรค 
  สถำนที่ไม่เพียงพอกับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ เนื่องจำกมีผู้มำร่วมรับฟังมำกกว่ำเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนดไว้ 
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ภาพกิจกรรม 

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือวำงแผนในกำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 โครงการ จัดท ารายงานผลนักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ School Mis  
            ประจ าปีการศึกษา 2562 

   วัตถุประสงค์ 
             1 . เพ่ือพัฒนำครูที่ รับผิดชอบกำรจัดท ำเอกสำรทำงกำรศึกษำรูปแบบตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  (ปพ.1 และปพ.3)  ในกำรจัดท ำรำยงำนผลนักเรียนรำยบุคคล ผ่ำนทำง
ระบบ School Mis  เมื่อจบปีกำรศึกษำ 
            2. สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1   
สำมำรถรำยงำนผลนักเรียนรำยบุคคลผ่ำนทำงระบบ School Mis เมื่อจบปีกำรศึกษำ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

        1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต  1 
           2. ประชุมวิทยำกร 
           3. ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลนักเรียนรำยบุคคลผ่ำนทำงระบบ  School  Mis 
           4. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

  ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
            ครูที่รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ทุกคน  

เชิงคุณภาพ 
            1. ครูที่รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ทุกคน  ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำเอกสำร
หลักฐำนกำรศกึษำให้สอดคล้องกับนโยบำยต่ำง ๆ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
           2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีรำยงำนกำรบันทึก 
ผลกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2562 ครบทุกแห่ง จ ำนวน 83 แห่ง และยืนยันข้อมูลผลนักเรียนรำยบุคคล 
ผ่ำนทำงระบบ School Mis เมื่อจบปีกำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง ทันเวลำ                  
  ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
      ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่มล้ า 

   ทางการศึกษา 
 
 

 
 
โครงการ นิเทศการจัดการเรยีนการสอนเพศวิถี 

 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ทั้งระบบประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น ด้วยกำรเรียนรู้แบบ Electronic – Learning 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

      1. กำรประชุมถอดบทเรียนกำรพัฒนำครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ  
ทั้งครูแกนน ำและครูเครือข่ำยกำรพัฒนำ 
     2. ผู้บริหำร ครู ศึกษำนิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องเข้ำเรียนรู้ 
แบบ Electronic - Learning รอบที่ 2 
     3. น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรสอนและขยำยผลไปสู่ครเูครือข่ำย 
           4. นิเทศ ติดตำมกำรสอนของครูแกนน ำและครูเครือข่ำย 
กำรพัฒนำ   
          5. สรุปและรำยงำนผล  

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 

           1. ครูเข้ำเรียนเพศวิถีผ่ำนทำงออนไลน์ จ ำนวน 62 คน  
2. ครูได้เรียนครบ 8 โมดูล จ ำนวน 25 คน 

          3. ครูส่งแผนกำรสอนและได้รับวุฒิบัตร จ ำนวน 37 คน 
เชิงคุณภาพ 

   ผู้บริหำร  คร ู ศึกษำนิเทศก์  ได้พัฒนำควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ เรื่อง เพศวิถีไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริงในห้องเรียน 

 ปัญหา/อุปสรรค 
    ไม่มี 
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โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้นักเรียนได้มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจโทษและพิษภัยของยำเสพติด 
           2. เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ  
รู้ถึงปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนตำมมำ เนื่องจำกเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด  
(เช่น หนีเรียน เที่ยวเตร่ มั่วสมุ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทะเลำะวิวำท ติดเกม กินเหล้ำ สูบบุหรี่และ
กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม) 
  3. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
           4. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในสถำนศึกษำ 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม  

  1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  2. คัดเลือกครูเข้ำร่วมอบรมเข้ำค่ำยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
  3. จัดอบรมเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจในระบบ CATAS และ Nispa 
  4. นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
ในสถำนศึกษำของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
  5. จัดกิจกรรมป้ำยรณรงค์ลดละ เลิก เหล้ำ บุหรี่ 
  6. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขยำยโอกำส 18 โรงเรียน  
 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
           กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
                  นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 18 โรงเรียน ๆ  ละ 8 คน รวม 144 คน 
                 กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยำวชน   

          นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 18 โรงเรียน ๆ  ละ 6 คน รวม 108 คน 
  เชิงคุณภาพ 
          1. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัดขยำยผลกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัย 
ยำเสพติด และสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
                  2. นักเรียนที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจโทษและพิษภัยของยำเสพติด 
และมีภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันตนเอง และเพ่ือน  
                  3. นักเรียนที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ดูแลรักษำตัวให้พ้นจำก 
กำรติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 ปัญหา/อุปสรรค     

ไม่มี 
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โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรรับเด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับทั้งเด็กปกติทั่วไป 
เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร เด็กไร้สัญชำติ และเด็กตกหล่น ได้เข้ำเรียนทุกคน 
       2. เพ่ือส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำเป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย นโยบำยและแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ 
       3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทั้งเด็กปกติ 
เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส ได้ศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรืออำชีวศึกษำ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

กิจกรรมเตรียมกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563 
1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรรับนักเรียน 
2. ประชุมเพ่ือให้ควำมเห็นชอบนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

3. จัดเอกสำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม และประชุมพิจำรณำแก้ไขปัญหำในกำรรับนักเรียนที่เกิดขึ้น 
5. ร่วมกับสถำนศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รณรงค ์ ประชำสัมพันธ์ให้เด็กท่ีมีอำยุ 

ถึงเกณฑ์ภำคบังคับในปีกำรศึกษำ 2563 เข้ำเรียน 

กิจกรรมส ำรวจรำยชื่อเด็กที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับที่ต้องเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 
2564 

1. ประสำนกับส ำนักทะเบียนอ ำเภอ/เทศบำล ส ำรวจรำยชื่อประชำกรที่มีอำยุช่วงถึงเกณฑ์ 
กำรศึกษำภำคบังคับที่เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2564 เด็กเกิดปี 2557 

2. จัดพิมพ์รำยชื่อประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุ 7 ปีบริบูรณ์ ที่ต้องเข้ำเรียนชั้น ป.1 (ส ำมะโน 
ประชำกร) ให้สถำนศึกษำที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริกำรตรวจสอบ เพ่ือวำงแผนกำรรับนักเรียนในปีกำรศึกษำ 
2564 
  กิจกรรมส ำรวจและติดตำมกำรเข้ำเรียนของนักเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ 
เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส เด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน 
     1. ตรวจเยี่ยม ติดตำมกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด 
      2. ประสำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด เพ่ือขอข้อมูลเด็กพิกำรในเขตพ้ืนที่  
ควำมรับผิดชอบ 
     3. เยี่ยมบ้ำนนักเรียนกรณีต้องกำรข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      4. สรุปรำยงำนผล 
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 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ   
      1. ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุครบ 7 ปี บริบูรณ์ ทั้งหมด 1,502 คน (ส ำมะโนประชำกร) 
        2. นักเรียนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 1,464 คน และสังกัดอ่ืน เช่น เอกชน องค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 97.47 
        3. นักเรียนที่เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 1,090 คน คิดเป็นร้อยละ 98.29     
  เชิงคุณภาพ 
   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ
และให้ควำมร่วมมือปฏิบัติตำมที่ก ำหนด 

 ปัญหา/อุปสรรค 

  1. ผู้ปกครองบำงคนมีฐำนะยำกจน ย้ำยถิ่นฐำนในกำรประกอบอำชีพบ่อยครั้ง ท ำให้เกิด
ปัญหำในกำรติดตำมเด็กเข้ำเรียน  
  2. โรงเร ียนบำงแห่งยังขำดควำมเข ้ำใจในกำรติดตำมข้อมูลกำรเข้ำเรียนของ
ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรของตนเองที่ไปเรียนนอกเขตบริกำร 
  3. กำรบังคับใช้ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับยังขำดควำมจริงจัง โดยเฉพำะกรณี
ผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กเข้ำเรียน ก็ยังไม่มีกำรลงโทษกันอย่ำงจริงจัง 
 ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีกำรใช้บทก ำหนดโทษตำม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ ในกรณีผู้ปกครองไม่ส่ง
บุตรเข้ำเรียนอย่ำงจริงจัง และชัดเจน 
 
 
 

โครงการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน  
            ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนออกก ำลังกำยหรือเล่นกีฬำ มีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์
แข็งแรง 
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมัคคีและมีน้ ำใจนักกีฬำ 
       3. เพ่ือใช้กิจกรรมกีฬำเป็นสื่อในกำรลดปัญหำสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ซึ่งเป็น  
กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำ 
  4. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ สำมำรถปกป้องช่วยเหลือตนเองและ
สังคมในชุมชนได้อย่ำงมีศักยภำพ 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม 

       1. ขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนงบประมำณสมทบจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
อุทัยธำนี 
       2. ขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี 
      3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      4. ประสำนงำนวำงแผน ก ำหนดหลักเกณฑ์ ประชำสัมพันธ์  
       5. ประชุมผู้แทนทีมชนิดกีฬำต่ำง ๆ /ประชุมกรรมกำรผู้ตัดสิน   
      6. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน คัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละประเภททีมกีฬำ /แต่ละระดับ 
เป็นผู้แทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำร่วมแข่งขันระดับจังหวัด/ระดับภำค 

      7. สรุปผล ประเมินผลและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ   
 นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้นในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

อุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 83 แห่ง  และนักเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
และเทศบำล รวมจ ำนวน 9 แห่ง  แข่งขันกีฬำเพ่ือพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ 
  เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนทุกสังกัด ได้ออกก ำลังกำย และเล่นกีฬำตำมทักษะควำมสำมำรถ 
ในชนิดกีฬำที่ตนสนใจทุกคน  
        2. นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัดใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลจำกสิ่งเสพติด
ต่ำง ๆ  
        3. นักเรียนทุกคน มีสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรง อยู่ร่วมกันในสังกัดอย่ำงมีควำมสุข 

 ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

56 

โครงการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
             ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนออกก ำลังกำยหรือเล่นกีฬำ เพ่ือพัฒนำเป็นทรัพยำกรบุคคล 
ที่มีคุณภำพ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
      2. เพื่อพัฒนำกีฬำขั้นพ้ืนฐำนให้นักเรียนเป็นนักกีฬำ ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถของ
ตนเองเพ่ือควำมเป็นเลิศ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอ ำเภอ ระดับภำค และระดับประเทศต่อไป 
      3. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬำเป็นสื่อในกำรลดปัญหำสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดซึ่งเป็นกำรใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
      4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ 
สำมำรถปกป้องช่วยเหลือตนเองและสงคมในชุมชนได้อย่ำงมีศักยภำพ 
และเป็นเลิศด้ำนกีฬำ   

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

     1. แจ้งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์งบประมำณสนับสนุน
จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี 
      2. ขออนุมัติงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
อุทัยธำนี 
      3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/ประสำนงำน/
วำงแผน/ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
     4. ประชุมผู้แทนทีมชนิดกีฬำต่ำง ๆ กรรมกำรผู้ตัดสิน 
     5. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน คัดเลือกเป็นผู้แทนของกลุ่ม
โรงเรียน เข้ำร่วมระดับจังหวัด/ระดับภำค 
      6. สรุปประเมินและรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี 
เขต 1 จ ำนวน 78 โรงเรียนออกก ำลังกำย และเล่นกีฬำ ตำมทักษะควำมสำมำรถในชนิดกีฬำที่ตนสนใจ 
  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้นในสังกัด เป็นตัวแทนในระดับเขต/ระดับ 
จังหวัด/ระดับภำค และมีทักษะควำมสำมำรถในชนิดกีฬำ 
 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงำนและ
องค์กรภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

      1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนพิเศษ  
แบบมีเงื่อนไขจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
      2. กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้ำนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 จัดคณะท ำงำนเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 9 กลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 18 คน 
    3. กิจกรรมที่ 3 กำรคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2563 
    4. กิจกรรมที่ 4 กำรคัดเลือกครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต 
      5. กิจกรรมที่ 5 สรุปรำยงำนผล    
 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนในสังกัด ได้รับกำรช่วยเหลือเต็มตำมศักยภำพในระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน  
  เชิงคุณภาพ 

          กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  ผู้เข้ำรับกำรอบรม  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถด ำเนินกำรได้ตรงตำมจุดประสงค์ของกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2563 
         กิจกรรมที่ 2 กำรประเมินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับรำงวัลครูต้นแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต ประจ ำปี 2563 

ผลกำรคัดเลือกประเภทสถำนศึกษำ  
             ระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก ได้แก่  โรงเรียนวัดดอนกลอย  ผลกำรคัดเลือก  
ระดับทอง ล ำดับที่ 3 

 ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตร 
       กับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
โครงการ คัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก ประจ าปี 2563 

 วัตถุประสงค์    
      1. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีกำรด ำเนินกิจกรรม 
กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน เพ่ือเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชนและภำคเอกชน 
      2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ คิดค้นและผลิต
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จำกกำรน ำขยะมูลฝอย  หรือพลำสติกน ำกลับมำใช้ใหม่หรือทดแทนกำรใช้
พลำสติก 

การด าเนินงาน /กิจกรรม  
     1. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน และจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน 
     3. ก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรด ำเนินกำรลดกำรใช้พลำสติก 

      4. กิจกรรม Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร รณรงค์กำรใช้แก้วน้ ำ 
ที่น ำกลับมำใช้ซ้ ำได้ 
     5. แจ้งสถำนศึกษำจัดกิจกรรมรณรงค์กำรลดและคัดแยก 
ขยะมูลฝอย ลดกำรใช้ถุงพลำสติกหรือน ำกลับมำใช้อีกครั้ง 
     6. สรุป รวบรวม ประเมินและรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   1. ขยะมูลฝอยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 และสถำนศึกษำที่ต้องก ำจัดลดลงอย่ำงน้อย ร้อยละ 10  
   2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี 
เขต 1  และสถำนศึกษำในสังกัด  ลดใช้โฟมบรรจุอำหำรและถุงพลำสติกหรือ 
น ำกลับมำใช้ใหม่ และสำมำรถผลิตสิ่งประดิษฐ์จำกขยะมูลฝอย หรือพลำสติก 
น ำกลับมำใช้ใหม่หรือทดแทนกำรใช้ 
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  เชิงคุณภาพ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  มีข้อมูลขยะมูลฝอย 

มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรคัดแยกขยะมูลฝอยและลดกำรใช้พลำสติก ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมอุทัยธำนี เขต 1 
        2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีข้อมูลรำยงำน
ปริมำณขยะมูลฝอยในระบบ KRS 

 ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

 

 

 

โครงการ ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลูกคน สพฐ.ให้รักสิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้หนึ่งคนต่อหนึ่งต้น  

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศไทย 
      2. เพ่ือรณรงค์กำรปลูกจิตส ำนึกให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนตระหนัก  
ถึงควำมส ำคัญของป่ำไม้ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่และระบบนิเวศ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

     1. ประชุมวำงแผน/ประสำนขอควำมอนุเครำะห์พันธุ์กล้ำไม้สนับสนุนกำรด ำเนินงำน  
จำกสถำนีเพำะช ำพันธุ์กล้ำไม้ จังหวัดอุทัยธำนี 
      2. ประชุมชี้แจง ประกำศนโยบำย “ปลูกต้นไม้ในใจคนปลูกคน สพฐ.ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
ให้โรงเรียนวำงแผนจัดท ำเอกสำรและก ำหนดสถำนที่เพ่ือขอรับต้นไม้จำกหน่วยงำนในพ้ืนที่ 
     3. จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับปลูกต้นไม้ 
     4. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกิจกรรมของจังหวัดอุทัยธำนี 
     5. ก ำกับ ดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     6. สรุปรำยงำนผลและรำยงำนผ่ำนระบบออนไลน์ http://forest.eesdobec.com 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   1. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  
ทุกคน จ ำนวน 58 คน  
   2. ผู้บริหำรโรงเรียนทุกคน คณะครูและนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองนักเรียน
และกำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
 
 
 

http://forest.eesdobec.com/
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  เชิงคุณภาพ 

1. บุคลำกรในสังกัดทุกคน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญ 
ของป่าไม้ แลถการมีส่วนร่วมตอาอาค์กรภาครัฐแลถเอกชนในการรณราค์แลถอนุรักา์ทรัืยากรธรรมชาติ
แลถสิกาแวดล้อม 

   2. ผู้ปกครอง ครู นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน
ในพ้ืนที่ของตนเอง 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

 

 

ภาพกิจกรรม  
โคราการ ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลูกคน สืฐ.ให้รักา์สิกาแวดล้อม 
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โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและร่วมสร้ำงสรรค์เครือข่ำย ต่อยอดขยำยผล
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนในระดับโรงเรียนและชุมชนได้อย่ำง
สอดคล้องกับบริบทในระดับพื้นท่ี  
      2. เพ่ือประสำนและขับเคลื่อนด ำเนินงำนโครงกำร ด้วยรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
วิถีใหม่(New Normal) ในระดับพ้ืนที่ให้เกิดควำมยั่งยืน 
  3. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของโครงกำรให้มีควำมพร้อมในกำรต่อยอดขยำยผลสู่โรงเรียนและ
ชุมชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
        4. เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 
รวมถึงภำพควำมส ำเร็จที่น่ำสนใจผ่ำนระบบสำรสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

          1. สนับสนุนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกร ถอดบทเรียนและต่อยอดขยำยผลด้ำนกิจกรรมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  และชุมชน  ส ำหรับ
ครูแกนน ำ 8 โรงเรียน ๆ ละ 1,500 บำท 

          2. อบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครู แกนน ำ ณ  ศูนย์ศึกษำธรรมชำติ
และสัตว์ป่ำบึงบอระเพ็ด (อุทยำนนกน้ ำ)  ต ำบลพระนอน  อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 3. สรุปและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   ครูแกนน ำที่ผ่ำนกำรอบรมและเข้ำร่วมโครงกำร “ค่ำยเยำวชน รักษ์พงไพร” 
จ ำนวน 8 คน และศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 2 คน ได้รับรู้กำรจัดกิจกรรม กำรเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal)  และ
ขับเคลื่อนขยำยผลสู่โรงเรียนและชุมชน ในระดับพ้ืนที่ให้เกิดควำมยั่งยืน 

  เชิงคุณภาพ 
        1. ครูแกนน ำสำมำรถถอดบทเรียนและร่วมสร้ำงสรรค์เครือข่ำยต่อยอดขยำยผล
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียนและชุมชนได้อย่ำงสอดคล้องกับบริบท
ในพ้ืนที่ 
      2. ครูแกนน ำมีสื่อ นวัตกรรม รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) 
ในระดับพ้ืนที่ให้เกิดควำมยั่งยืน 
   3. ครูแกนน ำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำรต่อยอดขยำยผลสู่โรงเรียน
และชุมชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

 ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร 
                   จดัการศึกษา 
 

      
โครงการ จัดท ารายงานผล“การประเมินตนเองของสถานศึกษา”(SELF-ASSESSMENT  

  REPORT:SAR) การวิเคราะห์ข้อมูล และการซักซ้อมการประเมิน (Mock       
  Assessment) สพป.อุทัยธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 

     วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อจัดท ำเอกสำรแนวทำง “กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ” (SELF-ASSESSMENT 
REPORT:SAR) 
  2. เพ่ือวิเครำะห์ สรุปผลกำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ด้ำนปฐมวัยและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
  3. เพ่ือซักซ้อมกำรประเมิน  (Mock Assessment) สถำนศึกษำเพ่ือรองรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

       1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแนวทำงกำร“กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ” 
(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR) 
       2. จัดท ำเล่ม แนวทำง“กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ” (SELF-ASSESSMENT 
REPORT:SAR) และไฟล์เอกสำร 
       3. จัดส่งไฟล์เอกสำรแนวทำง“กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ” (SELF-ASSESSMENT 
REPORT:SAR)  ทุกโรงเรียนในสังกัด 
    4. ประชุมคณะกรรมกำรวิ เครำะห์มูล และจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 
     5. จัดท ำเล่มรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 

     6. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำเครื่องมือซักซ้อมกำรประเมิน (Mock Assessment) 
     7. ซักซ้อมกำรประเมินโรงเรียนที่มีรำยชื่อรับกำรประเมินรอบสี่ในสังกัด จ ำนวน 15 แห่ง 

     8. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

        1. ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จัดท ำ
เอกสำรแนวทำงกำร “กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ” (SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)   
ให้โรงเรียนในสังกัดทกุโรงเรียนเพื่อเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
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       2. วิเครำะห์ และสรุปผลกำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำด้ำนปฐมวัยและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ของสถำนศึกษำในสังกัดโดยภำพรวมของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

      3. ซักซ้อมกำรประเมิน  (Mock Assessment) สถำนศึกษำเพ่ือรองรับกำรประเมิน 
คุณภำพภำยนอกรอบสี่จ ำนวน 15 โรงเรียน 
   4. สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวม
ระดับดีข้ึนไป จ ำนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสำมำรถจ ำแนกผลกำรประเมินในภำพรวมดังนี้ 

4.1 ระดับยอดเยี่ยม    จ ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.46 
4.2 ระดับดีเลิศ จ ำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.61 
4.3 ระดับดี จ ำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.92 

  เชิงคุณภาพ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

        1. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย จ ำนวน 66 แห่ง 
ได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 66 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

       2. สถำนศึกษำในสังกัดท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย ที่ส่งรำยงำน
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR)  ในเวลำที่ก ำหนด  จ ำนวน 66 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100  

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
         1. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
จ ำนวน 66 แห่ง ได้รับกำรติดตำมพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ำกับ  ดูแล  และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด   ปีกำรศึกษำ 2562   
จ ำนวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
        2. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR)  ในเวลำที่ก ำหนด 
จ ำนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.48  (ขำดส่ง 1 แห่ง) 
       3. สถำนศึกษำที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   
(Self – Assessment Report : SAR)  ในเวลำที่ก ำหนด โดยมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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โครงการ การจัดท านโยบายของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

      2. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ 
เป็นแนวทำงของผู้บริหำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

     1. สรุปบทเรียน สะท้อนคิด วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน 
      2. แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำน 

     3. ประชุมผู้บริหำรโรงเรียน บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง 
      4. จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 

     5. ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีทิศทำงในกำรพัฒนำและสำมำรถพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  เชิงคุณภาพ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และโรงเรียน น ำแนวทำงตำมคู่มือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค 
       กำรน ำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องมำก ำหนดนโยบำยของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นส่วนที่ส ำคัญ  นโยบำยที่มีกำรปรับเปลี่ยน  หรือช่วงเปลี่ยนผ่ำน จึงท ำให้กำรก ำหนด
นโยบำยต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ท ำให้กำรก ำหนดนโยบำยไม่ทันต่อกำรน ำไปปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ 
      นโยบำยของต้นสังกัด ควรก ำหนดโดยค ำนึงถึงผลลัพธ์สุดท้ำยคือคุณภำพของผู้เรียน 
 
 

 

 

. 
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โครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ.2563 

  วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 
       2. เพ่ือใช้แผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม     
กิจกรรมที่ 1 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี(พ.ศ.2563-2565) 

         1. สรุปและรวบรวมข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหำ อุปสรรคและควำมต้องกำร และสรุปจำกกำรถอดบทเรียน 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (2563-2565) 
        3. ประชุมคณะกรรมกำร 

        4. น ำผลจำกกำรประชุมมำสรุป/เรียบเรียงและปรับแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
        5. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (2563-2565) 
        6. เผยแพร่เอกสำรให้บุคลำกรและโรงเรียนในสังกัด และประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนเว็บไซต์ www.utt1obec.go.th 
     กิจกรรมที่ 2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
      2. ประชุมคณะกรรมกำร 
      3. สรุปประเด็นและสำระส ำคัญจำกแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
แจ้งที่ประชุมคณะบริหำร เพ่ือเสนอโครงกำรที่จะด ำเนินกำร 

       4. สรุปรำยละเอียดโครงกำร 
       5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร 
       6. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร 
       7. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
      8. เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ 

   ส านักาานเตตื้นนทีกการ กึกาาปรถมมึกกาาอุทัยธานี เตต 1 แลถโราเรียนในสัากัด 

มีเคร้กอาม้อในการตับเคล้กอนการบริหารจัดการ 

 

 

 

http://www.utt1obec.go.th/
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  เชิงคุณภาพ 

   ส านักาานเตตื้นนทีกการ กึกาาปรถมมึกกาาอุทัยธานี เตต 1 แลถโราเรียนน า
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (ื.ึ.2563-2565) แลถแผนปฏิบัติการ ปรถจ าปีาบปรถมาณ 2563 เป็นเคร้กอาม้อ 

ในการตับเคล้กอนการบริหารจัดการ กึกาาในการืัฒนาคุณภาืการ กึกาาต่อไป 

 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย/ 
           กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้จำกสภำพควำมส ำเร็จ 
และร่วมกันวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในอันที่จะส่งผลต่อ 
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
      2. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำประเด็นกำรพัฒนำ
ไปใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำหรับใช้
เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติรำชกำรและบริหำรจัดกำรศึกษำ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

       1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน นโยบำยที่เกี่ยวข้อง  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 ปัญหำ อุปสรรคและควำมต้องกำร 
      2. ประสำนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
       3. แต่งตั้งและประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
       4. ศึกษำดูงำนและประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในอันที่จะส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
       5. สรุปผลประเด็น แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและน ำไปปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ 

   บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 28 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ประธำนกลุ่มโรงเรียน  และบุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง 
  เชิงคุณภาพ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีแนวทำงประเด็น 
กำรพัฒนำไปใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2563 ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติรำชกำร
และบริหำรจัดกำรศึกษำ ในอันที่จะส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อพัฒนำระบบกำรนิเทศ ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
       2. เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำระบบกำรนิเทศ และ
กระบวนกำรนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษำนิเทศก์ ได้รับ 
กำรพัฒนำ แลกเปลีย่นเรยีนรู้กำรด ำเนินงำนรว่มกัน     

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

         1. ประชุมวำงแผน ชี้แจงจัดท ำแผนกำรประชุมสัมมนำ 
(กำรประชุมประจ ำเดือน ของกลุ่มนิเทศฯ) 
          2. ประชุมสัมมนำกำรจัดท ำแผนพัฒนำระบบ 
กำรนิเทศและกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
           3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน ตำมแผน 
กำรนิเทศ กระบวนกำรนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ 
             1. บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ทุกคนได้รับกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
           2. ศึกษำนิเทศก์ทุกคน ได้รบกำรพัฒนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

เชิงคุณภาพ 
             กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีแผนพัฒนำระบบกำรนิเทศ
และกระบวนกำรนิเทศ ของกลุ่มนิเทศติดตำมฯ 
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โครงการ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2563 

วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
           2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สำมำรถปฏิบัติงำนๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

การด าเนินงาน/กิจกรรม  
        1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผนกำรอบรม 
       2. อบรมเชิงปฏิบัติกำร 2 กิจกรรม ได้แก่ 
              2.1  อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ Web Site โรงเรียนในสังกัด 
               2.2  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป (Microsoft Excel) 

    3. สรุปและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
จ ำนวน 120 คน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  เชิงคุณภาพ 

   1. สถำนศึกษำทุกแห่งมี  Web Site ของโรงเรียนและได้รับกำรพัฒนำโปรแกรม 
(Microsoft Excel) 
           2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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โครงการ นิเทศติดตามการด าเนินงานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด  
                     ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือออกนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
NEW DLTV ของโรงเรียนขนำดเล็กทุกแห่ง  
      2. เพ่ือออกนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงเรียน  
ทุกแห่ง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม  
      1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
       2. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และนิเทศติดตำม  
กำรด ำเนินงำนอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
       3. สรุปและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด ได้รับกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

 เชิงคุณภาพ 
         สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด ร้อยละ 100 สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม NEW DLTV จ ำนวน 56 แห่ง (โรงเรียนขนำดเล็ก) และ DLIT 
จ ำนวน 22 แห่ง (โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและโรงเรียนอนุบำลประจ ำอ ำเภอ)  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
             2. เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำร กระบวนกำรและกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย และมีควำมโปร่งใส 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

      1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรในสถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
3. ก ำกับ ติดตำม และสรุปรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ 

   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและงำนพัสดุของสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 รุ่น รวม 268 คน ประกอบด้วย ดังนี้ 

- สถำนศึกษำที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
โรงเรียนละ 2 คน รวม 90 คน  

- สถำนศึกษำทุกแห่ง โรงเรียนละ 2 คน รวม 166 คน  
- บุคลำกรที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 12 คน 

  เชิงคุณภาพ 
       1. บุคลำกรในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
บัญชีและพัสดุอย่ำงถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ร้อยละ 90 

2. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
สำมำรถรู้ปัญหำอุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 90 

 ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
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โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมสูงขึ้น โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
      2. เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีโอกำสได้รับ  
กำรเรียนรู้ใกล้เคียงหรือเท่ำเทียมกับโรงเรียนขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ที่มีควำมพร้อมสูงกว่ำ 

      3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนขนำดเล็กให้มีเพ่ิมสูงขึ้น 
       4. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยชมรมโรงเรียนขนำดเล็กในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ให้เกิดรูปธรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1 จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
     2. ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 56 แห่ง สรำ้งควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อน 
กำรบริหำรจัดกำร 
      3. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
       4. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
      5. ประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับเขตพ้ืนที่  
น ำผลสรุปมำต่อยอด 
       6. คัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
      7. สรุปรำยงำนผล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียน จ ำนวน 56 แห่ง ได้รับ 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   2. โรงเรียนขนำดเล็กมีรูปแบบ และเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น 
   3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนำดเล็ก ค่ำเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น 
   4. โรงเรียนขนำดเล็ก ผ่ำนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับดีมำก
ทุกโรงเรียน 
   5. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียนขนำดเล็กขององค์คณะบุคคล 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และทุกภำคส่วนมีควำมเข้มแข็งเพ่ิมมำกข้ึน 
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  เชิงคุณภาพ 

1. กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก รูปแบบ "กำรจัดกำรเรียนรวม"  
และกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในโรงเรียนขนำดเล็ก เกี่ยวกับนโยบำยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำมำรถขับเคลื่อนให้โรงเรียนขนำดเล็ก ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร รูปแบบ   
"กำรเรียนรวม" และเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

  1.1 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร รูปแบบ "กำรจัดกำรเรียนรวม" จ ำนวน 1 โรงเรียน ดังนี ้
                 1) โรงเรียนบ้ำนภูมิธรรม อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนชุมชนวัดท่ำซุง รูปแบบ "รวมเรียนทุกชั้นเรียน" ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
       1.2 ด ำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน 5 โรงเรียน คือ 
                1) โรงเรียนบ้ำนเนินตูม อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี ขอเลิกกำรเป็นสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
                 2) โรงเรียนวัดทุ่ งปำจำน    อ ำเภอหนองขำหย่ำง   ขอเลิกกำรเป็น
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
                 3) โรงเรียนวัดท่ำมะขำมป้อม อ ำเภอทัพทัน ขอเลิกกำรเป็นสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
                 4) โรงเรียนบ้ำนหัวดง อ ำเภอทัพทัน ขอเลิกกำรเป็นสถำนศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
                 5) โรงเรียนวัดหนองนกยูง อ ำเภอทัพทัน ขอเลิกกำรเป็นสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

2. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก 
            2.1 กำรขับเคลื่อนโดยใช้กลไกของชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก   ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรจัดตั้งชมรมโรงเรียนขนำดเล็กระดับ
อ ำเภอและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ  ในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 ชมรม ชมรมโรงเรียนขนำด
เล็กระดับอ ำเภอ จ ำนวน 4 ชมรม  ได้แก่  อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี อ ำเภอหนองขำหย่ำง  อ ำเภอทัพทัน  และ
อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 
        2.2 กำรก ำกับ  ติดตำม  กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมนโยบำย
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 โดยเฉพำะนโยบำยกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน
ภำษำไทยของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ซึ่งน ำโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้บริหำรและคณะครูให้ควำมส ำคัญและ
ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง 
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     2.3 กำรจัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit)  
ออกให้บริกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดแคลนคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน  
       2.4 กำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ประจ ำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับโรงเรียนที่มี
ผลงำนดีเด่นในรอบปีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงกับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ ผลกำรคัดเลือก ดังนี้ 
             ชนถเลิึ ได้แก่ โราเรียนบ้านหนอาแห้ว อ าเภอทัืทัน  
             รอาชนถเลิึอันดับ 1 ได้แก่ โราเรียนวัดหนอาแฟบ อ าเภอหนอาตาหย่าา 
            รอาชนถเลิึอันดับ 2 ได้แก่ โราเรียนบ้านหนอารัก อ าเภอสว่าาอารมณ์ 
            รอาชนถเลิึอันดับ 3 ได้แก่ โราเรียนบ้านหนอาแว่น อ าเภอสว่าาอารมณ์ 
             ราาวัลผู้เต้าร่วมการคัดเล้อก ได้แก่ โราเรียนวัดหนอารถแหาเหน้อ  

อ าเภอหนอาตาหย่าา 
       2.5 กำรจัดท ำเว็บไซต์ ชมรมโรงเรียนขนำดเล็กส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำน 
ทำงวิชำกำร ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อีกทั้งประชำสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมโรงเรียนขนำดเล็กและ
สถำนศึกษำ สู่สำธำรณชน 

 ปัญหา/อุปสรรค 

1. กำรขับเคลื่อนโดยใช้กลไกของชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก ยังมีปัญหำอยู่ที่ควำมต่อเนื่อง 
ของกำรด ำเนินงำน  เนื่องจำกยังขำดควำมพร้อมของงบประมำณที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
ของแต่ละชมรม 
      2. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย/รูปแบบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่อง ท ำให้หน่วยปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตลอดจนโรงเรียนเกิดควำมสับสนและไม่เกิดผลดีต่อกำรด ำเนินงำน 
       3. ข้อมูลที่ ใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ของ
หน่วยงำนระดับสูงส่วนใหญ่ไม่ได้มำจำกพ้ืนที่จริง จึงมักจะไม่ตรงกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของโรงเรียน 

4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนบำงส่วน  
ยังยึดติดกับค่ำนิยมของค ำว่ำ  "บวร" (บ้ำน -วัด-โรงเรียน)  ยังมีควำมนิยมสูงในชุมชน ซึ ่งเป็น
อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรวม หรือเลิกสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
       5. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ.2550 ไม่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เนื่องจำกขั้นต้น 
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
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6. อัตรำค่ำพำหนะรับ - ส่งนักเรียนที่ไปเรียนรวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไม่เหมำะสม 
กับสภำวะเศรษฐกิจและค่ำครองชีพในปัจจุบัน  จึงไม่จูงใจผู้ปกครองนักเรียนที่จะน ำนักเรียนไป เรียนรวม 
หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ข้อเสนอแนะ 
         1. หน่วยงำนระดับสูง ควรก ำหนดนโยบำยและรูปแบบแนวทำงที่จะพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 

อย่ำงชัดเจนพร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
           2. หน่วยงำนระดับสูงควรน ำข้อมูลสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กจำกพื้นที่จริง ไปก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินกำร เพื่อจะได้ตรงกับสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรที่แท้จริงของโรงเรียน 
          3. ควรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับควำมเข้มแข็งในกำรมี  
ส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำง
จริงจัง เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
       4. ควรส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนขนำดเล็กที่มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ให้มี
โอกำสส่งผลงำนเข้ำรับกำรประกวดคัดเลือกในระดับต่ำง ๆ  เช่น กำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ 
ทีกเป็นเลิึ (Best Practice) ซกกาส านักาานคณถกรรมการการึกกาาตันนื้นนฐานจัดตกนน เป็นต้น 
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ภาพกิจกรรม 

โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจ ำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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โครงการ บริหารจัดการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
            ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ให้เป็นไปในแนวทำงที่ตรงกัน 
         2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและทักษะ พร้อมมอบหมำยภำรกิจควำมรับผิดชอบ และ
สร้ำงข้อตกลงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         3. เพื ่อให ้กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ   และ
สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นกำรประเมิน
ส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 

       1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        2. ประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรส ำนักงำน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกรอบแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรมอบหมำยภำรกิจ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกวันพุธ 
        3. สรุปและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 

  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  และบุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 15 คน สร้ำงควำมเข้ำใจกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  เชิงคุณภาพ 
   1. คณะผู้บริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมบทบำท
ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      2. สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด ด ำเนินงำนขับเคลื่อนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
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            ภาพกิจกรรม 
กำรประชุมประจ ำเดือนของส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
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ส่วนที่ 4  
ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 

   
จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  น านโยบายสู่การปฏิบัติในทุกด้าน  ยังมีปัญหา
และอุปสรรค ในการด าเนินงานอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสาเหตุอาจเกิดจาก
ปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ พอสรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรค 

  1. การได้รับจัดสรรงบประมาณตามวงเงินรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  การด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ  บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ หรือ 

มีการน างบประมาณมาใช้แบบเร่งรีบ ท าให้ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนด และไม่เกิดประโยชน์  
ในการพัฒนาการศึกษา  
  2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
กิจกรรม/โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 บางกิจกรรมที่ต้องมี  
ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก เห็นควรงดการจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา และนิเทศ ติดตาม เพ่ือยับยั้ง
การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  3. การติดตามรายงานผลการด าเนินงานผู้รับผิดชอบโครงการ  หรือการรายงานผล 

ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ในบางกิจกรรมเนื้อหาไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีผลลัพธ์ที่ได้
จากโครงการว่าส่งผลอย่างไรต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหาร หรือโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรบางท่านเพิ่งมา
ปฏิบัติใหม่ หรือเปลี่ยนภารกิจที่รับผิดชอบจากเดิม ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
 ข้อเสนอแนะ 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามล าดับ 

  2. พัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  

อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จะต้องด าเนินงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
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ส่วนที่ 5 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 

กำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร นโยบำย จุดเน้น 
เป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์ ที่ก ำหนดไว้ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งสร้ำงเด็กอุทัยฯ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม ก้ำวสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่ำงม่ันคง” 

พันธกิจ 

  1. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
  2. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง และมีคุณภำพ 

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
  4. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

ค่านิยมองค์การ(ค่านิยมร่วม) 
  “พัฒนำตน สร้ำงผลงำน บริกำรเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” 

นโยบาย 

 นโยบำย 5 คุณภำพ 

  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่คุณภำพ 
   1) ผู้บริหำรกำรศึกษำคุณภำพ 
   2) กำรบริหำรจัดกำร 
   3) กำรให้บริกำร 
   4) เจ้ำหน้ำที่ 
   5) สภำพแวดล้อม 
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2. โรงเรียน 
   1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   2) กำรบริหำรจัดกำร 
   3) สภำพแวดล้อม 
   4) ห้องเรียน 
  3. ครู 
   1) มีควำมรู้ 
   2) ทักษะกำรสอนดี 
   3) ICT เยี่ยม 
   4) เปี่ยมคุณธรรม 
   5) ล้ ำสมัย 
  4. เครือข่ำย  
   1) กลุ่มโรงเรียน 
   2) ชุมชน 
   3) ผู้ปกครอง 
   4) หน่วยงำน/ปกครอง(อบต.อบจ.) 
   5) มหำวิทยำลัย 
  5. นักเรียน 
   1) เกณฑ์เด็กเข้ำเรียนครบ 
   2) เรียนจนจบหลักสูตร 
   3) มีควำมรู้ 
   4) มีคุณธรรม 
   5) ทักษะชีวิต 

จุดเน้น 

  1. ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย “KRADUM Model”ใน 4 กลุ่มเป้ำหมำย 
   K=Knowledge 
   R=Reading in all aspects 
   A=Attitude to student 
   D=Discipline and morality 
   U=Upgrade of student quality standard 
   M=Muscle develop 
  2. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 2 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง 
เขียนคล่อง คิดเลขได้ ยกมือสวย “ยกชั้น” 
  3. ดัชนีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   
(ITA) 
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  4. สภำพแวดล้อม บุคลำกร นักเรียน ต้องมีคุณภำพ 
  5. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ในกำรสร้ำงสุภำพบุรุษและควำมมีระเบียบวินัย 
  6. ยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย) 
  เป้าประสงค์ที่ 1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย 
  เป้าประสงค์ที่ 2  นักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคนมีคุณภำพ 
  เป้าประสงค์ที่ 3 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง 
มีคุณภำพและเสมอภำค 
  เป้าประสงค์ที่ 4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน มีทักษะ 
ที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  เป้าประสงค์ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และ
สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล 
  เป้าประสงค์ที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เน้นกำรท ำงำน
แบบบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและ  
ควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
  เป้าประสงค์ที่ 7  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และ
สถำนศึกษำพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง  
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำร  
ทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

     ที ่ 258/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

------------------------------------- 
      ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตำมนโยบำย  ยุทธศำสตร์และจุดเน้นส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ   และน ำข้อมูลจำกกำรรำยงำนดังกล่ำวไปใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณต่อไป 

      อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37  หมวด 2   แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และเพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ตำมวัตถุประสงค์  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

      1. คณะกรรมการอ านวยการ 
      1.1 ผู้อ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี เขต 1    ประธำนกรรมกำร 

      1.2 รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี เขต 1 ทุกท่ำน   กรรมกำร 

      1.3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ทุกกลุ่ม /ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 

      1.4 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      1.5 นำงอรัญญำ  จิวะชำติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       มีหน้ำที่  ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
2563  อ ำนวยกำรควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำ  และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จลุล่วงเรียบร้อย  
ตำมวัตถุประสงค์ 
      2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

      2.1 นำยวุฒิภัทร  จูมโสดำ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี เขต 1  ประธำนกรรมกำร 

      2.2 นำยธงชัย  มั่นสุข          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ   กรรมกำร 

      2.3 นำงสุริยำ  วรสิทธิ์         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 

      2.4 นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                           กรรมกำร 

               2.5 นำยสุพจน์  มธุรส ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         กรรมกำร 

               2.6 นำงสุนทรี  นวกุล นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ         กรรมกำร 

          2.7 นำงณฐกมล  พูลเขตรกรม   ศึกษำนิเทศก์                    กรรมกำร 

        2.8 นำยวิเชียร   คนึงหมำย   ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
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      2.9 นำงจินดำพร  แสงแก้ว   ศึกษำนิเทศก์        กรรมกำร 

         2.10 นำงยิ้มศรี  เมืองเหลือ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 

              2.11 นำงจิรำภรณ์  จันทร์ฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 

     2.12 นำยประสำน  อรุณศรีสุขสันต์  ช่ำงครุภัณฑ์    กรรมกำร 

      2.13 นำงกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน       
   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

              2.14 นำงอรัญญำ  จิวะชำติ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  

      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    2.15 นำยเสน่ห์  อ่องแช่ม        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      มีหน้ำที่ วิเครำะห์ผล สรุปเนื้อหำรำยละเอียดกิจกรรมโครงกำรในปีงบประมำณ 2563  
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เพ่ือจัดท ำเอกสำรรำยงำนผล  

กำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563  เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนทรำบต่อไป 

      ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วง ตำมวัตถุประสงค์ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  18  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

(นำยศุภพงษำ จันทรังษ์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดท ำ 
 

 

ที่ปรึกษา 

 นำยศุภพงษำ  จันทรังษ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

อุทัยธำนี เขต 1 

 นำยวุฒิภัทร  จูมโสดำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

     อุทัยธำนี เขต 1 

 นำยนิรันดร  สุขสุวำนนท์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

     อุทัยธำนี เขต 1 

 นำยอุทัย  ค ำสีหำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

     อุทัยธำนี เขต 1 

 

คณะท างาน 

 นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

 นำยธงชัย  มั่นสุข  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 นำงกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 นำงสุริยำ  วรสิทธิ ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 นำงจินตนำ  เนียมมำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
นำยสุพจน์  มธุรส  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 

 นำงสุนทรี  นวกุล  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 นำงสำววัชนันท์  เดชอ ำพร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 นำยโฆษิต  รักษำทรัพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
 นำงยิ้มศรี  เมืองเหลือ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 นำยเสน่ห์  อ่องแช่ม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 นำงจิรำภรณ์  จันทร์ฤทธิ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 นำงอรัญญำ  จิวะชำติ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

  

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

 ผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

 บุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ทุกท่ำน 
 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


