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ส%วนท่ี  1 
บทนํา 

 
อํานาจหน)าที่ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีภารกิจในการบริหาร              
จัดการศึกษา มีหน'าท่ีดําเนินการให'เป(นไปตามอํานาจหน'าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
เรื่อง การแบ,งส,วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ,งส,วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 ข'อ 5 ให'สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน'าท่ีดําเนินการให'เป(นไปตามอํานาจหน'าท่ี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว,าด'วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               
ให'สอดคล'องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ความต'องการของท'องถ่ิน 
  2) วิเคราะห@การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน,วยงาน  
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจ'งการจัดสรรงบประมาณท่ีได'รับให'หน,วยงานข'างต'นรับทราบ รวมท้ัง
กํากับตรวจสอบติดตามการใช'จ,ายงบประมาณของหน,วยงานดังกล,าว 
  3) ประสาน ส,งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร,วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห@ วิจัย และรวบรวมข'อมูลสารสนเทศด'านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรด'านต,าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส,งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  8) ประสาน ส,งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค@กร
ปกครองส,วนท'องถ่ิน รวมท้ังบุคคล องค@กรชุมชน องค@กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  9) ดําเนินการและประสาน ส,งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาใน             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  10) ประสาน ส,งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานด'านการศึกษา 
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  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค@กรหรือหน,วยงานต,าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และองค@กรปกครองส,วนท'องถ่ิน 
  12) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องหรือ
ท่ีได'รับมอบหมาย 
 ข'อ 6 ให'แบ,งส,วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไว'ดังต,อไปนี้ 
  1) กลุ,มอํานวยการ 
  2) กลุ,มนโยบายและแผน 
  3) กลุ,มส,งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4) กลุ,มบริหารงานการเงินและสินทรัพย@ 
  5) กลุ,มบริหารงานบุคคล 
  6) กลุ,มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7) กลุ,มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8) กลุ,มส,งเสริมการจัดการศึกษา 
  9) หน,วยตรวจสอบภายใน 
  10) กลุ,มกฎหมายและคดี 
 ข'อ 7 ส,วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  1) กลุ,มอํานวยการ มีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช,วยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล'อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค@กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ@ เผยแพร,กิจการ ผลงาน และบริการข'อมูลข,าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว,างหน,วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 (ช) ดําเนินการเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน ส,งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน'าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข'องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีมิใช,งานของส,วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 2) กลุ,มนโยบายและแผน มีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให'สอดคล'องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต'องการของท'องถ่ิน 
  (ข) วิเคราะห@การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจ'ง            
การจัดสรรงบประมาณ 
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  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช'จ,ายงบประมาณและ              
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
  (ง) ดําเนินการวิเคราะห@ และจัดทําข'อมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (จ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 3) กลุ,มส,งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจ
หน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห@ ดําเนินการ และส,งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห@ วิจัยและพัฒนาระบบข'อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
  (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง) ดําเนินการวิเคราะห@ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร@และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (จ) ส,งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 4) กลุ,มบริหารงานการเงินและสินทรัพย@ มีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
  (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
  (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
  (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย@ 
  (จ) ให'คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี   
งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย@ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 5) กลุ,มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน,ง 
  (ข) ส,งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห@และจัดทําข'อมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแต,งต้ัง ย'าย โอน และ
การลาออกจากราชการของข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ง) ศึกษา วิเคราะห@ และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน               
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน'าท่ีให'ปฏิบัติของข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) จัดทําข'อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ฉ) จัดทําข'อมูลระบบจ,ายตรงเงินเดือนและค,าจ'างประจํา 
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  (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรอง              
ต,าง ๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต,าง ๆ 
  (ฌ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 6) กลุ,มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) ดําเนินงานฝPกอบรมการพัฒนาก,อนแต,งต้ัง 
  (ข) ดําเนินงานฝPกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ดําเนินงานพัฒนาข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให'เป(นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส,งเสริม สนับสนุน และยกย,องเชิดชูเกียรติข'าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) ดําเนินการเ ก่ียวกับการลาศึกษาต,อ ฝPกอบรม หรือปฏิ บั ติการวิจั ย
ภายในประเทศหรือต,างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห@ วิจัย และเสริมสร'างระบบเครือข,ายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 7)  กลุ,มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) ประสาน ส,งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หลักสูตรการศึกษาระดับก,อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห@ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู'
ของผู'เรียน 
  (ค) วิจัย พัฒนา ส,งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและ           
การประเมินผลการศึกษา 
  (ง) วิจัย พัฒนา ส,งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห@ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (ซ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 8) กลุ,มส,งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห@ ส,งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร@พระราชา 
  (ข) ส,งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  (ค) ส,งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข'อมูลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค@กร ชุมชน องค@กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                     
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
  (ง) ประสานและส,งเสริมองค@กรปกครองส,วนท'องถ่ินให'สามารถจัดการศึกษา
สอดคล'องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
  (จ) ส,งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู'พิการ ผู'ด'อยโอกาส และผู'มีความสามารถ
พิเศษ 
  (ฉ) ส,งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ            
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู'บําเพ็ญประโยชน@ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ@
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
  (ช) ส,งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  (ซ) ประสานการปSองกันและแก'ไขปTญหาการใช'สารเสพติด และส,งเสริมปSองกัน
แก'ไขและคุ'มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลช,วยเหลือนักเรียน 
  (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ@ 
  (ญ) ประสาน ส,งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  (ฎ) ส,งเสริมแหล,งเรียนรู' สิ่งแวดล'อมทางการศึกษา และภูมิปTญญาท'องถ่ิน 
  (ฏ) ประสานและส,งเสริมสถานศึกษาให'มีบทบาทในการสร'างความเข'มแข็งของ
ชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 9) หน,วยตรวจสอบภายใน ให'ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหน'าส,วนราชการ และมีอํานาจ
หน'าท่ีดังต,อไปนี้ 
  (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแลทรัพย@สิน 
  (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปSาหมายท่ีกําหนด 
  (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  (ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
 10) กลุ,มกฎหมายและคดี ให'ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และมีอํานาจหน'าท่ี ดังต,อไปนี้ 
  (ก) ส,งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร'องเรียน 
  (ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ@และการพิจารณาอุทธรณ@ 
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  (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการร'องทุกข@และการพิจารณาร'องทุกข@ 
  (ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ'าหน'าท่ี 
  (ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ,ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
  (ซ) ดําเนินการปSองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห@ วิจัย จัดทําข'อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางาน
กฎหมายและงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร,วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
หรือท่ีได'รับมอบหมาย 
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สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีท่ีทําการสํานักงาน ต้ังอยู,ริม 

ทางหลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-ท,าน้ําอ'อย เลขท่ี 87 หมู, 2 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000  
  
อาณาเขตติดต%อ 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,262.953  ตารางกิโลเมตร ประกอบด'วย อําเภอเมืองอุทัยธานี 250,103    
ตารางกิโลเมตร อําเภอหนองขาหย,าง 347,776 ตารางกิโลเมตร อําเภอทัพทัน 323,633 ตาราง
กิโลเมตร  และอําเภอสว,างอารมณ@ 341,441 ตารางกิโลเมตร   

ทิศเหนือ ติดต,อกับอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว อําเภอโกรกพระ อําเภอพยุหะคีรี  
   จังหวัดนครสวรรค@ 

ทิศตะวันออก ติดต,อกับอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค@ และอําเภอมโนรมย@  
จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต'              ติดต,อกับอําเภอวัดสิงห@  อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต,อกับอําเภอหนองฉาง และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

 
เขตพ้ืนที่บริการด)านการศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  รับผิดชอบการจัดการศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐาน ในเขตอําเภอ 4 อําเภอ คือ  
  1. อําเภอเมืองอุทัยธานี  
  2. อําเภอหนองขาหย,าง  
  3. อําเภอทัพทัน    
  4. อําเภอสว,างอารมณ@ 
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ในแต,ละอําเภอรับผิดชอบตําบลและเทศบาลดังนี้ 
  1. อําเภอเมืองอุทัยธานี จํานวน 14 ตําบล 2 เทศบาล 
  2. อําเภอหนองขาหย,าง จํานวน   8 ตําบล 1 เทศบาล 
  3. อําเภอทัพทัน  จํานวน   7 ตําบล 3 เทศบาล 
  4. อําเภอสว,างอารมณ@ จํานวน   5 ตําบล 2 เทศบาล 
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ข)อมูลบุคลากร นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด  
1. ข'อมูลบุคลากร มีจํานวนท้ังสิ้น 65 คน ประกอบด'วยบุคลากรตําแหน,งต,าง ๆ ดังนี้ 

ตําแหน,ง/กลุ,ม 
ผู'บริหาร    บุคลากร 

  38(1) 
   บุคลากร 

38(2) 
พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ'าง 
ประจํา 

ลูกจ'าง 
ช่ัวคราว 

รวม 
(คน) 

ผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

1 - - - - - 1 

รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

3 - - - - - 3 

กลุ,มอํานวยการ - - 5 - 9 6  20 
กลุ,มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย@ - - 8 1 - - 9 
กลุ,มบรหิารงานบุคคล - - 8 1 - - 8 
กลุ,มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - - - - 

กลุ,มนโยบายและแผน - - 6 - - - 6 
กลุ,มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล      
การจัดการศึกษา 

- 6 2 - - - 8 

กลุ,มส,งเสรมิการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- - 1 1 - - 2 

กลุ,มส,งเสรมิการจัดการศึกษา - - 3 1  1 5 
กลุ,มกฎหมายและคด ี - - 1 - - - 1 
หน,วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 

รวมท้ังสิ้น 4 6       36 4 9 7  66 
            (ข'อมูล ณ  9 ธันวาคม 2563) 
 

2. ข)อมูลโรงเรียนในสังกัด  
   จําแนกตามขนาด 7 ขนาด (ตามเกณฑ= สพฐ.)  

จําแนกตามขนาด จํานวนนักเรียน จํานวนสถานศึกษา ร)อยละ 
ขนาดท่ี 1 นักเรียนต้ังแต, 0 - 120  56 71.79 
ขนาดท่ี 2 นักเรียนต้ังแต, 200 -121 คน  12 15.38 
ขนาดท่ี 3 นักเรียนต้ังแต, คน 201 - 300   6   7.79 
ขนาดท่ี 4 นักเรียนต้ังแต, คน 301 - 499   2   2.57 
ขนาดท่ี 5 นักเรียนต้ังแต, คน 500 - 1499  2   2.57 
ขนาดท่ี 6 - - - 
ขนาดท่ี 7 - - - 

รวม 78      100 
          (ข'อมูล 9 ธันวาคม 2563) 
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  จําแนกตามขนาด 4 ขนาด (ตามเกณฑ= สพฐ.) 
จําแนกตามขนาด จํานวนนักเรียน จํานวนสถานศึกษา ร)อยละ 

ขนาดเล็ก นักเรียน 1 - 120 คน 56 71.79 
ขนาดกลาง นักเรียน 121 - 600 คน 20 25.64 
ขนาดใหญ, นักเรียน 601 – 1,500 คน   2 2.57 

ขนาดใหญ,พิเศษ นักเรียน 1,500 คน ข้ึนไป - - 
รวม 78 100 

 

3. จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู ป�การศึกษา 2563 จําแนกตามอําเภอ  

อําเภอ 
จํานวน 

สถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

จํานวนคร ู
ชาย หญิง รวม 

เมืองอุทัยธานี 22 1,247 1,227 2,474 123 
หนองขาหย,าง 11   282   305  587   34 
ทัพทัน 20   1,419   1,222   2,641 145 
สว,างอารมณ@ 25   1,649   1,492 3,141 195 

รวมท้ังส้ิน 78   4,597   4,246 8,843 497 
(ข'อมูล 9 ธันวาคม 2563) 

4. ข)อมูลจํานวนนักเรียนจําแนกนักเรียน ห)องเรียนและเพศ ดังนี้ 

ระดับช้ันเรียน ห)องเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1  13   45   50   95 
อนุบาล 2  75 400 435 835 
อนุบาล 3  82 443 462 905 
   รวมอนุบาล 170 888 947   1,835 
ประถมศึกษาป]ท่ี 1  85 567 463    1,030 
ประถมศึกษาป]ท่ี 2  82 491 494 985 
ประถมศึกษาป]ท่ี 3  84 561 529    1,090 
ประถมศึกษาป]ท่ี 4  83 515 460 975 
ประถมศึกษาป]ท่ี 5  84 562 507    1,069 
ประถมศึกษาป]ท่ี 6  81 528 498    1,026 
   รวมประถมศึกษา 499   3,224   2,951    6,175 
มัธยมศึกษาป]ท่ี 1  18  189 126   315 
มัธยมศึกษาป]ท่ี 2  18  145 117  262 
มัธยมศึกษาป]ท่ี 3  18  151 105 256 
   รวมมัธยมศึกษาตอนต)น  54  485 348 833 
     รวมท้ังส้ิน 723   4,597   4,246   8,843 
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5. ข)อมูลโรงเรียนในสังกัด จําแนกรายอําเภอ 
ท่ี อําเภอ จํานวน 

โรงเรียน 
อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

ห'อง คน ห'อง คน ห'อง คน ห'อง คน 
1 เมืองอุทัยธานี 22 51  565 152 1,859  6  50 209 2,474 
2 หนองขาหย,าง 11 21  118 64   438  3  31   88    587 
3 ทัพทัน 20 41  519 130 1,815 18 307 189 2,641 
4 สว,างอารมณ@ 25 57  633 153 2,063 27 445 237 3,141 
 รวมท้ังส้ิน 78 170 1,835 499 6,175 54 833 723 8,843 

         (ข'อมูล 9 ธันวาคม 2563) 

6. ข)อมูลโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการเรียนรวม 
 
ท่ี 

 
โรงเรียนไปรวม 

 
โรงเรียนหลัก 

 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

หมายเหตุ 
(ตั้งแต%ภาคเรียน/ 

ป�การศึกษา) 
1 วัดบุญลือ  

สาขาวัดเขาพะแวง 
วัดบุญลือ  
(อุเทสประชาสรรค@) 

ชั้นประถมศึกษาป]ท่ี 4-6 2/2560 

2 วัดบุญลือ  
(อุเทสประชาสรรค@) 

วัดบุญลือ  
สาขาวัดเขาพะแวง 

ชั้นประถมศึกษาป]ท่ี 1-3 2/2560 

3 วัดตานาด บ'านหนองโพธิ์ ทุกชั้นเรียน 2/2562 
4 วัดหนองพังค,า วัดหนองแก ทุกชั้นเรียน 1/2562 
5 วัดหนองเข่ือน วัดดอนกลอย ทุกชั้นเรียน 2/2559 
6 วัดห'วยรอบ วัดดอนกลอย ทุกชั้นเรียน 1/2553 
7 วัดหนองนกยูง วัดตลุกดู, ทุกชั้นเรียน 1/2554 
8 บ'านหนองยายดา อนุบาลสว,างอารมณ@ ทุกชั้นเรียน 1/2560 
9 บ'านหนองยายดา วัดดงแขวน ทุกชั้นเรียน 1/2560 

10 วัดวังสาริกา บ'านหนองแห'ว ทุกชั้นเรียน 2/2561 
11 บ'านท,าดาน บ'านหนองเมน ทุกชั้นเรียน 2/2562 

หมายเหตุ ข'อมูล ณ วันท่ี 9  ธันวาคม 2563 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT  
 
ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 3 
1. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู)เรียนระดับชาติ (NT) ป�การศึกษา 2562 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ียร)อยละ แต%ละระดับ 
ประเทศ สพฐ. สพป.อน. 1 

ด'านคณิตศาสตร@ 44.94 45.64 42.20 
ด'านภาษาไทย 46.46 46.00 44.34 

รวม 2 ด)าน 45.70 45.82 43.30 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   
ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                 
ป�การศึกษา 2561 – 2562 

 
กลุ%มสาระการเรียนรู) 

ค%าเฉล่ียร)อยละ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
ป�การศึกษา  

2561 
ป�การศึกษา  

2562 
ผลต%าง +/- 

ภาษาไทย 55.37 48.70 -6.67 
ภาษาอังกฤษ 35.53 31.08 -4.45 
คณิตศาสตร@ 35.57 31.83 -3.74 
วิทยาศาสตร@ 38.37 33.57 -4.80 

 
 

 2. เปรียบเทียบผลระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ป�การศึกษา 2562 
 

กลุ%มสาระการเรียนรู) 
ค%าเฉล่ียร)อยละ  

ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ผลต%าง +/- 
ภาษาไทย 49.07 48.70 -0.37 
ภาษาอังกฤษ 34.42 31.08 -3.34 
คณิตศาสตร@ 32.90 31.83 -1.07 
วิทยาศาสตร@ 35.55 33.57 -1.98 
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ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                   

ป�การศึกษา 2561 – 2562 
 

รายการผลการประเมิน 
จําแนกตามกลุ%มสาระการ

เรียนรู) 

ค%าเฉล่ียร)อยละ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
ป�การศึกษา  

2561 
ป�การศึกษา  

2562 
ผลต%าง +/- 

ภาษาไทย 50.54 50.38 -0.16 
ภาษาอังกฤษ 25.68 27.63 1.95 
คณิตศาสตร@ 24.41 21.54 -2.87 
วิทยาศาสตร@ 32.68 29.42 -3.26 

 
     2. เปรียบเทียบผลระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ป�การศึกษา 2562 

 

กลุ%มสาระการเรียนรู) 
ค%าเฉล่ียร)อยละ  

ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ผลต%าง +/- 
ภาษาไทย 55.14 50.38 -4.76 
ภาษาอังกฤษ 33.25 27.63 -5.62 
คณิตศาสตร@ 26.73 21.54 -5.19 
วิทยาศาสตร@ 30.07 29.42 0.65 
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ผลการประเมินความสามารถในการอ%านออก (Reading Test : RT) 
  
 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ,านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาป]ท่ี 1  
ป]การศึกษา 2562  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สมรรถนะ 
จํานวนและร)อยละนักเรียน จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช) ปรับปรุง 
จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ 

การอ,านออกเสียง 493 52.33 272 28.87 109 11.57 68 7.21 
การอ,านรู'เรื่อง 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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ส%วนท่ี  2 
บริบทท่ีเก่ียวข(องด(านการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร-ชาติระยะ 20 ป� (พ.ศ.2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  
ได'ดําเนินการยกร*างตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือใช'เป3นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ป� ต*อจากนี้ประกอบด'วย วิสัยทัศนและเป8าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต'องการบรรลุร*วมกัน 
รวมท้ังนโยบายแห*งชาติและมาตรการเฉพาะซ่ึงเป3นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนต'องมุ*งดําเนินการไปพร'อมกันอย*างประสานสอดคล'อง เพ่ือให'บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคน
ต'องการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห*งชาติ อันได'แก* 
การเมืองภายในประเทศ การเมือง ต*างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 วิสัยทัศน- 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ัง ค่ัง ยั่ งยืน เป3นประเทศพัฒนาแล'วด'วยการพัฒนา           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 ความม่ันคง 
 1. การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปCจเจกบุคคล และมีความม่ันคง  
ในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล'อม และการเมือง 
 2. ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย         
ท่ีเข'มแข็ง เป3นศูนยกลางและเป3นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป3นกลไก            
ท่ีนําไปสู*การบริหารประเทศท่ีต*อเนื่องและโปร*งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข'มแข็งครอบครัว มีความอบอุ*น 
 4. ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได'ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู*อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล'อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  
 ความม่ังคั่ง    
 1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย*างต*อเนื่อง ยกระดับเป3นประเทศในกลุ*ม
รายได'สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได'รับผลประโยชนจากการพัฒนาอย*าง          
เท*าเทียมกันมากข้ึน   
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   2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข*งขันสูง สามารถสร'างรายได'ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สร'างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห*งอนาคต และเป3นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค           
ท้ังการคมนาคมขนส*ง การผลิต การค'า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค  และ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการค'าอย*างมีพลัง   
 3. ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสร'างการพัฒนาคนอย*างต*อเนื่อง ได'แก* ทุนมนุษย           
ทุนทางปCญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป3นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล'อม   
 
 ความย่ังยืน 
 1. การพัฒนาท่ีสามารถสร'างความเจริญ รายได' และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให'เพ่ิมข้ึน
อย*างต*อเนื่อง ซ่ึงเป3นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม*ใช'ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม*สร'าง
มลภาวะต*อสิ่งแวดล'อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน   
 2. การผลิตและการบริโภคเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม และสอดคล'องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเป3นท่ียอมรับร*วมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม          
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต*อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนส*วนรวม   
 3. ประชาชนทุกภาคส*วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ยุทธศาสตร-ท่ีสําคัญ 6 ด(าน ได'แก*  
 1. ยุทธศาสตร-ด(านความม่ันคง มีเป8าหมายท้ังในการสร'างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช*วยลดและป8องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร'างความเชื่อม่ันในกลุ*มประเทศอาเซียน           
และประชาคมโลกท่ีมีต*อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
 1.1 การเสริมสร'างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข 
 1.2 การพัฒนาระบบการเตรียมพร'อมแห*งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล'อม 
 1.3 การปรับกระบวนการทํางานของกลไก ท่ีเก่ียวข'องจากแนวด่ิงสู*แนวระนาบมากข้ึน 
 2. ยุทธศาสตร-ด(านการสร(างความสามารถในการแข%งขัน เพ่ือให'ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู*การเป3นประเทศพัฒนาแล'ว ซ่ึงจําเป3นต'องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช'นวัตกรรม
ในการเพ่ิมความสามารถในการแข*งขันและการพัฒนาอย*างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ
บริการ การสร'างความม่ันคงและปลอดภัยด'านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค'าและ        
การเป3นผู'ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห*งอนาคต ท้ังนี้ภายใต'กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปCจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกด'าน อันได'แก* โครงสร'างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
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  2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได'แก* การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ        
สร'างความเชื่อม่ัน การส*งเสริมการค'าและการลงทุนท่ีอยู*บนการแข*งขันท่ีเป3นธรรมและรับผิดชอบ              
ต*อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู*ความเป3นชาติการค'าเพ่ือให'ได'ประโยชนจากห*วงโซ*มูลค*า            
ในภูมิภาค และเป3นการยกระดับไปสู*ส*วนบน ของห*วงโซ*มูลค*ามากข้ึน 
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ            
มีความเป3นมิตรต*อสิ่งแวดล'อม โดยมีการใช'ดิจิทัลและการค'าท่ีเข'มข'นเพ่ือสร'างมูลค*าเพ่ิมและขยาย
กิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ*งสู*ความเป3นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม
หลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ี
เปลี่ยนไป รวมท้ังเป3นแหล*งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก 
  2.3 การพัฒนาผู'ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู'ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม (SMEs) สู*สากล และพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  2.4 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน           
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส*วนร*วม                   
มีการจัดการสิ่งแวดล'อมเมืองและโครงสร'างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล'องกับศักยภาพ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน ในด'านการขนส*ง ด'านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
 3. ยุทธศาสตร-การพัฒนาและเสริมสร(างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให'เป3น
รากฐานท่ีแข็งแกร*งของประเทศ มีความพร'อมทางกาย ใจ สติปCญญา มีความเป3นสากล มีทักษะ    
การคิดวิเคราะหอย*างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู' คุณค*า               
ความเป3นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคงกรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
   3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช*วงชีวิตให'สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู'ให'มีคุณภาพ เท*าเทียม และท่ัวถึง 
   3.3 การปลูกฝCงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค*านิยมท่ีพึงประสงค 
   3.4 การสร'างเสริมให'คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  3.5 การสร'างความอยู*ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร'างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ*มเพาะจิตใจให'เข'มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร-ด(านการสร(างโอกาสความเสมอภาคและเท%าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร*ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร'างความม่ันคงให'ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู*สังคมท่ีเสมอภาค และ
เป3นธรรม กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
   4.1 การสร'างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด'านเศรษฐกิจและสังคม 
   4.3 การสร'างสภาพแวดล'อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต*อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4 การสร'างความเข'มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข'มแข็ง
ของชุมชน 
 5. ยุทธศาสตร-ด(านการสร(างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป>นมิตรกับส่ิงแวดล(อม เพ่ือเร*ง
อนุรักษฟSTนฟูและสร'างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด'านน้ํา รวมท้ัง               
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มีความสามารถในการป8องกันผลกระทบและปรับตัวต*อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ*งสู*การเป3นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
   5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟSTนฟูและป8องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.5 การร*วมลดปCญหาโลกร'อนและปรับตัวให'พร'อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6. ยุทธศาสตร-ด(านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให'
หน*วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู*ท'องถ่ินอย*างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต'องให'
ความสําคัญ อาทิ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสร'าง บทบาท ภารกิจของ หน*วยงานภาครัฐ ให'มีขนาด                       
ท่ีเหมาะสม 
   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4 การต*อต'านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต*าง ๆ ให'ทันสมัย เป3นธรรมและเป3นสากล 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได'กําหนดยุทธศาสตรตามกรอบปฏิรูปการศึกษาให'ทุกส*วนราชการ/
หน*วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน-  
ผู'เรียนทุกช*วงวัยได'รับการพัฒนาในทุกมิติให'เป3นคนดี คนเก*ง มีคุณภาพพร'อมขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศสู*ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท*าระดับสากล 
  2. สร'างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให'มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร'างเสริมศักยภาพกําลังคนให'มีความพร'อมรองรับการพัฒนาประเทศ 

 ตามเป8าหมายยุทธศาสตรชาติ 
  5. วจิัยและพัฒนา เพ่ือสร'างองคความรู' นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
 
  เปAาประสงค-หลัก 
1. ผู'เรียนทุกช*วงวัยได'รับการศึกษาและการเรียนรู'ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ผู'เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะท่ีจําเป3น 

ในศตวรรษท่ี 21 
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3. ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป3นครู  มีสมรรถนะสูงสอดคล'องกับการจัดการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให'สามารถปฏิบัติ
หน'าท่ีได'อย*างมีประสิทธิภาพ     
     4. ผู'เรียนทุกช*วงวัยได'รับโอกาสเข'าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย*างท่ัวถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช*วงวัย 

5. กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล'องกับความต'องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 

6. องคความรู' สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนําไปใช'ประโยชน 
เชิงสาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 
     7. ผู'เรียนได'รับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต'องเก่ียวกับความม่ันคง และรู'เท*าทัน               
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม*  
  8. ผู'เรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดล'อม น'อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู*การปฏิบัติ 
             9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต'องการของผู'เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตรชาติ 
 

 ยุทธศาสตร- 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

   2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร'างขีดความสามารถ                 
ในการแข*งขันของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช*วงวัยและการสร'างสังคมแห*งการเรียนรู' 
 4. การสร'างโอกาส ความเสมอภาค และความเท*าเทียมทางการศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร'างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ*งม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ให'เป3น “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม* วิถีคุณภาพ” มุ*งเน'นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส*งเสริม
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย*างเท*าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย*างมีประสิทธิภาพ             
จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565  ดังนี้ 
 นโยบายท่ี 1 ด'านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให'กับผู'เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือต*อการมีสุขภาวะท่ีดีและสามารถปรับตัวต*อโรคอุบัติซํ้า 
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 นโยบายท่ี 2 ด'านโอกาส 
   2.1  สนับสนุน ให'เด็กปฐมวัยได'เข'าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทาง
ร*างกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปCญญา ให'สมกับวัย 
   2.2  ดําเนินการ ให'เด็กและเยาวชนได'รับการศึกษาจนจบการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน อย*างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเอง
เพ่ือการศึกษาต*อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส*งเสริมและ
พัฒนาผู'เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู*ความเป3นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันของ
ประเทศ                       
   2.3  พัฒนาระบบดูแลช*วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู* ในการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือป8องกันไม*ให'ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช*วยเหลือเด็กตกหล*นและเด็กออกกลางคัน         
ให'ได'รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย*างเท*าเทียม 
   2.4  ส*งเสริมให'เด็กพิการและผู'ด'อยโอกาส ให'ได'รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได'อย*างมีศักด์ิศรี           
ความเป3นมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นโยบายท่ี 3 ด'านคุณภาพ 
   3.1  ส*งเสริมการจัดการศึกษาให'ผู'เรียนมีความรู' มีทักษะทางการเรียนรู'
และทักษะท่ีจําเป3นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย*างครบถ'วน เป3นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข มีทัศนคติ         
ท่ีถูกต'องต*อบ'านเมือง 
   3.2  เพ่ือพัฒนาผู'เรียนให'มีสมรรถนะและทักษะด'านการอ*าน คณิตศาสตร 
การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต*างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข*งขัน และการเลือกศึกษาต*อเพ่ือการมีงานทํา 
   3.3  ปรับหลักสูตรเป3นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน'นการพัฒนาสมรรถนะ
หลักท่ีจําเป3นในแต*ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู'แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส*งเสริมการจัด        
การเรียนรู'ท่ีสร'างสมดุลทุกด'าน ส*งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปCญญา พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลผู'เรียนทุกระดับ 
   3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให'เป3นครูยุคใหม* มีศักยภาพ         
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน'าท่ีได'ดี มีความรู'
ความสามารถในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย*างต*อเนื่อง รวมท้ัง             
มีจิตวิญญาณความเป3นครู 
 นโยบายท่ี 4 ด'านประสิทธิภาพ 
   4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช'พ้ืนท่ีเป3นฐาน มีนวัตกรรมเป3นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานสารสนเทศท่ีถูกต'อง ทันสมัย และการมีส*วนร*วมของทุกภาคส*วน 
   4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยู*ได'อย*างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให'มีคุณภาพอย*างยั่งยืน 
สอดคล'องกับบริบทของพ้ืนท่ี 
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   4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 – 3 น'อยกว*า 20 คน ให'ได'รับการศึกษาอย*างมีคุณภาพ สอดคล'องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4  ส*งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค
เฉพาะและสถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ  
   4.5  สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให' เป3นต'นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิมความคล*องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน   
 
วิสัยทัศน- 
 “สร'างคุณภาพทุนมนุษย  สู*สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร'างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข 
 2. พัฒนาผู'เรียนให'มีความสามารถความเป3นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร'างขีดความสามารถ 
ในการแข*งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู' เรียนให'มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร'างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให'ผู' เรียนทุกคนได'รับบริการ          
ทางการศึกษาอย*างท่ัวถึงและเท*าเทียม 
 5. พัฒนาผู'บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให'เป3นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป8าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช' 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ*งสู* Thailand 4.0 
 
เปAาหมาย 
 1. ผู'เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต'องต*อบ'านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต'อง และ             
เป3นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค*านิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต*อ
สังคมและผู'อ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบอ'อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู'เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด'านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได'รับการพัฒนาอย*างเต็มตามศักยภาพ  
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 3. ผู'เรียน เป3นบุคคลแห*งการเรียนรู' คิดริเริ่มและสร'างสรรคนวัตกรรม มีความรู' มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู'เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป3นพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร'อมก'าวสู*สากลนําไปสู*การสร'างความสามารถในการแข*งขันของ
ประเทศ 
 4. ผู' เรียนท่ีมีความต'องการจําเป3นพิเศษ (ผู' พิการ) กลุ*มชาติพันธุ  กลุ*มผู'ด'อยโอกาส  
และกลุ*มท่ีอยู*ในพ้ืนท่ีห*างไกลทุรกันดาร ได'รับการศึกษาอย*างท่ัวถึง เท*าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู'บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเป3นบุคคลแห*งการเรียนรู'  มีความรู' 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป8าหมายการพัฒนาอย*างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร'างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข'อมูลสารสนเทศ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย*างเป3นระบบ ใช'งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม                  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร-การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี  
 
วิสัยทัศน-การพัฒนา  
 “เมืองท*องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”  
 
เปAาประสงค-รวม  
 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท*องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
 2. แหล*งท*องเท่ียวเชิงนิเวศ และบริการด'านการท*องเท่ียวได'รับการพัฒนาได'มาตรฐาน และ
มีความปลอดภัย  
 3. ผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปมีคุณภาพปลอดภัย มูลค*าผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต และเข'าถึง
สวัสดิการภาครัฐ ท่ีมีคุณภาพอย*างท่ัวถึง  
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม อยู *ในเกณฑมาตรฐาน มีความสมดุลรองรับ               
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร   
 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 1 สร'างคุณค*าด'านการท*องเท่ียว ควบคู*วิถีชีวิตเอกลักษณและ 
                                          วัฒนธรรมของจังหวัดสู*สากล  
 มุ*งเน'นการท*องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการส*งเสริมให'มีการพัฒนาแหล*งท*องเท่ียว สถานท่ี       
ท*องเท่ียว บริการด'านการท*องเท่ียว ประกอบด'วย แหล*งท*องเท่ียวธรรมชาติ (Natural Attractions) 
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หรือท่ีเกิดจากสภาพแวดล'อมตามธรรมชาติ ท่ีมาจากพ้ืนฐานความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ          
ของจังหวัด แหล*งท*องเท่ียวท่ีมนุษยสร'างข้ึน (Manufactured Attractions) เช*น สถาปCตยกรรม          
ทางประวัติศาสตร ศาสนสถาน เป3นต'น แหล*งท*องเท่ียวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยให'เกิด          
ความปลอดภัย ได'มาตรฐานการท*องเท่ียวไทยและยกระดับสู*มาตรฐานการท*องเท่ียวของอาเซียนใน
อนาคต การส*งเสริมการท*องเท่ียวเชิงนิเวศให'ความสําคัญในด'านสิ่งแวดล'อม สังคม และวัฒนธรรม 
โดยส*งเสริมให'ชุมชนและผู'ประกอบการด'านการท*องเท่ียวเข'ามามีส*วนร*วมในการบริหารจัดการ          
การท*องเท่ียว โดยเร*งการประชาสัมพันธเชิงรุก การเชื่อมโยงผู'ประกอบการธุรกิจบริการต*อเนื่องและ
จัดหาตลาดด'านการท*องเท่ียวใหม* ๆ รองรับการเติบโตด'านการท*องเท่ียวของจังหวัด เพ่ือมุ*งสู*       
การพัฒนาการท*องเท่ียวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism)  
 กลยุทธ-  
 1. ส*งเสริมการท*องเท่ียวเชิงนิเวศให'มีความเป3นเอกลักษณ โดดเด*นของจังหวัดและเชื่อมโยง
ธุรกิจ บริการต*อเนื่อง  
 2. พัฒนาศักยภาพการท*องเท่ียวโดยชุมชน และส*งเสริมผู'ประกอบการด'านการท*องเท่ียว           
ให'มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน  
 3. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สินค'า และบริการด'านการท*องเท่ียวให'ได'มาตรฐาน 
ปลอดภัยและเหมาะสม 
 4. เร*งประชาสัมพันธเชิงรุกและจัดหาตลาดการท*องเท่ียวใหม* โดยเน'นนักท*องเท่ียว          
กลุ*มเฉพาะ (Green and Eco tourists)  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 2 ยกระดับสินค'าเกษตรและเกษตรแปรูปให'มีคุณภาพและ 
    ปลอดภัยมีมูลค*าเพ่ิมสูงข้ึน  
 เน'นให'เกิดการพัฒนาสินค'าเกษตรและเกษตรแปรรูป ให'มีคุณภาพและปลอดภัยต*อเกษตรกร
และผู'บริโภค ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค'าเกษตรโดยใช'เทคโนโลยี กระตุ'นให'มีการลดการใช'
สารเคมี พัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ประมง และปCจจัยการผลิต จัดหา/พัฒนาแหล*งน้ําเพ่ือการเกษตร
การลดต'นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค*าผลผลิต ทางการเกษตรและพัฒนาการแปรรูปสินค'าเกษตรให'มี         
ความหลากหลาย และส*งเสริมการรวมกลุ*มเกษตรกร รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน ส*งเสริมและสนับสนุน
การตลาดในลักษณะการเชื่อมโยงเครือข*าย การรวมกลุ*มของเกษตรกร ให'มีความเข'มแข็งเพ่ิมอํานาจ
ในการต*อรองในตลาดสินค'าเกษตร  
 กลยุทธ-  
 1. พัฒนาระบบการผลิตสินค'าเกษตร การแปรรูป การตลาดให'มีคุณภาพได'มาตรฐาน              
ให'มีความหลากหลาย สอดคล'องกับความต'องการของตลาด และเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม  
 2. สร'างการเชื่อมโยงเครือข*ายการรวมกลุ*มของเกษตรกรให'เข'มแข็งและเพ่ิมอํานาจ           
การต*อรองในตลาดสินค'าเกษตร  
 3. พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค อย*างมีแบบแผนและ   
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 4. การพัฒนาสายพันธุ พืช ปศุสัตว ประมง เพ่ือการเพ่ิมมูลค*าผลผลิตทางการเกษตร  
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 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง  
 เสริมสร'างความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร'อย เน'นประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี         
มีความม่ันคงและปลอดภัย รองรับการเข'าสู *สังคมผู 'สูงอายุ ประชาชนสามารถเข'าถึงสวัสดิการ              
ของภาครัฐอย*างมีคุณภาพและท่ัวถึง ด'านสุขภาพอนามัยการสาธารณสุข การศึกษา การมีงานทํา          
การมีรายได' การอํานวยความยุติธรรม ควบคู*กับการส*งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานด'านต*าง ๆ และระบบสาธารณูปโภค     
ท่ีจําเป3นต*อประชาชน  
 กลยุทธ-  
 1. เสริมสร'างการอํานวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และความม่ันคง  
 2. เสริมสร'างการนําทุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาสร'างคุณค*าทางสังคม  
 3. สร'างเสริมสุขภาวะของประชาชน  
 4. พัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานเสริมความปลอดภัยทางถนนและระบบการขนส*งสาธารณะ          
ให'ได'มาตรฐาน รวมถึงจิตสํานึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให'กับประชาชน  
 5. พัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานแหล*งน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให'มีคุณภาพ  
 6. ส*งเสริมการมีงานทํา การคุ'มครองแรงงานนอกระบบ  
 7. พัฒนาระบบการดูแลและส*งเสริมสุขภาพผู'สูงอายุเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเข'าสู*สังคม
ผู'สูงอายุ  
 8. พัฒนาคุณภาพการให'บริการทางการสาธารณสุขและสังคมอย*างท่ัวถึง  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมอย*าง 
              สมดุลและเป3นระบบบนพ้ืนฐานการมีส*วนร*วมของทุกภาคส*วน  
 เน'นการดูแลรักษา ฟSTนฟู ป8องกัน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ท้ังใน
ระดับครัวเรือน องคกร สถานศึกษา และชุมชน โดยเน'นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู*
กับการแก'ไขปCญหาสิ่งแวดล'อม ท่ีเป3นปCญหาสําคัญของจังหวัดได'แก* ปCญหาน้ํา และขยะมูลฝอย            
ด'วยการปลูกจิตสํานึก การมีส*วนร*วมให'กับประชาชน และการสร'างเครือข*ายด'านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม  
 กลยุทธ-  
 1. พัฒนาระบบเฝ8าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล'อม และระบบแจ'งเตือนภัยให'ครอบคลุม
พ้ืนท่ีเสี่ยง  
 2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปzาไม'และอนุรักษ เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรพ้ืนท่ีปzาไม'  
 3. เฝ8าระวังและป8องกันคุณภาพน้ําในแม*น้ําสายหลักให'อยู*ในเกณฑมาตรฐาน  
 4. ส*งเสริมให'ทุกภาคส*วนเข'ามามีส*วนร*วมในการบริหารจัดการแก'ไขปCญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม  
 5. ส*งเสริมการอนุรักษพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 
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ส%วนท่ี 3 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2564 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มุ!งม่ันจัดการศึกษาให&มีคุณภาพ
ภายใต&กรอบทิศทางของรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ         
พ.ศ. 2542 และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร7ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได&กําหนดทิศทางการพัฒนาดังนี้ 

 
วิสัยทัศน1 
 “มุ!งสร&างเด็กอุทัยฯให&เป=นมนุษย7ท่ีสมบูรณ7ของสังคมก&าวสู!ศตวรรษท่ี 21 อย!างม่ันคง” 
 

พันธกิจ 
 1. ส!งเสริม และสนับสนุนการเตรียมความพร&อมและพัฒนาของเด็กปฐมวัย 

2. ส!งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา แก!ประชากรวัยเรียนทุกคนได&รับการศึกษา 
อย!างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

3. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค7ตามหลักสูตรและ
ค!านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีเน&นการมีส!วนร!วมทุกภาคส!วน ฯลฯ 
 

ค%านิยมองค1การ 
 “พัฒนาตน สร&างผลงาน บริการเยี่ยม เปABยมคุณธรรม” 

 

เป2าประสงค1 
 เปCาประสงค7ท่ี 1 นักเรียนระดับก!อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

เปCาประสงค7ท่ี 2 นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพ 
เปCาประสงค7ท่ี 3 ประชากรวัยเรียนทุกคนได&รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย!างท่ัวถึง          

มีคุณภาพ และเสมอภาค 
เปCาประสงค7ท่ี 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีทักษะท่ี

เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ!งเน&นผลสัมฤทธิ์ 
เปCาประสงค7ท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพและเป=นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
สู!คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
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เปCาประสงค7ท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน&นการทํางาน
แบบบูรณาการแบบมีส!วนร!วมจากทุกภาคส!วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจ              
และความรับผิดชอบสู!สถานศึกษา 

เปC าประสงค7  ท่ี  7 สํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1             
และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข&อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา           
อย!างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร1 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู&เรียน และส!งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร&าง                      
ขีดความสามารถในการแข!งขัน 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ส!งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 4 โอกาส ความเสมอภาค และความเท!าเทียม การเข&าถึงบริการ               
ทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร&างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส!งเสริมให&ทุกภาคส!วนมีส!วนร!วม            
ในการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร1ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 1. เสริมสร&างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย7ทรงเป=นประมุข 
  1.1 น&อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด&าน
การศึกษา หรือ "ศาสตร7พระราชา" มาใช&ในการจัดกระบวนการเรียนรู&อย!างยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝIงและเสริมสร&างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท7 สันติวิธี 
ต!อต&านการทุจริต คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7
ทรงเป=นประมุข 
  1.3 เสริมสร&างความรู&ความเข&าใจ ท่ีถูกต&องเ ก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย7 ผ!านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู&ประวัติศาสตร7และความเป=นพลเมือง 
 2. ปลูกฝIงผู&เรียนด&านคุณธรรม จริยธรรม และค!านิยมท่ีพึงประสงค7 
  2.1 ส!งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห&องเรียน ท่ีเอ้ือต!อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค7ตามหลักสูตรและค!านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
  2.2 เสริมสร&างความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม! เช!น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต!าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม! 
ภัยจากไซเบอร7 ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู&เรียน และส!งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร&างขีดความสามารถใน
การแข!งขัน 
 1. เสริมสร&างความเข&มแข็งในการพัฒนาผู&เรียนอย!างมีคุณภาพด&วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนําหลักสูตรไปสู!การปฏิบัติให&เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู&ให&สอดคล&องกับหลักสูตร          
ตามความจําเป=นและความต&องการของผู&เรียน ชุมชน ท&องถ่ิน และสังคม 
  1.2 ส!งเสริมการเรียนการสอนให&ผู&เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาคู!ค&า และภาษาอาเซียนอย!างน&อย 1 ภาษา 
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให&มีคุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสู!การพัฒนาคุณภาพผู&เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู& 
  2.1 พัฒนาผู&เรียนระดับก!อนประถมศึกษา ให&มีพัฒนาการทางด&านร!างกาย อารมณ7 
จิตใจ สังคม และสติปIญญา ให&มีความพร&อมเข&าสู!การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
  2.2 ส!งเสริมสนับสนุนให&ผู&เรียนสามารถอ!านออกเขียนได&ตามช!วงวัย 
  2.3 ส!งเสริมสนับสนุนให&ผู&เรียนมีนิสัยรักการอ!าน 
  2.4 ส!งเสริมการจัดการเรียนรู&ท่ีให&ผู&เรียนผ!านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน&นทักษะกระบวนการให&เกิดทักษะการคิดวิเคราะห7 คิดแก&ปIญหา และคิดสร&างสรรค7           
ในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู& ท้ังในและนอกห&องเรียน 
  2.5 ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะการเรียนรู&ในศตวรรษท่ี 21 
  2.6 ปลูกฝIงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร7และจิตวิทยาศาสตร7ให&กับนักเรียน
ระดับก!อนประถมศึกษาตามโครงการบ&านนักวิทยาศาสตร7น&อย ประเทศไทย 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช&สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห&องสมุดและแหล!งเรียนรู&ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู&ได&ท้ังในห&องเรียน และนอกห&องเรียน เพ่ือให&ผู&เรียนได&เรียนรู&อย!าง
เต็มศักยภาพ 
  2.8 ส!งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู!ไปกับวิชาสามัญ เช!น ทวิศึกษา 
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9 ส!งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู&เรียนท่ีมีความต&องการจําเป=นพิเศษ (ผู&พิการ 
ผู&ด&อยโอกาส และผู&มีความสามารถพิเศษ) ให&เต็มตามศักยภาพด&วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2.10 ส!งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต!อและการ
ประกอบอาชีพอย!างเข&มแข็งต!อเนื่องและเป=นรูปธรรม 
 3. สร&างขีดความสามารถในการแข!งขัน 
  3.1 ส!งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู&เรียนสู!ความเป=นเลิศในด&านต!าง ๆ 
  3.2 ส!งเสริมการเรียนรู& เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช!น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)            
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เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร&างสรรค7นวัตกรรมเพ่ือสร&างมูลค!าเพ่ิม สอดคล&องกับ          
ประเทศไทย 4.0 
 4. ส!งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช&พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4.1 ส!งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส!งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู& การวัดและ
ประเมินผล โดยเน&นให&มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ส!งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให&สามารถจัดการเรียนรู&อย!างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เช!น 
  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนแห!งการเรียนรู&ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  1.3 การเรียนรู&ผ!านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให&มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน!วยงานท่ี
เก่ียวข&อง ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต!งต้ัง การประเมิน และ
การพัฒนา 
  2.2 การสร&างแรงจูงใจให&ผู&บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 
 
ยุทธศาสตร1ท่ี 4 โอกาส ความเสมอภาค และความเท!าเทียม การเข&าถึงบริการทางการศึกษา 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข&าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 ส!งเสริมสนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนให&ได&รับโอกาสในการเข&ารับบริการ
ทางการศึกษาอย!างท่ัวถึง 
  1.2 สร&างความเข&มแข็งของระบบการดูแลช!วยเหลือนักเรียน ระบบส!งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ&มครองนักเรียน และการสร&างภูมิคุ&มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  2.1 ประสานหน!วยงานท่ีเก่ียวข&องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
  2.2 ส!งเสริมสนับสนุนการใช&เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให&ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
อย!างท่ัวถึง เช!น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
learning information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด&วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ!านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร1ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร&างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร&างเสริมคุณภาพชีวิต 
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  1.1 ส!งเสริม สนับสนุนการสร&างจิตสํานึกรักษ7สิ่งแวดล&อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน&อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู!การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  1.2 ส!งเสริม สนับสนุนให&สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู& แหล!ง
เรียนรู& และสื่อการเรียนรู&ต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการสร&างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 
  1.3 สร&างเครือข!ายความร!วมมือกับภาคส!วนต!าง ๆ ในการอนุรกัษ7ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล&อม 
 
ยุทธศาสตร1ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส!งเสริมให&ทุกภาคส!วนมีส!วนร!วมในการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให&มีประสิทธิภาพ 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค!าใช&จ!ายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข&าถึงได& 
  1.4 สร&างความเข&มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เช!น 
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล, โรงเรียนประชารัฐ, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  1.5 ส!งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให&เข&มแข็ง 
  1.6 ยกย!องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ7 
 2. ส!งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน&นของ สพฐ. และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2.1 ส!งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน&นลงสู!การปฏิบัติโดยการมีส!วนร!วม
ของทุกภาคส!วน 
 3. สร&างความเข&มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส!วนร!วม 
  3.1 ส!งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช&พ้ืนท่ีเป=นฐาน (Area-
base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ  
  3.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร!วมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  3.3 สร&างความเข&มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข!าย เช!น 
กลุ!มโรงเรียน ฯลฯ 
  3.4 ส!งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด&วยพลังประชารัฐอย!างต!อเนื่องและยั่งยืน 
 4. ส!งเสริมการมีส!วนร!วมพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 
  4.1 ส!งเสริม สนับสนุนผู&ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให&มีความรู& ความ
เข&าใจ สร&างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีส!วนร!วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 
  4.2 ประสานสถาบันหรือหน!วยงานทางการศึกษาให&คัดเลือกผู&เรียนเข&าศึกษาต!อ
ด&วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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จุดเน4น  
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยด&วย “KRADUM Model” 
2. ชั้นประถมศึกษาปAท่ี 1 ต&องอ!านออกเขียนได& ชั้นประถมศึกษาปAท่ี 2 ข้ึนไป อ!านคล!อง  

เขียนคล!อง คิดเลขได& ลายมือสวย ยกชั้น 
3. ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานหน!วยงานภาครัฐ (ITA)  

ต&องเพ่ิมข้ึน 
4. สภาพแวดล&อม บุคลากร นักเรียน ต&องมีคุณภาพ 
5. ส!งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ในการสร&างสุภาพบุรุษและความมีระเบียบวินัย 
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
นโยบาย 
 นโยบาย 5 คุณภาพ ฯ  

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณภาพ 
1) ผู&บริหารการศึกษาคุณภาพ 
2) การบริหารจัดการ 
3) การให&บริการ 
4) เจ&าหน&าท่ี 
5) สภาพแวดล&อม 

2. โรงเรียนคุณภาพ 
1) ผู&บริหารสถานศึกษา 
2) การบริหารจัดการ 
3) สภาพแวดล&อม 
4) ห&องเรียน 

3. ครูคุณภาพ 
1) มีความรู& 
2) ทักษะการสอนดี 
3) ICT เยี่ยม 
4) เปABยมคุณธรรม 
5) ล้ําสมัย 

4. เครือข%ายพัฒนาการศึกษาคุณภาพ 
1) กลุ!มโรงเรียน 
2) ชุมชน 
3) ผู&ปกครอง 
4) หน!วยงาน/ปกครอง (อบต./อบจ.) 
5) มหาวิทยาลัย 
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5. นักเรียนคุณภาพ 
1) เกณฑ7เด็กเข&าเรียนครบ 
2) เรียนจนจบหลักสูตร 
3) มีความรู& 
4) มีคุณธรรม 
5) มีทักษะชีวิต 
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ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. เสริมสร4างความม่ันคง
ของสถาบันหลักและ          
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย1ทรงเป@น
ประมุข 

  

1.1 น4อมนําแนวพระราช     
ดําริสืบสานพระราช
ปณิธานและพระบรม     
ราโชบายด4านการศึกษา 
หรือ "ศาสตร1พระราชา" 
มาใช4 ในการจัดระบวนการ
เรียนรู4อย%างย่ังยืน 
 
 
 
 
 

1.2 ปลูกฝCงและเสริมสร4าง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท1 สันติวิธี ต%อต4าน
การทุจริต คอรัปชั่น และ
ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย1ทรงเป@นประมุข 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นาํ
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต7ใช& ในสถานศึกษา 
2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
การบูรณาการ "ศาสตร7พระราชา"           
มาใช&ในการจัดกระบวนการเรียนรู&
อย!างยั่งยืน 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา         
ที่มีการเข&าร!วมโครงการสถานศึกษา
พอเพียงและดําเนนิงานอย!างเป=น
รูปธรรม 
4. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมเสริมสร&างประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย7ทรงเป=นประมุข 
5.  ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา      
ที่ จัดกิจกรรมต!อต&านทุจริตคอรัปชั่น 
6. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝIงและเสริมสร&างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคีสมานฉันท7 สนัติวิธี ต!อต&าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยดึม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย7ทรงเป=นประมุข 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู& 
บูรณาการ “ศาสตร7พระราชา”ทุกกลุ!ม
สาระการเรียนรู& 
2. สถานศึกษากํากับ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู&บูรณาการ "ศาสตร7พระราชา" 
3. สถานศึกษาทุกแห!งเข&าร!วมโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง 
4. โครงการศาสตร7พระราชาพฒันา
คุณภาพชีวิต 
 
 
1. ส!งเสริมสนับสนนุสถานศึกษา
ปลูกฝIงและเสริมสร&างวิถีประชาธิปไตย 
ผ!านกิจกรรมสภานักเรียน 
2.  ส!งเสริมสนับสนนุสถานศึกษาจัดทํา
แนวทางการจัดกิจกรรมต!อต&านทุจริต
คอรัปชั่น 
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กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

   
1.3 เสริมสร4างความรู4
ความเข4าใจที่ถูกต4อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย1 
ผ%านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู4
ประวัติศาสตร1และ     
ความเป@นพลเมือง 

7. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนมีความรู&
ความเข&าใจที่ถูกต&องเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย7       
ผ!านหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู&
ประวัติศาสตร7และความเป=นพลเมือง 

1. ครูผู&สอนวิเคราะห7หลักสูตรและ         
จัดกิจกรรมการเรียนรู&ประวัติศาสตร7
และพลเมือง 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู& เช!น ศึกษาแหล!งเรียนรู& จัดค!าย
ประวัติศาสตร7 แข!งขันการวาดภาพและ
เรียงความ เป=นต&น 
3. สถานศึกษากํากับ ติดตามการ        
จัดกิจกรรมการเรียนรู&ประวัติศาสตร7
และพลเมือง 
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม            
ทัศนศึกษาแหล!งเรียนรู& ประวัตศิาสตร7
สําคัญของชาต ิ

2. ปลูกฝCงผู4เรียนด4าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค%านิยมที่พึงประสงค1 
2.1 ส%งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห4องเรียนที่เอ้ือต%อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอังพึงประสงค1
ตามหลักสูตรและค%านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนที่มี
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค7ตามหลักสูตรและค!านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ สอดคล&อง
ตามช!วงวัย 
 

 
 
 
1. ส!งเสริมสนับสนนุสถานศึกษาจัดค!าย
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค7ตามหลักสูตร และค!านยิมหลัก     
ของคนไทย 12 ประการ 
2. ครูผู&สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู&  
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพงึประสงค7ตามหลกัสูตร
และค!านยิมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
3. สถานศึกษา กํากับ ติดตาม และ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู&
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค7ตาม
หลักสูตรและค!านยิมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
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กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

  4. เขตพื้นที่กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาอย!างเป=น
ระบบและต!อเนื่อง 

 2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ดําเนินงานภายใต&โครงการเสริมสร&าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ!านกิจกรรมลูกเสือ 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ดําเนินงานภายใต&โครงการเสริมสร&าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล        
ในสถานศึกษาผ!านกิจกรรม            
สภานักเรียน 

1. ส!งเสริม สนับสนนุสถานศึกษา     
จัดกิจกรรมลูกเสือ สภานักเรียน และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ สู!ความเป=นเลิศ 
2. สถานศึกษาเสริมสร&างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลผ!าน
กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมสภา
นักเรียน 
3. สถานศึกษากํากับ ติดตามและ     
จัดกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรม           
สภานักเรียน 
4. เขตพื้นที่กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาอย!าง           
เป=นระบบและต!อเนื่อง 
5. โครงการเด็กดีมีคุณภาพ 

2.2 เสริมสร4างความรู4 
ความเข4าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม% เช%น 
อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต%าง ๆ  
สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ            
จากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
อุบัติใหม% ภัยจากไซเบอร1 

4. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนที่มีความรู&
ความเข&าใจเก่ียวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม! 

1. เขตพื้นที่จัดทําแนวทาง                  
การจัดกิจกรรมเสริมสร&างความรู&       
ความเข&าใจส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม! 
2. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร&างความรู&          
ความเข&าใจส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคาม      
ในรูปแบบใหม! 
3. สถานศึกษา กํากับ ติดตามการจัด 
กิจกรรมเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจ
ส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม! 
4. เขตพื้นที่กํากับ ติดตาม            
การจัดกิจกรรมเสริมสร&างความรู&ความ
เข&าใจส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคาม      
ในรูปแบบใหม! 
5. โครงการส!งเสริมการเรียนรู&เพื่อชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 
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 ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู4เรียน และส%งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร4างขีด
ความสามารถในการแข%งขัน 
 
 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. เสริมสร4างความเข4มแข็ง
ในการพัฒนาผู4เรียนอย%าง 
มีคุณภาพด4วยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใน
ระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและนําหลักสูตร
ไปสู%การปฏิบัติให4เกิด
ประสิทธิภาพและจดัการ
เรียนรู4ให4สอดคล4องกับ
หลักสูตร ตามความจําเป@น
และความต4องการของ
ผู4เรียน ชุมชน ท4องถิ่น และ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ส%งเสริมการเรียนการ
สอนให4ผู4เรียนมีความม่ันใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาคู%ค4า และภาษา
อาเซียนอย%างน4อย 1 ภาษา 

 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา      
นําหลักสูตรระดบัปฐมวยัและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ไปสู!
การปฏิบัติให&เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา      
มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู&เรียน สอดคล&องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู&สอดคล&องกับหลักสูตร 
ตามความจาํเป=นและความต&องการของ
ผู&เรียน ชุมชน ท&องถ่ิน และสังคม 
4. ร&อยละของสถานศึกษา
กลุ!มเปCาหมายดาํเนินการตามแนวทาง
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู& 
5. ร&อยละของผู&เรียนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม 
 
 
1. ร&อยละของผู&เรียนมีทักษะการใช&
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแก&ปIญหา ทักษะชีวิต
และทักษะการใช&เทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
ส!งเสริมสถานศึกษาในสงักัดให&มีการจัด
หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่เหมาะกับผู&เรียนนาํไปสู!
การปฏิบัติได& 
ส!งเสริมสถานศึกษาในสงักัดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล&องหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส!งเสริมสถานศึกษา จัดการเรียนรู&ให&
สอดคล&องกับหลักสูตรที่เก่ียวข&องกับ
ข&อมูลบริบทของชุมชน  
 
ส!งเสริมให&ครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู& 
 
1. ส!งเสริมให&ครูจัดทําแผนบูรณาการ
การจัดการสิ่งแวดล&อมในกลุ!มสาระการ
เรียนรู&และกิจกรรมลดเวลาเรียน          
เพิ่มเวลารู& 
2. นิเทศ ติดตาม 
1. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะการคิดและ
ทักษะการแก&ปIญหา 
2. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะชีวติ 
3. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะในการใช&
เทคโนโลย ี
4.ส!งเสริมในนักเรียนมีทักษะในการใช&
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลทุกระดบั 
ให4มีคุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสู%การพัฒนาคุณภาพ
ผู4เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู4 
2.1 พัฒนาผู4เรียนระดับ
ก%อนประถมศึกษา ให4มี
พัฒนาการทางด4านร%างกาย 
อารมณ1 จิตใจ สังคม และ
สติปCญญา ให4มีความพร4อม
เข4าสู%การเรียนในระดับที่
สูงขึ้น 
 
 
 
 
2.2 ส%งเสริมสนับสนุนให4
ผู4เรียนสามารถอ%านออก
เขียนได4ตามช%วงวัย 
 
 
 
 
 
 

2. ร&อยละ 70 ของผู&เรียนผ!านเกณฑ7       
การประเมินความสามารถด&าน
ภาษาอังกฤษ 
 
3. ร&อยละ 60 ของสถานศึกษา          
จัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
อย!างน&อย 1 ภาษา 
4. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ประเมินผลในชัน้เรียนของผู&เรียนด&วย
เคร่ืองมือที่มีคุณภาพและได&มาตรฐาน 
(ข&อสอบมาตรฐานกลาง ข&อสอบ
ประเมินการอ!าน) 
5. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา           
มีระบบการวัดและประเมินผล               
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
1. ร&อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมี
ความพร&อมเข&าเรียนชั้นประถมศึกษาปA
ที่ 1 และมีพัฒนาการตามช!วงวยั 
2. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนระดับ        
ก!อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด&าน
ร!างกาย อารมณ7 จิตใจ สงัคม และ
สติปIญญาให&มีความพร&อมเข&าสู!              
การเรียนในระดับทีสู่งข้ึน 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข&มแข็งพร&อมรับการประเมินภายนอก 
 
 
1. ร&อยละ 90 ของผู&เรียนมีทักษะการ
อ!าน การเขียน ผ!านเกณฑ7ตามช!วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปAที่ 1 อ!านออก 
เขียนได& 
- ชั้นประถมศึกษาปAที่ 2-6 อ!านคล!อง
เขียนคล!อง 
- เด็กไทยลายมือสวย 
 
 

1. ส!งเสริมการจัดค!าย English Camp 
2. ส!งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากร
ให&มีทักษะด&านการใช&ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
ส!งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียนอย!างน&อย 
1 ภาษา 
1. ส!งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษา 
ให&มีเคร่ืองมือในการวัด และประเมินผล    
ในระดับชัน้เรียนที่มีคุณภาพและได& 
มาตรฐานอย!างน&อย 4 กลุ!มสาระ     
การเรียนรู& 
2. ส!งเสริมสถานศึกษามีระบบการวัด
และเมินผลตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 
จัดเตรียมความพร&อมของเด็กปฐมวัย 
ก!อนเข&าเรียนชั้น ป.1 
 
ส!งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการ     
ด&านร!างก!าย อารมณ7 จิตใจ สงัคม     
และสตปิIญญาของเด็ก 
 
 
ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของเด็กปฐมวัย ให&เป=นไปตามเกณฑ7
มาตรฐาน 
 
 
ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะการอ!าน    
การเขียนผ!านเกณฑ7ตามช!วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปAที่ 1 อ!านออก 
เขียนได& 
- ชั้นประถมศึกษาปAที่ 2-6 อ!านคล!อง       
เขียนคล!อง 
-เด็กไทยลายมือสวย 
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ตัวชี้วัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

2.3 ส%งเสริมสนับสนุนให4
ผู4เรียนมีนิสัยรักการอ%าน 
2.4 ส%งเสริมการจัดการ
เรียนรู4ที่ให4ผู4เรียนผ%าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน4น
ทักษะกระบวนการให4เกดิ
ทักษะการคิดวิเคราะห1          
คิดแก4ปCญหา และคิด
สร4างสรรค1ในทุกกลุ%มสาระ
การเรียนรู4 ทั้งในและนอก
ห4องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 ส%งเสริมให4ผู4เรียน          
มีทักษะการเรียนรู4            
ในศตวรรษที่ 21 
 
 
2.6 ปลูกฝCงทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร1
ให4กับนักเรียนระดบัก%อน
ประถมศึกษาตามโครงการ
บ4านนักวิทยาศาสตร1น4อย 
ประเทศไทย 
2.7 สนับสนุนการผลิต 
จัดหาและใช4สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห4องสมุด
และแหล%งเรียนรู4ภายใน 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา       
จัดกิจกรรมส!งเสริมรักการอ!าน 
1. คะแนนเฉลี่ยร&อยละ 50 ของ
ผู&เรียน ป.3 ในการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู&เรียน
ระดับชาติ (NT) เพิ่มข้ึนไม!น&อยกว!า 
ร&อยละ 3 ของปAการศึกษา ที่ผ!านมา 
2. จํานวนร&อยละของผู&เรียนชัน้ ป.6 
และ ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน      
(O-NET) ตั้งแต!ร&อยละ 50 ข้ึนไป
เพิ่มข้ึนจากปAการศึกษาทีผ่!านมา 
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาตชิั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) สูงกว!าระดบัประเทศ ร&อยละ 3 
4. ร&อยละ 70 ของผู&เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห7  คิดแก&ปIญหา และคิด
สร&างสรรค7 ผ!านการเรียนรู&ผ!านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1. ร&อยละของผู&เรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ข้ันพื้นฐานสอดคล&องกับทักษะ               
การเรียนรู&ในศตวรรษที่ 21 
 
1. ร&อยละของสถานศึกษาปลูกฝIง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร7 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาผลติ
จัดหาและใช&สื่อ การเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห&องสมุดและ
แหล!งเรียนรู& 
 

ส!งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ!าน 
กิจกรรมห&องสมุด กิจกรรมวันสําคัญ 
ส!งเสริมการจัดการเรียนรู&ให&ผู&เรียน 
เรียนรู&ผ!านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน&นทักษะ
กระบวนการให&เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห7 คิดแก&ปIญหาและ                
คิดสร&างสรรค7ในทุกกลุ!มสาระการ
เรียนรู&ทั้งในและนอกห&องเรียน 
 
 
 
กํากับ ติดตาม สนบัสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพ          
O-NET 
ส!งเสริมการคิดวิเคราะห7 คิดแก&ปIญหา 
และคิดสร&างสวรรค7จากการเรียนรู&ผ!าน 
กิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 
ส!งเสริมการจัดกิจกรรมให&ผู&เรียนมี 
ทักษะการเรียนรู&ในศตวรรษที่ 21 
-ทักษะด&านการเรียนรู&และนวัตกรรม 
-ทักษะชีวิตและอาชีพ 
-ทักษะด&านเทคโนโลยีและการสือ่สาร 
ส!งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินงาน
โครงการบ&านนักวิทยาศาสตร7น&อย
ประเทศไทย 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนการผลิต จัดหา และ 
ใช&สื่อการเรียนการสอนในและนอก
สถานศึกษา 
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มาตรการ/แนวดําเนินการ 

สถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู4ได4ทัง้ในห4องเรียน 
และนอกห4องเรียน เพ่ือให4
ผู4เรียนได4เรียนรู4อย%างเต็ม
ศักยภาพ 
2.8 ส%งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ 
ควบคู%ไปกับวิชาสามัญ          
เช%น ทวิศึกษา (Dual 
Education), หลกัสูตร
ระยะสั้น 
2.9 ส%งเสริมสนับสนุน        
การพัฒนาผู4เรียนที่มีความ
ต4องการจําเป@นพิเศษ            
(ผู4พิการ ผู4ด4อยโอกาส และ
ผู4ที่มีความสามารถพิเศษ) 
ให4เต็มตามศักยภาพ ด4วย
รูปแบบที่เหมาะสม 
2.10 ส%งเสริมสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต%อและ           
การประกอบอาชีพอย%าง
เข4มแข็งต%อเน่ืองและเป@น
รูปธรรม 
3. สร4างขีดความสามารถ 
ในการแข%งขัน 
3.1 ส%งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู4เรียนสู%ความเป@น
เลิศในด4านต%าง ๆ 
3.2 ส%งเสริมการเรียนรู4         
เชิงบรูณาการ แบบสหวิทยาการ 
เช%น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology 
Engineering and  
 

 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา        
มีหลักสูตรทักษะอาชีพอย!างน&อย       
1 หลักสูตร 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนที่มีความ
ต&องการจําเป=นพิเศษ (ผู&พิการ 
ผู&ด&อยโอกาส และผู&ที่มีความสามารถ
พิเศษ) ได&รับการพฒันาให&เต็มตาม
ศักยภาพด&วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา         
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต!อ
และการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส!งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู&เรียน      
สู!ความเป=นเลิศในด&านต!าง ๆ 
1. ร&อยละ 70 ของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรู&ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : 
STEM Education ) และมีนวตักรรม
เพื่อสร&างมูลค!าเพิ่มสอดคล&องกับ
ประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 
ส!งเสริมสนบัสนุนการจัดหลักสตูร 
ทักษะอาชีพ (โรงเรียนขยายโอกาส) 
 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนสถานศึกษา          
จัดกิจกรรมผู&เรียนที่มีความต&องการ
พิเศษ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
สอดคล&องกับแต!ละกลุ!มเปCาหมาย 
(บกพร!อง/ความสามารถพิเศษ) 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนสถานศึกษาให&จัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต!อและ
การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนให&สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพสู!ความเป=นเลิศ 
 
1. ส!งเสริมสนับสนนุให&ครูจัดการเรียนรู& 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย!างมี
คุณภาพ 
2. คัดเลือกนวัตกรรมตามแนวทาง       
สะเต็มศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู&             
สู!คุณภาพผู&เรียน 
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Mathematics 
Education : STEM 
Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดและการ
สร4างสรรค1นวัตกรรมเพ่ือ
สร4างมูลค%าเพ่ิม สอดคล4อง
กับประเทศไทย 4.0 
4. ส%งเสริมสนับสนุนการทํา
วิจัย และนําผลการวิจัยไป
ใช4พัฒนาคุณภาพการ      
จัดการศึกษา 
4.1 ส%งเสริมการทําวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการบริหาร           
จัดการศึกษา 
 
4.2 ส%งเสริมการทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู4 การวัด
และประเมินผล โดยเน4นให4มี
การวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 70 ของหน!วยงานทกุระดับ
มีผลงานวิจัยและนาํผลการวิจัยไปใช& 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
1. ร&อยละ 85 ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวจิัยในชัน้เรียนและ        
นําผลการวิจัยไปใช&พฒันาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู&การวัดและ
ประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุน ให&เขตพื้นที่และ
สถานศึกษาจัดทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใช&ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
1. ส!งเสริม สนับสนนุ ให&ครูทําวจิัย     
ในชั้นเรียน และนาํผลการวิจัยไปใช&
พัฒนาผู&เรียน 
2. ส!งเสริมสนับสนนุบุคลากรทาง
การศึกษาทําวิจัยหลักสูตรกระบวน 
การเรียนรู& การวัดผลและประเมินผล 
และนาํผลการวิจัยไปใช&ในการพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2564  สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ส%งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให4สามารถ
จัดการเรียนรู4อย%างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช%น 
1.1 TEPE Online 
(Teachers and 
Educational Personals 
Enhancement Based 
on Mission and 
Functional Areas as 
Majors) 
1.2 ชุมชนแห%งการเรียนรู4 
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : 
PLC) 
1.3 การเรียนรู4ผ%าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 
 
2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให4มี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง
กับหน%วยงานที่เกี่ยวข4อง ดังน้ี 
2.1 การกําหนดแผน
อัตรากําลัง การสรรหา          
การบรรจุแต%งตั้ง                 
การประเมินและการพัฒนา 

 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 85 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได&รับการพฒันาด&วย
ระบบ TEPE Online 
2. ร&อยละ 85 ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได&รับการพฒันาการจัด   
การเรียนรู&อย!างมีคุณภาพในรูปแบบ    
ที่หลากหลาย 
3. ร&อยละ 85 ความสําเร็จของ             
การพัฒนาครู (PLC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานใน
สังกัดมีแผนบริหาร อัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ระบบการประเมินและการพัฒนาครู
ผู&ช!วย 
3. ร&อยละ 95 ของครูที่ได&รับการ
พัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของ           
สายงาน 

 
 
 
 
 
1. พัฒนาตนเองในระบบ TEPE 
Online 
2. เขตพื้นที่กําหนดมาตรการให&
ผู&บริหาร และครู กํากับติดตามและ
รายงานตามช!วงปฏิทินอย!างเคร!งครัด 
3. เร!งรัด ติดตาม กระบวนการ PLC 
โดยผู&บริหารสถานศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรทีไ่ม!ผ!านการอบรม  
PLC 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให&จัดการเรียนรู&อย!างมี
คุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาครูด&วยระบบ 
TEPE Online, พัฒนาครูด&วย
กระบวนการ PLC และพัฒนาครูให&
จัดการเรียนรู&ผ!านกิจกรรม Active 
Learning) 
 
 
 
 
1. เขตพื้นที่และโรงเรียนจัดทาํแผน
อัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. มีระบบและกลไกการประเมินและ
พัฒนาครูผู&ช!วย 
3. ส!งเสริม สนับสนุนให&ครูได&รับการพัฒนา
วิชาชีพ ตามสมรรถนะของสายงาน 
4. โครงการจัดทําแผนบริหารอัตรากําลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 – 5  ปA 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2564  สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 
 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

2.2 การสร4างแรงจูงใจให4
ผู4บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงาน             
ทุกระดับมีการสร&างแรงจูงใจ          
ให&ผู&บริหาร ครู และบุคลากร           
ทางการศึกษา 

1. บริหารโดยใช&หลักธรรมาภิบาล 
2. ส!งเสริมสนับสนนุให&ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาส!งผลงานเข&าประกวด 
3. โครงการเสริมสร&างขวัญและกําลังใจ 
ให&กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กิจกรรมจัดสวัสดิการให&คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให&กําลังใจใน
โอกาสพิเศษ เช!น เลี้ยงรับ – ส!ง       
แสดงความยนิดี งานวนัเกิด สังสรรค7       
ปAใหม! และยกย!องเชิดชูเกียรติ
ผู&ปฏิบัตงิานดี ในรอบปA 
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 ยุทธศาสตร1ท่ี 4 โอกาส ความเสมอภาค และความเท%าเทียม การเข4าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 

 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. เพ่ิมโอกาสการเข4าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
1.1 ส%งเสริมสนับสนุน
ประชากรวัยเรียนทุกคน        
ให4ได4รับโอกาสในการเข4า
รับบริการทางการศึกษา
อย%างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 สร4างความเข4มแข็ง
ของระบบการดูแล
ช%วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส%งเสริม ความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ4มครอง
นักเรียน และการสร4าง
ภูมิคุ4มกันทางสังคม 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนระดับ
ปฐมวัย (3 - 5 ปA) ได&รับโอกาสในการ
เข&ารับบริการทางการศึกษาอย!างทั่วถึง 
2. ร&อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับได&รับโอกาสในการเข&ารับ
บริการทางการศึกษาอย!างทั่วถึง       
มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ร&อยละ 95 ของผู&เรียนที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต&น
ได&รับการศึกษาต!อตามความถนดัและ 
ความสนใจ 
4. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนการศึกษา
ข้ันพื้นฐานได&รับการอุดหนุนและ
ช!วยเหลือค!าใช&จ!ายในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตั้งแต!ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย!างเหมาะสม 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแล
ช!วยเหลือนักเรียน 
2. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส!งเสริมความประพฤตินักเรียน 
3. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพในระบบคุ&มครอง
นักเรียน 
4. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการ           
สร&างภูมิคุ&มกันทางสังคม 
5. ร&อยละ 100 ของเด็กพิการได&รับ
การส!งเสริมและพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพ 
6. อัตราการออกกลางคันลดลง 

 
 
1. ดําเนินงานการรับนักเรียนให&เป=นไป 
ตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนตาม 
พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2545 
2. จัดทําข&อมูลเด็กนักเรียนในเขต
บริการที่ได&รับการศึกษาในระบบและ
นอกระบบโดยครอบครัว เพื่อให&ได&รับ
การศึกษาอย!างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษา           
โดยครอบครัว ให&มีผู&บริหารสถานศึกษา
ของเขตบริการของครอบครัว ที่จัดเป=น
ที่ปรึกษาของครอบครัวนั้น ๆ 
3. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีรายได&ระหว!างเรียน 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวตามความถนัด
และความสนใจ 
5. กํากับ ติดตามการใช&เงนิอุดหนุน 
ของสถานศึกษา 
1. สร&างความเข&มแข็งของระบบดูแล
ช!วยเหลือนักเรียน ระบบส!งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ&มครอง
นักเรียน และการสร&างภูมิคุ&มกัน        
ทางสงัคม 
2. โครงการค!ายคุณธรรมนําชวีติให&รอด
พ&นยาเสพตดิ 
3. โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชพี 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2564  สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 
 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

2. ลดความเหลื่อมล้ํา     
ทางการศึกษา 
2.1 ประสานหน%วยงาน         
ที่เกี่ยวข4องในการ         
จัดการศึกษาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
2.2 ส%งเสริมสนับสนุนการ
ใช4เทคโนโลยีในการ      
จัดการศึกษาให4ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่อย%างทั่วถึง เช%น 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ%าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance learning 
information 
technology : DLIT),  
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด4วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ%าน
ดาวเทียม (Distance 
Learning Television : 
DLTV) ฯลฯ 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับ
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
2. ร&อยละ 100 ของเด็กด&อยโอกาส      
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
ได&รับการสนับสนนุทรัพยากรในการ 
จัดการศึกษาจากหน!วยงานอ่ืน 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&ใช&
เทคโนโลยทีางการศึกษาอย!างทัว่ถึง 
2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
ได&รับบริการอินเตอร7เน็ตเพื่อใช&ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียน 
การสอนได&อย!างมีประสิทธิภาพ 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาใช&
อุปกรณ7 DLTV และ DLIT ตามรูปแบบ
ได&อย!างมีประสิทธิภาพ 

 
 
1. ประสานหน!วยงานที่เก่ียวข&องในการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กด&อยโอกาส 
2. สนับสนุนส!งเสริมให&นักเรียนได&รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3.ประสานหน!วยงานอ่ืนในการ
สนับสนนุทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
 
 
ส!งเสริมสนบัสนุนการใช&เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาให&ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย!างทั่วถึง เช!น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT), 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด&วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ!าน
ดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV 
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 ยุทธศาสตร1ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร4างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป@นมิตรกับส่ิงแวดล4อม 

 
 

 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือ        
สร4างเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 ส%งเสริม สนับสนุน         
การสร4างจิตสํานึกรักษ1
สิ่งแวดล4อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน4อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง      
สู%การปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิต 
 
 
1.2 ส%งเสริม สนับสนุนให4
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู4 แหล%ง
เรียนรู4 และสื่อการเรียนรู4
ต%าง ๆ ที่เกี่ยวข4องกับการ
สร4างเสริมคุณภาพชีวิต       
ที่เป@นมิตรกับสิ่งแวดล4อม 
 
 
 
1.3 สร4างเครือข%ายความ
ร%วมมือกับภาคส%วนต%าง ๆ 
ในการอนุรักษ1ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล4อม 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมส!งเสริมสนบัสนุน     
การสร&างจิตสาํนึกรักษ7สิง่แวดล&อม          
มีคุณธรรม จริยธรรม และน&อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงาน             
ทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู&การสร&างเสริมคุณภาพชีวติที่ 
เป=นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 
 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงาน      
ทุกระดับมีเครือข!ายความร!วมมือ        
กับภาคส!วนต!าง ๆ ในการอนุรักษ7
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
อย!างน&อย 1 เครือข!ายข้ึนไป 

 
 
1. ส!งเสริม สนับสนนุ สร&าง และ
ประเมินจิตสาํนึกรักษ7สิ่งแวดล&อม          
มีคุณธรรม จริยธรรม และน&อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
สู!การปฏิบัติในการดําเนนิชีวติ 
2. กิจกรรมปลอดขยะ 
3. อนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อมในสถานศึกษา 
4. พัฒนาครูแกนนาํโครงการเยาวชน
รักษ7พงไพร 
1. นิเทศการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู& แหล!งเรียนรู& และ
สื่อการเรียนรู&ต!าง ๆ ที่เก่ียวข&องกับการ
สร&างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป=นมิตร        
กับสิ่งแวดล&อมในโรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและแหล!ง
เรียนรู&ในท&องถ่ิน (กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร, พัฒนาแหล!งเรียนรู&, พัฒนา
สื่อการเรียนรู&, การเรียนรู&สู!ชุมชน และ
นิเทศ ติดตาม) 
1. ส!งเสริม สนับสนนุให&สถานศึกษา
สร&างเครือข!ายความร!วมมือกับภาคส!วน
ต!าง ๆ  ในการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล&อม 
2. โครงการสร&างเครือข!ายในการ
อนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล&อม (โรงเรียนสีเขียว, Ego 
School, นําความรู&สู!ชุมชน และ           
สร&างเครือข!าย) 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2564  สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 ยุทธศาสตร1ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส%งเสริมให4ทุกภาคส%วนมีส%วนร%วม 
ในการจัดการศึกษา 
 

 

กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ให4มีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการ
วางแผน การนําแผนไปสู%
การปฏิบัติ การกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
1.2 พัฒนาระบบ
งบประมาณและการ
สนับสนุนค%าใช4จ%ายเพ่ือ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
1.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการ
จัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข4าถึงได4 
 
 
 
 
1.4 สร4างความเข4มแข็ง 
และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบท 
ของพ้ืนที่ เช%น โรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล, 
โรงเรียนประชารัฐ, 
โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล, 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทุก
ระดับใช&จ!ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมี      
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงาน        
ทุกระดับจัดทาํแผนการใช&จ!าย
งบประมาณสอดคล&องแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนค!าใช&จ!าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต!ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาได&รับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิลั         
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข&าถึงได& 
2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาได&รับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 
1. ร&อยละ 85 ของสถานศึกษาแต!ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที ่

 
 
1. พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผน
ไปสู!การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ          
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. มาตรการการปCองกันและ
ปราบปรามทุจริตและผลประโยชน7       
ทับซ&อน 
1. โรงเรียนทําแผนค!าใช&จ!าย
งบประมาณ 
2. พัฒนาระบบงบประมาณและ           
การสนับสนนุค!าใช&จ!ายเพื่อการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
3. ตรวจสอบการใช&จ!ายงบประมาณ        
อย!างมีประสทิธิภาพ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั      
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข&าถึงได& 
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
3. โปรแกรม PT ทดสอบการดาํเนนิงาน 
4. จัดทําข&อมูล Big Data 
 
1. สร&างความเข&มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาแต!ละประเภท      
ตามบริบทของพื้นที ่
2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียน          
โรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล, 
โรงเรียนประชารัฐ, โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล, โรงเรียน
ขนาดเล็ก และอ่ืน ๆ 
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กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1.5 ส%งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให4เข4มแข็ง 
 
 
1.6 ยกย%องเชิดชูเกียรติ 
สถานศึกษา และบุคลากร     
ที่มีผลงานเชิงประจักษ1 
 
2. ส%งเสริมและสนับสนุน
นโยบายและจุดเน4นของ 
สพฐ. และเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 
2.1 ส%งเสริมและสนับสนุน
นโยบายและจุดเน4นลงสู%  
การปฏิบัติโดยการมี      
ส%วนร%วมของทุกภาคส%วน 
3. สร4างความเข4มแข็ง    
ใน การบริหารจัดการแบบ
มีส%วนร%วม 
3.1 ส%งเสริมการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยใช4พ้ืนที่เป@นฐาน       
(Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบ
กระจายอํานาจ 
3.2 เขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดทําแผนบูรณาการ       
จัดการศึกษาร%วมกับ
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
3.3 สร4างความเข4มแข็ง 
ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข%าย 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทุก
ระดับมีการยกย!องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาและบุคลากรที่มีผลงาน 
เชิงประจักษ7 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน&นของ สพฐ และ เขตพื้นที่
การศึกษา 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส!วนร!วมอย!าง
เข&มแข็ง 
 
 
 
 
1. เขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษาร!วมกับศึกษาธิการภาค 
และศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
เครือข!ายสร&างความเข&มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย!างน&อย 
1 เครือข!ายข้ึนไป 

1. ส!งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให&เข&มแข็ง 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและประเมินประสิทธภิาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การยกย!องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
ผู&บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากร      
ที่มีผลงานเชงิประจักษ7 
 
 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนนโยบายและจุดเน&น      
ลงสู!การปฏิบัติโดยการมีส!วนร!วมของ       
ทุกภาคส!วน 
 
 
 
 
1. ส!งเสริมการบริหารจัดการโดย
กระบวนการมีส!วนร!วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา เช!น คณะบริหาร
ของเขตพื้นที่ฯ และเครือข!าย        
กลุ!มโรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาผู&บริหารสถานศึกษา 
สพป.อุทัยธานี เขต 1 
1. เขตพื้นที่การศึกษาให&ความร!วมมือ
ในการจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 
 
ส!งเสริม สนบัสนุน สร&างความเข&มแข็ง      
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข!าย เช!น กลุ!มโรงเรียน  ฯลฯ 
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กลยุทธ1 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

3.4 ส%งเสริมและพัฒนา
โรงเรียนด4วยพลังประชารัฐ
อย%างต%อเน่ืองและย่ังยืน 
 
4. ส%งเสริมการมีส%วนร%วม
พัฒนาคุณภาพผู4เรียน 
4.1 ส%งเสริม สนับสนุน
ผู4ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชนให4มีความรู4 
ความเข4าใจ สร4างความ
ตระหนักในการจดัการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานการกํากับ
ดูแล ตลอดจนการมีส%วน
ร%วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู4เรียน 
4.2 ประสานสถาบันหรือ
หน%วยงานทางการศึกษาให4
คัดเลือกผู4เรียนเข4าศึกษาต%อ
ด4วยวิธีการที่หลากหลาย 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา      
มีการสร&างความเข&มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส!วนร!วมด&านพลัง           
ประชารัฐ 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส!งเสริม สนบัสนุนผู&ปกครอง ชมุชน 
สังคม และสาธารณชนให&มีความรู& 
ความเข&าใจ สร&างความตระหนกัในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการมีส!วนร!วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ประสานข&อมูลกับสถาบนัหรือ
หน!วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือก
ผู&เรียนเข&าศึกษาต!อด&วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ส!งเสริมและพฒันาโรงเรียนด&านพลัง        
ประชารัฐอย!างต!อเนื่องและยัง่ยนื            
ทุกภาคส!วน 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนนุ สถานศึกษาให&ความรู&
ความเข&าใจกับผู&ปกครอง ชุมชน สังคม 
สร&างความตระหนักในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจน 
การมีส!วนร!วมรับผดิชอบในการพัฒนา
ผู&เรียน 
 
 
 
1. สถานศึกษาประสานสถาบนัหรือ
หน!วยงานทางการศึกษาให&คัดเลือก
ผู&เรียนเข&าศึกษาต!อด&วยวิธีการที่
หลากหลาย 
2. ส!งเสริมพัฒนาระบบแนะแนว
การศึกษาต!อในสถานศึกษา 
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ส�วนที่ 4 
สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร�ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช" แหล&ง

งบประมาณ 
รวม 

ผู"รับผิดชอบ
โครงการ สพป. สพฐ. ค&าตอบแทน/ใช"สอย ค&าวัสดุ น้ํามัน 

1 น�อมนําศาสตร�พระราชาสู�สถานศึกษา
อย�างย่ังยืน 

1 1 1 - 3 15,000 5,000 - สพป. 20,000 นางณฐกมล  
  พูลเขตรกรม 

2 บ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ประเทศไทย   
ป0การศึกษา 2564 

2 2 1 - 3 10,000 - - สพป. 10,000 นายวิเชียร คนึง
หมาย 

3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2 2 1 - 3 31,300 3,700 - สพป. 35,000 นายธงชัย ม่ันสุข 
4 ยกระดับทักษะภาษา อังกฤษและ

ภาษาต�างประเทศทั้งระบบเพ่ือการ
สื่อสารมุ�งสู�ความเป>นสากล 

2 2 1 - 3 97,500 2,500 - สพป. 100,000 นางสาวแสงแข  
  คงห�วยรอบ 

5 การเตรียมพร�อมประเมิน PISA 2021 
โปรแกรมการประเ มินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.2564 
สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 

2 2 1 - 3 5,000 - - สพป. 5,000 นายวิเชียร คนึง
หมาย 

6 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู�    
เชิงรุก Active Learning 

2 2 1 - 3 85,400 6,600 8,000 สพป. 100,000 นางจินดาพร แสง
แก�ว 

7 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

2 2 1 - 3 50,000 - - สพป. 50,000 นางสาวอัมพร  
  วัฒนวิกย�กิจ 

8 ประกวดแข�งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ป0การศึกษา 2564  

2 2 1 - 3 345,000 35,000 - สพป.,อบจ. 380,000 
(สพป.80,000) 

(อบจ.300,000) 

นายธงชัย ม่ันสุข 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร�ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช" แหล&ง

งบประมาณ 
รวม 

ผู"รับผิดชอบ
โครงการ สพป. สพฐ. ค&าตอบแทน/ใช"สอย ค&าวัสดุ น้ํามัน 

9 การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สู�มืออาชีพ สังกัด
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

3 3 1 - 3 60,000 - - สพป. 60,000 นางสุริยา วรสิทธ์ิ 

10 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติของ
ลูกจ�างประจําและลุกจ�างชั่ วคราว
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

3 3 1 - 3 70,000 - - สพป. 70,000 นางสุริยา วรสิทธ์ิ 

11 การดูแลช�วยเหลือและให�คําปรึกษา 
แก�นักเรียนที่ มีผลกระทบทางด�าน
สุขภาพจิต 

4 4 1 - 3 10,000 - - สพป. 10,000 นางสาวสุมัชญา   
  วงษ�รักษ� 

12 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กด�วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ�านดาวเทียม(DLTV) 

4 4 1 - 3 30,000 - - สพป. 30,000 นายสพุจน� มธุรส 

13 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
กา ร ศึกษา เ พ่ื อยกระ ดับ คุณภาพ
การศึกษาด�วยกระบวนการนิ เทศ    
แบบหลากหลายวิธีการ 

6 6 1 - 3 59,800 200 - สพป. 60,000 นางสาวแสงแข  
  คงห�วยรอบ 

14 การนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและสังเคราะห�การรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 

6 6 1 - 3 10,000 - - สพป. 10,000 นายวิเชียร  
  คนึงหมาย 

15 การบริหารคุณภาพกลุ�มโรงเรียน 6 6 1 - 3 80,000 - - สพป. 80,000 นางก่ิงแก�ว  
  จรุงธนะกิจ 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร�ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช" แหล&ง

งบประมาณ 
รวม 

ผู"รับผิดชอบ
โครงการ สพป. สพฐ. ค&าตอบแทน/ใช"สอย ค&าวัสดุ น้ํามัน 

16 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กประจําป0 2564 

6 6 1 - 3 40,000 - - สพป. 40,000 นางย้ิมศรี  
  เมืองเหลือ 

17 การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การ ศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี    
เขต 1 ป0 2564 

6 6 1 - 3 25,000 - - สพป. 25,000 นางฐิตนิันท�  
  สถิตย�พงษ� 

18 พัฒนาประสิ ท ธิภาพบุ คล ากรใน
สถานศึกษาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาค รัฐด� วยระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส�    
(e - Government  Procrement :  e - GP) 

6 6 1 - 3 30,000 - - สพป. 30,000 นางประทวน 
  บุญม่ัน 

19 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการจัดทํ า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป0    
ของสถานศึกษา 

6 6 1 - 3 54,755 - - สพป. 54,755 นางก่ิงแก�ว  
  จรุงธนะกิจ 

20 ประชุ ม เชิ งป ฏิบั ติ การการ จัดทํ า
แผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณ 
2564 

6 6 1 - 3 95,380 - 4,000 สพป. 99,380 นางก่ิงแก�ว  
  จรุงธนะกิจ 

21 สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพ่ือนครู 6 6 1 - 3 26,070 - - สพป. 26,070 นางฐิตนิันท�  
  สถิตย�พงษ� 

22 พัฒนาการศึกษาตามนโยบายของเขต
พ้ืนที่ ก าร ศึกษาฯ  และสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 6 1 - 3 1,004,795 - - สพป. 1,004,795 นางก่ิงแก�ว  
  จรุงธนะกิจ 

23 
 

พัฒนาประสิ ท ธิภาพการบ ริหา ร
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ สู� ม า ต ร ฐ า น    
(งบประจํา) 
 

6 6 1 - 3 3,000,000 - - สพป. 3,000,000 นางก่ิงแก�ว  
  จรุงธนะกิจ 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร�ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช" แหล&ง

งบประมาณ 
รวม 

ผู"รับผิดชอบ
โครงการ สพป. สพฐ. ค&าตอบแทน/ใช"สอย ค&าวัสดุ น้ํามัน 

24 ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
การจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียน 

6 6 1 - 3 - - - สพป. - นางสาววัชนนัท�  
  เดชอําพร 

25 การตรวจสอบภายใน 6 6 1 - 3 - - - สพป. - นางสาววัชนนัท�  
  เดชอําพร 

รวมงบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (งบประจํา)        
ประจําป� 2564 

4,970,000 18,000 12,000  5,000,000  

รวมงบจากองค6การบริหารส�วนจังหวัดอุทัยธานี 265,000 35,000 -  300,000  

รวมท้ังส้ิน 5,235,000 53,000 12,000  5,300,000  
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส%วนที่  5 
 

รายละเอียดโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

  
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร2ที่ 1 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

งาน/โครงการ   น�อมนําศาสตร�พระราชาสู�สถานศึกษาอย�างยั่งยืน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 1  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นางณฐกมล  พูลเขตรกรม และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕63  -  กันยายน 2564 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเป9น
อย�างยิ่งท่ีจะต�องปลูกฝ;งให�เกิดข้ึนกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย�างยิ่งเยาวชน             
อันเป9นกําลังสําคัญเป9นอนาคตของชาติ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได� กําหนดเป9นกลยุทธ�              
ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป9นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา                
อย�างเข�มแข็ง เพ่ือเป9นกรอบให�สถานศึกษาใช�เป9นแนวทางในการขับเคลื่อนสู�สถานศึกษา  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาผู�เรียนให�เป9นพลเมืองพลโลกท่ีดี จึงน�อมนํา “ศาสตร�ของพระราชา” มาเป9นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู�เรียน ได�แก� กิจกรรมการเรียนรู�
น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการตามรอยพ�อ กิจกรรมปลูกฝ;งผู�เรียนด�าน
คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค� ซ่ึงจะส�งผลให�นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�          
ตามเจตนารมณ�ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในการดํารงชีวิต  
ด�วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานและเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนสามารถ
ดํารงชีวิตได�อย�างยั่งยืนภายใต�กระแสโลกาภิวัฒน�  
 
๒. วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ทุกคนเข�าใจศาสตร�พระราชาน�อมนําไปสู�การปฏิบัติอย�างยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจให�นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
 
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการ                  
ศาสตร�พระราชา 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�         
ตามกิจกรรมศาสตร�พระราชา 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 
5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  20,000 บาท  

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ชี้แจงประชาสัมพันธ� “ศาสตร�
พระราชา” หลักการทรงงานแก�
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 

- - 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ชี้แจงประชาสัมพันธ� “ศาสตร�พระราชา” 

หลักการทรงงานแก�ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

มกราคม 2564 นางณฐกมล   
  พูลเขตรกรม 
และคณะ 

2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�รับผิดชอบ
โครงการร�วมวางแผนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางศาสตร�พระราชา 

16 กุมภาพันธ� 2564 

3 ประกวดสถานศึกษาท่ีน�อมนําศาสตร�
พระราชาสู�การเรียนรู�อย�างยั่งยืน 
คัดเลือกตัวแทนกลุ�มละ 1 โรงเรียน 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2564 

4 โรงเรียนท่ีชนะการประกวดนําเสนอ
นิทรรศการผลการดําเนินงาน 
- กิจกรรมพระราชกรณียกิจน�อมนํา
ศาสตร�พระราชาสู�การปฏิบัติอย�างยั่งยืน 
- กิจกรรมปลูกฝ;งด�านคุณธรรม 
จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค� 

18 สิงหาคม 2564 

5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ผู�บริหารสถานศึกษาและครู
ผู�รับผิดชอบโครงการร�วมวาง
แผนการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
ศาสตร�พระราชา 

- ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม 85 คน ๆ ละ 160 
บาท  
- วัสดุเอกสารประกอบการ
ฝTกอบรม/แบ�งกลุ�ม/นําเสนอ  

 
 

13,600 
 

5,000 
3. ประกวดสถานศึกษาท่ีน�อมนํา
ศาสตร�พระราชาสู�การเรียนรู�อย�าง
ยั่งยืน คัดเลือกตัวแทนกลุ�มละ 1 
โรงเรียน 

- - 

4. โรงเรียนท่ีชนะการประกวด
นําเสนอนิทรรศการผลการ
ดําเนินงาน 
- กิจกรรมพระราชกรณียกิจน�อม
นําศาสตร�พระราชาสู�การปฏิบัติ
อย�างยั่งยืน 
- กิจกรรมปลูกฝ;งด�านคุณธรรม 
จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค� 

- - 

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน - ค�าจัดทําสรุปรายงานผล             
การดําเนินงาน 

1,400 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข�าร�วม
กิจกรรม“ศาสตร�พระราชา” น�อมนําหลักการ
ทรงงานสู�การปฏิบัติ 

ความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

2. ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
น�อมนําพระบรมราโชวาทและพระราชกรณีย
กิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เป9น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

3. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�
อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 

ความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข�าใจศาสตร�พระราชาน�อมนําไปสู�              
การปฏิบัติ 
 7.2 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
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งาน/โครงการ   บ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ประเทศไทย ปNการศึกษา 2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นายวิเชียร คนึงหมาย และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕63  -  กันยายน 2564 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได�ศึกษาโครงการส�งเสริมการเรียนรู�วิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กอนุบาลในประเทศเยอรมันจากโครงการ “Haus der KleinenForscher” (หรือบ�าน
นักวิทยาศาสตร�น�อย ) ซ่ึงเป9นโครงการความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน ท่ีสามารถปลูกฝ;ง
นิสัยรักวิทยาศาสตร�ให�กับเด็กได�อย�างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลไปสู�โรงเรียนอนุบาล
จํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยสามารถควบคุมมาตรฐานได�อย�างดี  นอกจากนี้โครงการยังมี
กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับพ�อแม� ผู�ปกครอง นับว�าเป9นการส�งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร�ระดับรากฐาน
ท่ีมีประสิทธิภาพอย�างยิ่ง ด�วยเหตุนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จึงริเริ่มโครงการนําร�อง 
“บ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ประเทศไทย” ข้ึนในปN ๒๕๕๓ เพ่ือเป9นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กอนุบาล โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือปลูกฝ;งให�เด็ก ๆ มีเจตคติท่ีดีต�อ
วิทยาศาสตร� ธรรมชาติและเทคโนโลยีด�วยกิจกรรมท่ีสร�างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจ 
ใคร�รู� มีความกระตือรือร�น ฝTกการสังเกต รู�จักต้ังคําถาม และค�นหาคําตอบด�วยตนเอง และ               
เป9นการวางรากฐานในระยะยาวในการสร�างนักวิทยาศาสตร�  วิศวกร และสร�างทรัพยากรมนุษย�         
ท่ีมีคุณภาพ ในการนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�ศึกษากิจกรรมและวิเคราะห�
ความสอดคล�องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพราะมุ�งเน�นให�เด็กลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถนํากิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร�มาบูรณาการผ�านกิจกรรมตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยในปNการศึกษา ๒๕๕๔ ได�ดําเนินการทดลองนําร�องโครงการในโรงเรียน
อนุบาลประจําจังหวัด และโรงเรียนดีประจําตําบลทุกแห�ง รวมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ ๑๐ โรงเรียน 
ปNการศึกษา ๒๕๕๕ ได�คัดเลือกโรงเรียนนําร�องเข�าร�วมโครงการอีกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ ๒๐ 
โรงเรียน ปNการศึกษา 2556 เขตพ้ืนท่ีละ 20 โรงเรียน และในปNการศึกษา 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดให�โรงเรียนท่ีเปjดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดทุกโรงเรียน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีโรงเรียนในโครงการ 
จํานวนท้ังสิ้น 78 โรงเรียน โดยแบ�งเป9นจํานวน 4 รุ�น รุ�นท่ี 1 จํานวน 10 โรงเรียน, รุ�นท่ี 2 
จํานวน 20 โรงเรียน, รุ�นท่ี 3 จํานวน 20 โรงเรียน และรุ�นท่ี 4 จํานวน 28 โรงเรียน                  
รวม 78 โรงเรียน ซ่ึงในป;จจุบันโรงเรียนได�มีการยุบรวมและยุบเลิก จํานวน 11 โรงเรียน          
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สรุปโรงเรียนในโครงการท้ังสิ้น 66 โรงเรียน ในปNการศึกษา 2563 มีโรงเรียนโรงเรียนในโครงการ 
เข�ารับตราพระราชทาน จํานวน 11 โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีต�องขอรับประเมินรับตราพระราชทาน 
ของโรงเรียนท่ียังไม�ผ�านการประเมินรับตราคงสภาพและโรงเรียนรุ�นท่ี 4 ขอรับการประเมิน           
รับตราพระราชทานเป9นรอบแรก) จึงดําเนินการจัดทําโครงการบ�านวิทยาศาสตร�น�อยประเทศไทย  
ปNการศึกษา 2564 ข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจแนวทางพัฒนาเด็กและจัดทําโครงงานขอรับตรา
พระราชทาน (คงสภาพ) แก�ครูผู�สอนปฐมวัยตามโครงการ“บ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ประเทศไทย”
 2.2 เพ่ือนําคณะครูหรือผู�แทนโรงเรียนในโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ประเทศ
ไทยไปรับตราพระราชทาน (คงสภาพ)  
 
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู�สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ จํานวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน                   
รวมจํานวน 31 คน 
 2) โรงเรียนในโครงการท่ีผ�านการประเมินรับตรารอบท่ี 3 จํานวน 11 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู�สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ จํานวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน                   

รวมจํานวน 31 คน 
 2) โรงเรียนในโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ท่ีขอรับตราพระราชทาน               
ผ�านการประเมินผลงานทุกโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมทีมวิทยากรกําหนดกิจกรรม

พัฒนา/กรอบการจัดทําโครงงาน 
กุมภาพันธ�-มีนาคม 

2564 
นายวิเชียร  
  คนึงหมาย 
และคณะ ๒ อบรมพัฒนาครูผู�สอนปฐมวัยโรงเรียน

ในโครงการท่ีเข�ารับการประเมินรับตรา
พระราชทานประจําปNการศึกษา2563 

เมษายน 2564 

๓ นําครูปฐมวัยหรือผู�แทนโรงเรียนใน
โครงการรับตราพระราชทาน 

พฤษภาคม-มิถุนายน  
2564 

4 รายงานสรุปผลการดําเนินการ กันยายน 2564 
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5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  10,000 บาท  
 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. จัดประชุมทีมวิทยากรกําหนด
กิจกรรมพัฒนา/กรอบการจัดทํา
โครงงาน 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม จํานวน 5 คน ๆ ละ 
160 บาท 

 
 

800 
2. อบรมพัฒนาครูผู�สอนปฐมวัย
โรงเรียนในโครงการท่ีเข�ารับการ
ประเมินรับตราพระราชทาน
ประจําปNการศึกษา2563 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม สําหรับครู วิทยากร 
และคณะกรรมการดําเนินการ 
จํานวน 50 คน ๆ ละ 160 บาท 

 
 
 

8,000 
3. นําครูปฐมวัยหรือผู�แทน
โรงเรียนในโครงการรับตรา
พระราชทาน 

- ค�าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถและ
เจ�าหน�าท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต ๑ นําครูไปรับตรา
พระราชทาน จํานวน 3 คน ๆ ละ 
240 บาท 

 
 

 
 

 
720 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินการ - ค�าจัดทําเอกสารการรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ 

 
480 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1. ครูผู�สอนปฐมวัยในโครงการจํานวน         
31 คน มีความรู�ความเข�าใจแนวทางพัฒนา     
เด็กในการจัดทําโครงงานเพ่ือขอรับตรา
พระราชทาน  

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนในโครงการท่ีผ�านการประเมิน 
รับตราพระราชทาน(คงสภาพ) ปNการศึกษา 
2562 ไปเข�ารับตราพระราชทานครบ           
ทุกโรงเรียน 

บันทึกการไปรับตรา
พระราชทานของ
โรงเรียนในโครงการ 

แบบทันทึก 
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7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 ครูผู�สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการท่ีจะขอรับตราพระราชทาน มีความรู�  
ความเข�าใจสามารถจัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและจัดทําโครงงานเพ่ือขอรับ               
การประเมินรับตราพระราชทาน ตามโครงการ “บ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ประเทศไทย” 
 7.2 เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�อันเกิดจากการได�รับการจัด
กิจกรรมตามโครงการ“ บ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย ประเทศไทย ”อย�างน�อย ๒๐ กิจกรรม และ         
จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร�อย�างน�อย ๒ โครงงาน ต�อปNการศึกษา 
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งาน/โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นายธงชัย ม่ันสุข และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕63  -  กันยายน 2564 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป�นเอกลักษณ�ประจําชาติ  เป�นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก(อให�เกิดความเป�น
เอกภาพ และเสริมสร�างบุคลิกภาพของคนในชาติให�มีความเป�นไทย เป�นเครื่องมือในการติดต(อสื่อสาร  
เพ่ือสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ�อันดีต(อกัน ท้ังยังเป�นเครื่องมือในการแสวงหาความรู� 
ประสบการณ�จากแหล(งข�อมูลสารสนเทศต(าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู�  ความคิดวิเคราะห�  วิจารณ� 
และสร�างสรรค�ให�ทันต(อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี 
เป�นการอนุรักษ�และสืบสานให�คงอยู(คู(ชาติไทยตลอดไป นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป�นเครื่องมือในการ
ยกระดับคุณภาพคนเพ่ือเป�นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ   อ(านออก เขียนได� อ(านคล(อง เขียนคล(อง 
สื่อสารได�มีทักษะการอ(าน คิดวิเคราะห� ซ่ึงจากผลการทดสอบการอ(านออก เขียนได� อ(านคล(อง 
เขียนคล(อง ของนักเรียนในสังกัด พบว(านักเรียนกลุ(มเป6าหมายดังกล(าวท่ีต�องได�รับการพัฒนาให�มี
ทักษะการอ(าน การคิดสูงข้ึน อีกท้ังผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-Net ยังไม(เป�นไปตาม
เป6าหมายท่ีกําหนด ประกอบกับในยุคป=จจุบันเป�นยุคข�อมูลข(าวสารท่ีต�องใช�ทักษะการอ(าน             
คิดวิเคราะห� ในการแสวงหาความรู� สร�างนิสัยรักการอ(านและนําความรู� ท่ีได�จากการอ(านมา
ประยุกต�ออกแบบผลงานเชิงสร�างสรรค� และนําเสนอ เขียน สื่อสารแนวคิดของตนเองให�ผู�อ่ืนเข�าใจ 
ซ่ึงเป�นการเตรียมเด็กให�พร�อมเข�าสู(สังคมยุค Thailand 4.0 
 เพ่ือให�การดําเนินการเป�นไปตามเป6าหมายและแนวทางด�งกล(าวข�างต�น สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงจัดกิจกรรมกระตุ�นส(งเสริมให�สถานศึกษา
พัฒนานักเรียนอย(างต(อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค2 

 2.1 เพ่ือให�นักเรียนชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๑-๖  อ(านออก เขียนได� คิดเลขเป�น           
อ(านคล(อง เขียนคล(อง สื่อสารได�มีทักษะการอ(าน คิดวิเคราะห� ตามช(วงวัย 

 ๒.2 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเข�าร(วมประกวดแข(งขัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ๒.๔ เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญท่ีจะร(วมมือร(วมใจ ทํานุบํารุง
ส(งเสริมอนุรักษ�ภาษาไทย 
 
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ๑) นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 ๒) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได�ตัวแทนนักเรียนเข�าร(วมประกวดแข(งขันตามกิจกรรม                  
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๑ ทุกคนอ(านออกเขียนได�ได�รับการพัฒนาสอบ RT            
มีผลคะแนนการสอบสูงข้ึน 
 ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๓ มีผลคะแนนการสอบ NT ภาษาไทย สูงข้ึน 
 ๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๖ มีผลคะแนนการสอบ O-net ภาษาไทย สูงข้ึน 
 ๔) ผู�เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญท่ีจะร(วมมือร(วมใจ ทํานุบํารุงส(งเสริม
อนุรักษ�ภาษาไทย 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 
5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  35,000 บาท  

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ

วางแผน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิเชียร  

  คนึงหมาย 
และคณะ ๒ กิจกรรมการประกวดแข(งขันวันรักษ�

ภาษาไทยแข(งขันคัดเลือกนักเรียนเป�น
ตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเข�าร(วม
กิจกรรมประกวดแข(งขันวันรักษ�
ภาษาไทย 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๓ นิเทศ ติดตามและประเมิน มีนาคม - กันยายน 
๒๕๖๔ 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพ่ือวางแผน 

- ค(าอาหาร อาหารว(างและ 
เครื่องด่ืม จํานวน ๑๐ คน ๆ ละ 
160 บาท  

 
 

๑,๖๐๐ 
2. กิจกรรมการประกวดแข�งขันวัน
รักษ�ภาษาไทยแข�งขันคัดเลือก
นักเรียนเป9นตัวแทนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม
ประกวดแข�งขันวันรักษ�ภาษาไทย 

- ค(าอาหาร อาหารว(างและ
เครื่องด่ืมสําหรับนักเรียนเข�าร(วม
ประกวดแข(งขัน ๑๐ กิจกรรม  
จํานวน ๑๕๐ คน ๆ ละ ๑๒๐ 
บาท   
- ค(าตอบแทนกรรมการตัดสินการ
ประกวดแข(งขัน ๑๓ กิจกรรม  
จํานวน ๓๙ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 
- ค(าวัสดุในการประกวดแข(งขัน   

 
 
 
 

18,000 
 
 

11,700 
3,700 

3. นิเทศ ติดตามและประเมิน - - 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
๑. นักเรียนเป�นตัวแทนของสํานักงาน         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เข�าร(วม
ประกวดแข(งขันงานวันรักษ�ภาษาไทย
แห(งชาติ 

นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน ตรวจสอบ 
 

แบบนิเทศ          
แบบประเมินผลและ
ตรวจสอบ 
 

๒. ครูตระหนักเห็นคุณค(าความสําคัญของ
การการสอนตามหลักการของภาษาไทย 
และการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑  
และการจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning สําหรับผู�เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ตรงตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด 

ประเมินผล        
การดําเนินงาน 

- ผลการประกวด
แข(งขันกิจกรรมรักษ�
ภาษาไทย 
- แบบรายงานการจัด
กิจกรรมการเรียน        
การสอน 

 
 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๑-๖  อ(านออก เขียนได� คิดเลขเป�น อ(านคล(อง 
เขียนคล(อง สื่อสารได�มีทักษะการอ(าน คิดวิเคราะห� ตามช(วงวัย 

 7.2 มีตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเข�าร(วมประกวดแข(งขันสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งาน/โครงการ   ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ 
    ภาษาต(างประเทศเพ่ือการสื่อสารมุ(งสู(สากล 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นางสาวแสงแข คงห�วยรอบ และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม  -  กันยายน 2564 

 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ปN (พ.ศ.2561-2580) ท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ 
ได�ดําเนินการยกร�างตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ได�กําหนดนโยบายโดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
ของประเทศในอนาคต เป9นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนปฏิรูปประเทศด�านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2565) แผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และมุ�งสู� Thailand 4.0 ใช�เป9น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปNโดยมีพันธกิจในการพัฒนาผู�เรียนให�มีความสามารถ       
ความเป9นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผู�เรียนให�มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สร�างโอกาส ความเสมอภาค 
ลดความเหลื่อมล้ํา ให�ผู�เรียนทุกคนได�รับบริการทางการศึกษาอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมมีความรู�          
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู�เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีพร�อม
ก�าวสู�สากลนําไปสู�การสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาผู�บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให�เป9นมืออาชีพและมีคุณภาพเป9นบุคคลแห�งการเรียนรู� มีความรู�และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และให�สถานศึกษาจัดการศึกษาสมดุลในการบริหารจัดการ           
เชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและ  
การรายงานผลอย�างเป9นระบบ ใช�งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
  ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�จึงเป9นเรื่องสําคัญในการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนายุทธศาสตร�ชาติ สังคมและชุมชนต�องการทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีความรู�ความสามารถ      
ด�านภาษาอังกฤษ เพ่ือใช�เป9นเครื่องมือในการสื่อสาร แสวงหาความรู� และเข�าถึงแหล�งข�อมูลต�างๆ 
การใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป9นภาษาสากล (English as an international language) 
จัดเป9นสื่อกลางสําคัญนําไปสู�ความก�าวหน�าในวิชาชีพ วิชาการ และเป9นรากฐานของการสื่อสาร      
ในชีวิตประจําวัน ประกอบกับการเตรียมตัวเป9นพลโลกและพลเมืองของประเทศในประชาคม
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อาเซียนท่ีใช�ภาษาอังกฤษเป9นภาษากลางในการสื่อสารท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาสังคมให�          
ก�าวไกลสู�สากล 
  กลุ�มงานนิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา ซ่ึงรับผิดชอบ
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ�มสาระ
ภาษาอังกฤษ โครงการใช�หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป9นภาษาอังกฤษ (โครงการห�องเรียนพิเศษ
ด�านภาษาอังกฤษ MEP/EP) และการส�งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร�อม
สู�ประชาคมอาเซียน ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในชุมชนสังคมและ
สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู�เรียน และ
ส�งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันสู�มาตรฐานสากล และส�งเสริม 
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผ�านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได�จัดทํา “โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศเพ่ือการสื่อสารมุ�งสู�สากล” เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามบทบาทของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนส�งเสริม สนับสนุนการจัดดําเนินงานของสถานศึกษาให�ผู�บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได�
อย�างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพ่ือประสิทธิผลสืบเนื่องท่ีมีต�อการพัฒนาผู�เรียนและชุมชนได�ต�อไป 
 
2. วัตถุประสงค2 

 2.1 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุน เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู�การดําเนินงาน              
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษให�ได�มาตรฐานมุ�งสู�ความเป9นสากลเพ่ือเทียบเท�าระดับนานาชาติ                
ให�สถานศึกษาในสังกัดนําไปบริหารจัดการหลักสูตร และบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู�ภาษา
อาเซียนให�เหมาะสมกับบริบทของตนเองอย�างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือยกระดับและพัฒนาครูไทยและครูต�างชาติในด�านการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนา
เครือข�ายชุมชนแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (PLC) และ/หรือการนิเทศภายในโรงเรียนให�มีคุณภาพ 

 2.3 เพ่ือประเมินระดับสมรรถนะความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานสากล CEFR 
ของผู�เรียนอย�างมีประสิทธิภาพ 
  
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ร�อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได�รับการแนะแนวทางการจัดการเรียนรู�การดําเนินงานตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ให�ได�มาตรฐานมุ�งสู�ความเป9นสากลเพ่ือเทียบเท�าระดับนานาชาติ โดยนําไปบริหารจัดการหลักสูตร
และบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู�ภาษาอาเซียนให�เหมาะสมกับบริบท 
 2) ร�อยละ 80 ของครูไทยและครูต�างชาติได�รับการพัฒนาด�านการจัดการเรียน       
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนนําไปสู�การเผยแพร�
ในการพัฒนาเครือข�ายชุมชนแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (PLC) และ/หรือการนิเทศภายในโรงเรียน 
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 3) ร�อยละ 60 ของผู�เรียนในโครงการห�องเรียนพิเศษด�านภาษาอังกฤษ (MEP/IEP) 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�รับการวัดระดับ
สมรรถนะความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานสากล CEFR  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1         
นําแนวทางการจัดการเรียนรู�การดําเนินงานตามหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศ           
ไปบริหารจัดการหลักสูตรและบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู�ภาษาอาเซียนให�เหมาะสมกับบริบท
ของตนเองอยู�ในระดับดีข้ึนไป 
 2) ครูไทยและครูต�างชาติจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารอยู�ในระดับดีข้ึนไป มีการนํานวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนไปเผยแพร�ในการพัฒนา
เครือข�ายชุมชนแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (PLC) และ/หรือการนิเทศภายในโรงเรียนอยู�ในระดับดีข้ึนไป 
 3) ผู�เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปNท่ี 3 ผ�านการทดสอบการวัดระดับสมรรถนะ
ความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานสากล CEFR มีทักษะรวมในระดับเทียบเท�า A1 หรือไม�ตํ่ากว�า A1 
และผู�เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปNท่ี 6 ผ�านการทดสอบฯ CEFR มีทักษะรวมในระดับเทียบเท�า 
A2 หรือไม�ต่ํากว�า A1 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความ
เข�มข�น 3 ระดับสู�สากลเพ่ือเทียบเท�า
ระดับนานาชาติ และบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู�ภาษาอาเซียน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

น.ส.แสงแข  
  คงห�วยรอบ  
และคณะ 

2 การพัฒนาครูไทยและครูต�างชาติ  
ด�านการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย          
ในชั้นเรียน และการพัฒนาเครือข�าย
ชุมชนแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
(PLC) รวมถึงการนิเทศภายในโรงเรียน 
3 หลักสูตร ๆ  ละ 30 ชม. (Boot Camp 
Turbo หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตร
ท่ี 1 – 3 และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
หลักสูตรท่ี 1 – 3) ตลอดระยะรับการ
พัฒนา 3 หลักสูตร รวมเป9น 90 ชม.  

กรกฎาคม – กันยายน 
2564 
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5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  100,000 บาท  

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามความเข�มข�น 3 ระดับสู�สากล
เพ่ือเทียบเท�าระดับนานาชาติ และ
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู�
ภาษาอาเซียน 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม สําหรับผู�เข�าประชุม
รูปแบบ on-site จํานวน 5 คน ๆ 
ละ 160 บาท  

 
 
 

800 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
 2.1 ประชุมคณะทํางานวางแผน     

การดําเนินงานโครงการ ชี้แจงแนวทาง
การอบรมพัฒนาครู 
2.2 อบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo 
2.3 นิเทศติดตาม การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของครูท่ีได�รับ
การพัฒนาผ�านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� บูรณาการกิจกรรม
การเรียนรู�ภาษาอาเซียน 

  

3 การพัฒนาการใช�ทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาต�างประเทศของผู�เรียน        
เพ่ือการสื่อสารเทียบการวัดระดับ
สมรรถนะความสามารถทางภาษา 
ตามมาตรฐานสากล CEFR ในโรงเรียน
เครือข�ายห�องเรียนพิเศษด�าน
ภาษาอังกฤษ MEP/IEP ประชุมชี้แจง
รูปแบบ online แนวทางการสอบ
สําหรับครูวิชาการและ/หรือหัวหน�า
โครงการโรงเรียนเครือข�ายห�องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ MEP/IEP 

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

น.ส.แสงแข  
คงห�วยรอบ  
และคณะ 

4 การสรุปและรายงานผล กันยายน 2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 

2. การพัฒนาครูไทยและครูต�างชาติ  
ด�านการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย      
ในชั้นเรียน และการพัฒนาเครือข�าย
ชุมชนแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
(PLC) รวมถึงการนิเทศภายในโรงเรียน 
3 หลักสูตร ๆ ละ 30 ชม. (Boot 
Camp Turbo หลักสูตรประถมศึกษา 
หลักสูตรท่ี 1 – 3 และหลักสูตร
มัธยมศึกษา หลักสูตรท่ี 1 – 3)  
ตลอดระยะรับการพัฒนา 3 
หลักสูตร รวมเป9น 90 ชม. 
2.1 ประชุมคณะทํางานวางแผน  
การดําเนินงานโครงการ ชี้แจง
แนวทางการอบรมพัฒนาครู 
2.2 อบรมหลักสตูร Boot Camp 
Turbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 นิเทศติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
ท่ีได�รับการพัฒนาผ�านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู�ภาษาอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม จํานวน 5 คน ๆ ละ 
160 บาท  
- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม จํานวน 60 คน ๆ ละ 
160 บาท 2 วัน 3 ครั้ง 
- ค�าวัสดุ  
- ค�าตอบแทนวิทยากร 1 คน 12 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3 ครั้ง 
- ค�าท่ีพักวิทยากร 1 คน 2 คืน ๆ 
ละ 600 บาท 3 ครั้ง 
- ค�าเดินทางวิทยากร 1 คน 
ระยะทางไปกลับ 400 กิโลเมตร 
กิโลเมตรละ 4 บาท 3 ครั้ง 
- ค�าเบ้ียเลี้ยงการนิเทศติดตาม 
จํานวน 2 คน ๆ ละ 120 บาท  
3 วัน 3 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 
 

57,600 
2,500 

 
21,600 

 
3,600 

 
 

9,600 
 
 

2,160 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
3. การพัฒนาการใช�ทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศ
ของผู�เรียนเพ่ือการสื่อสารเทียบ
การวัดระดับสมรรถนะ
ความสามารถทางภาษา           
ตามมาตรฐานสากล CEFR ใน
โรงเรียนเครือข�ายห�องเรียนพิเศษ
ด�านภาษาอังกฤษ MEP/IEP 
ประชุมชี้แจงรูปแบบ online  
แนวทางการสอบสําหรับครู
วิชาการและ/หรือหัวหน�าโครงการ
โรงเรียนเครือข�ายห�องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ MEP/IEP 

- ค�าจัดสถานท่ี ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร�โรงเรียนอนุบาลเมือง
อุทัยธานี และ/หรือศูนย� HCEC 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา 3 ครั้ง 
- ค�าป{ายผ�า 

 
 
 

600 
540 

4. การสรุปและรายงานผล - ค�าจ�างจัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน 

 
200 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�รับ
การแนะแนวทางการจัดการเรียนรู�การดําเนินงาน
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษให�ได�มาตรฐาน
ท้ังระบบมุ�งสู�ความเป9นสากลเพ่ือเทียบเท�า
ระดับนานาชาติ โดยนําไปบริหารจัดการ
หลักสูตรและบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู�
ภาษาอาเซียนให�เหมาะสมกับบริบท  

- นิเทศติดตาม         
การดําเนินงาน        
ของสถานศึกษา 
- ประเมินผล            
การดําเนินงาน 
- รายงานผล           
การดําเนินงาน 
- สรุป/รายงานผล 
 

- เครื่องมือนิเทศ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
- แบบประเมินผล          
การดําเนินงาน 
- แบบรายงาน 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

2. ครูไทยและครูต�างชาติได�รับ
การพัฒนาด�านการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
และงานวิจัยในชั้นเรียน และการ
พัฒนาเครือข�ายชุมชนแห�งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� 

  

3. ผู�เรียนได�รับการประเมินระดับ
สมรรถนะความสามารถทาง
ภาษาตามมาตรฐานสากล CEFR 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 ร�อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได�รับการแนะแนวทางการจัดการเรียนรู�การดําเนินงานตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ให�ได�มาตรฐานมุ�งสู�ความเป9นสากลเพ่ือเทียบเท�าระดับนานาชาติ โดยนําไปบริหารจัดการหลักสูตร
และบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู�ภาษาอาเซียนให�เหมาะสมกับบริบท 
 7.2 ร�อยละ 80 ของครูไทยและครูต�างชาติได�รับการพัฒนาด�านการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนนําไปสู�การเผยแพร�
ในการพัฒนาเครือข�ายชุมชนแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (PLC) และ/หรือการนิเทศภายในโรงเรียน 

 7.3 ร�อยละ 60 ของผู�เรียนในโครงการห�องเรียนพิเศษด�านภาษาอังกฤษ (MEP/IEP) 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�รับการวัดระดับ
สมรรถนะความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานสากล CEFR  
 7.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1           
นําแนวทางการจัดการเรียนรู�การดําเนินงานตามหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศ           
ไปบริหารจัดการหลักสูตรและบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู�ภาษาอาเซียนให�เหมาะสมกับบริบท
ของตนเองอยู�ในระดับดีข้ึนไป 
 7.5 ครูไทยและครูต�างชาติจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาต�างประเทศเพ่ือการสื่อสารอยู�ในระดับดีข้ึนไป มีการนํานวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนไป
เผยแพร�ในการพัฒนาเครือข�ายชุมชนแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (PLC) และ/หรือการนิเทศภายใน
โรงเรียนอยู�ในระดับดีข้ึนไป 
 7.6 ผู�เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปNท่ี 3 ผ�านการทดสอบการวัดระดับสมรรถนะ
ความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานสากล CEFR มีทักษะรวมในระดับเทียบเท�า A1 หรือ            
ไม�ตํ่ากว�า A1 และผู�เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปNท่ี 6 ผ�านการทดสอบฯ CEFR มีทักษะรวม           
ในระดับเทียบเท�า A2 หรือไม�ต่ํากว�า A1 
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งาน/โครงการ   การเตรียมความพร�อมประเมิน PISA 2021 โปรแกรม 
    การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.2564 
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นายวิเชียร คนึงหมาย และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕63  -  กันยายน 2564 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  ของประเทศสมาชิกองค�กรเพ่ือ ความร�วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ  ดําเนินการ
โดย  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

 ความเป9นมาของ PISA  เริ่มดําเนินการมาต้ังแต�ปN 1999(พ.ศ.2541) มีประเทศ              
เข�าร�วมโครงการ  65 ประเทศ ประเทศไทยเข�าร�วมโครงการเม่ือ ปN 2543  ประเทศเขตเศรษฐกิจ
เอเชียท่ีเข�าร�วม มีเกาหลี  จีน-ฮ�องกง  จีน-ไทเป  ญ่ีปุ�น  สิงคโปร�  อินโดนีเซีย  ไทย และปN  2555 
เพ่ิมมาเลเซีย และเวียดนาม ในปN  2555 เป9นการประเมินครั้งท่ี  5  โดยจะทําการประเมิน              
ในเดือนสิงหาคมนี้  จุดประสงค�ของการประเมิน- หาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให�แก�ประเทศ
สมาชิกและประเทศท่ีเข�าร�วมโครงการประเมินศักยภาพของนักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปN ในการใช�
ความรู�  ทักษะจําเป9น เพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงโดยทําการประเมินต�อเนื่องทุก ๆ  3  ปNผู�รับการประเมิน 
คือ นักเรียนในระดับชั้นม.3, ม.4 ท่ีมีอายุ 15 ปN จากโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โรงเรียน          
ในสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสํานักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท�องถ่ิน  โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา PISA ประเมินสมรรถนะ  3 ด�าน  คือ 1) ด�านการอ�าน (Reading  Literacy) 
2) ด�านคณิตศาสตร� (Mathematic  Literacy) 3) ด�านวิทยาศาสตร� (Scientific  Literacy)    
การประเมินแต�ละระยะเน�นหนักดังนี้ระยะท่ี 1 (pisa 2000/2009)  เน�นการอ�าน  60% 
วิทยาศาสตร�  20 %คณิตศาสตร�  20% ระยะท่ี 2  (pisa 2003/2012) เน�นคณิตศาสตร� 
60% วิทยาศาสตร� 20%  การอ�าน  20% ระยะท่ี 3 (pisa 2006/2015) เน�นวิทยาศาสตร� 
60% คณิตศาสตร� 20%  การอ�าน 20% ลักษณะการประเมินของ PISA - ไม�ถามเนื้อหาสาระ
โดยตรงตามหลักสูตร- เน�นวัดสมรรถนะ 3 ด�าน คือ ด�านการอ�าน ด�านคณิตศาสตร� และด�าน
วิทยาศาสตร� เน�นการคิดวิเคราะห�เน�นการคิดและหาคําอธิบาย มีท้ังรูปแบบเลือกตอบและ         
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แบบเขียนตอบ คําถามเป9นปลายเปjด ซ่ึงนักเรียนต�องสะท�อนความคิดของตนออกมาเป9นคําตอบ 
การให�คะแนนข้ึนกับเหตุผลของการตอบ  คําตอบต�างกันอาจได�คะแนนเต็ม เหมือนกันอยู�ท่ีเหตุผล
ท่ีสอดคล�องคําอธิบายสมเหตุสมผลวิชาท่ีเป9นหลักของการพัฒนา 3 วิชา คือ การอ�าน คณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร� และ 

 เพ่ิมเติมด�านทักษะท่ีต�องใช�ในกระบวนการการเรียนรู� คือ การแก�ป;ญหา แต� PISA 
ไม�ได�ประเมินเนื้อหาตามหลักสูตร ในโรงเรียน หากแต�ประเมิน การรู�เรื่อง (Literacy) ในด�านต�าง ๆ 
ท้ังสามด�าน สําหรับการประเมิน PISA 2021 ท่ีจะดําเนินการเก็บข�อมูลในเดือนสิงหาคม 2564 
จะเป9นกรอบการประเมินท่ีเน�นความฉลาดรู�ด�านคณิตศาสตร� ซ่ึงจะมีการปรับกรอบโครงสร�าง          
การประเมินเพ่ือให�สอดคล�องกับบริบทและสถานการณ� ท่ีเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร�
และสังคม 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา         
ได�ดําเนินการขับเคลื่อนการเตรียมความพร�อมการประเมิน PISA 2021 ได�พัฒนาโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล และเตรียมความพร�อมอย�างยั่งยืน โดยบูรณาการ        
ข�อค�นพบจาก PISA สู�ระดับห�องเรียน โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต�ปNงบประมาณ 2563 แต�เนื่องจาก
สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เป9นสาเหตุให�ชะลอการจัด
ประชุมชี้แจงครูผู�รับผิดชอบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�จัดส�ง
รายชื่อนักเรียน ซ่ึงมีอายุ 15 ปN แจ�งให�สํานักทดสอบ และแจ�งให�สถานศึกษาพัฒนานักเรียนโดยให�
นักเรียนเข�าไปทําแบบทดสอบตามโปรแกรมท่ีสํานักทดสอบทางการศึกษาจัดทําข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจแนวทางการประเมิน PISA โปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
 2.2 เพ่ือนิเทศการเตรียมความพร�อมทางการประเมิน PISA โปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
 
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จํานวน 18 โรงเรียน 
 2) นิเทศการเตรียมความพร�อมการพัฒนานักเรียนตามโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จํานวน 18 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีผลการพัฒนาผู�เรียนโดยผู�เรียนทุกคนท่ีมีอายุ 
15 ปN เข�าฝTกทําแบบทดสอบทางการประเมิน PISA โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากลทุกคนและมีคุณภาพ  
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 
5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  5,000 บาท  

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชาสัมพันธ�โรงเรยีนและ     
สร�างความรู�ความเข�าใจแนวทาง 
การประเมิน PISA โปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากลผ�านทางช�องทาง  
Internet และสร�างเครือข�าย      
การพัฒนาช�องทาง Line 

- - 

 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ประชาสัมพันธ�โรงเรียนและสร�างความรู�

ความเข�าใจแนวทางการประเมิน PISA 
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากลผ�านทางช�องทาง  
Internet และสร�างเครือข�ายการ
พัฒนาช�องทาง Line 

กุมภาพันธ� - มีนาคม 
2564 

นายวิเชียร  
  คนึงหมาย 
และคณะ 

2 นิเทศติดตามผลการพัฒนาผู�เรียน      
การเข�าฝTกการทดสอบโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล เพ่ือทราบป;ญหา
อุปสรรคผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนในการเข�าระบบของนักเรียน 
ฝTกทําแบบทดสอบทางการประเมิน 
PISA โปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล  

เมษายน - พฤษภาคม 
2564 

3 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน สิงหาคม - กันยายน 
2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 

2. นิเทศติดตามผลการพัฒนา
ผู�เรียนการเข�าฝTกการทดสอบ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือทราบ
ป;ญหาอุปสรรคผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในการเข�าระบบของ
นักเรียน ฝTกทําแบบทดสอบ
ทางการประเมิน PISA โปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล  

- ค�าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ
และพนักงานขับรถยนต� จํานวน  
4 คน ๆ ละ 120 บาท 9 วัน 

 
 

4,320 

3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน - ค�าจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนนิงาน 
จํานวน 5 เล�ม ๆ ละ 136 บาท 

 
680 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1. ครูผู�สอนคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และ
ภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา       
มีความเข�าใจ และเข�าร�วมกลุ�มเครือข�าย
พัฒนาผู�เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA 
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล ผ�านทางช�องทาง Internet 
และเครือข�ายการพัฒนาช�องทางกลุ�ม Line 

ตรวจสอบการเข�า
ระบบ 

แบบสอบถาม ข�อมูล
การเข�าร�วมกลุ�ม LINE 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีข�อมูล           
การนิเทศโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาเตรียมความพร�อมการพัฒนา
นักเรียนตามโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล 

นิเทศติดตามผล       
การดําเนินงาน 

เอกสารรายงาน         
การนิเทศ 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 18 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ สามารถพัฒนานักเรียนตามโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล และมีผลการดําเนินตามตัวชี้วัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามแผนพัฒนา
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
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งาน/โครงการ   พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการ 
จัดการเรียนรู�เชิงรุก Active Learning 

แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นางจินดาพร แสงแก�ว 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม ๒๕63  -  กันยายน 2564 
 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป9นหัวใจสํา คัญของการพัฒนาประเทศและเป9นรากฐานสํา คัญ                 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ในสภาวการณ�ป;จจุบัน ท่ัวโลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง            
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย�างรวดเร็ว ส�งผลให�วิถีชีวิตของคนมีความแตกต�าง
จากในอดีต อีกท้ังความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ทําให�ผู�คนท่ัวโลกสามารถติดต�อสื่อการกันได�ง�าย
และรวดเร็วข้ึนมาก ส�งผลให�เกิดการแลกเปลี่ยนและการผสมผสานของวัฒนธรรม ภาษา 
พฤติกรรม ความคิดชองผู�คนท่ัวโลก  ก�อให�เกิดเป9นสังคมพหุวัฒนธรรม เด็กในป;จจุบันท่ีจะเติบโต
เป9นทรัพยากรมนุษย�ในอนาคตจึงต�องได�รับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะท่ีสอดคล�องกับทักษะ
การเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�มีนโยบาย           
ในการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู�ท่ีจําเป9นในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ           
ด�านทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill)  
 หลักสูตรเปรียบเสมือนตัวแม�บทหรือหัวใจของการศึกษาท่ีถือเป9นแก�นสําคัญ                
ในการวางแนวทางการจัดการศึกษาและเป9นตัวกําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรในการให�ความรู� 
ทักษะ การเสริมสร�างเจตคติ ตลอดท้ังการฝTกฝนในด�านต�างๆ เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนารอบด�าน 
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให�มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชนและ
ท�องถ่ิน โดยอาศัยข�อมูลต�างๆ ของหลักสูตรท่ีผ�านมาเป9นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ระบุให�สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน�าท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป9นไทยความเป9น
พลเมืองท่ีดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต�อ ในส�วน                
ท่ีเก่ียวกับสภาพป;ญหาในชุมชน และสังคม ภูมิป;ญญาท�องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค�เพ่ือเป9น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จากเหตุผลดังกล�าวจึงมีความจําเป9น                 
ต�องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให�ทันสมัยมีความเป9นเอกลักษณ� 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ตะหนักและ                  
เห็นความสําคัญดังกล�าว จึงจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู�เชิงรุก Active Learning 
 
๒. วัตถุประสงค2 
 พัฒนาผู�บริหารและครูวิชาการ เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนิเทศ          
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ครูวิชาการ ทุกโรงเรียน รวมจํานวน 66 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู�บริหารและครูวิชาการ ได�รับการพัฒนาความรู�ในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
 2) สถานศึกษาทุกแห�งมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีได�รับการปรับปรุงและพัฒนา          

ให�เป9นป;จจุบัน 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ มกราคม 2564 นางจินดาพร  

  แสงแก�ว 
 

2 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ 

มกราคม 2564 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

กุมภาพันธ� 2564 

4 ดําเนินการอบรมพัฒนาครูวิชาการทุก
โรงเรียน 

เมษายน – พฤษภาคม 
2564 

5 นิเทศ ติดตามผล การพัฒนา กรกฎาคม-สิงหาคม 
2564 

6 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน สิงหาคม -กันยายน 
2564 
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5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  100,000 บาท  
 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ - - 
2. แต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 

- - 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน 

- ค�าอาหารกลางวัน อาหารว�าง 
และเครื่องด่ืม คนละ 160 บาท 
15 คน 2 ครั้ง  

 
 

4,800 
4. ดําเนินการอบรมพัฒนาครู
วิชาการทุกโรงเรียน 

-ค�าอาหารกลางวัน อาหารว�าง 
และเครื่องด่ืม สําหรับผู�เข�าร�วม 
การอบรม และคณะกรรมการ 
100 คน ๆ ละ 160 บาท 2 วัน  
- ค�าตอบแทนวิทยากรภายใน 2 
คน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
- ค�าวัสดุการอบรม 66 คน ๆ ละ 
100 บาท   
- ค�าป{ายผ�า  
- ค�าจัดสถานท่ี  
- ค�าจัดทําเกียรติบัตร 66 แผ�น ๆ 
ละ 30 บาท  

 
 
 

32,000  
 

14,400 
 

6,600 
540 
200 

 
1,980 

5. นิเทศ ติดตามผล การพัฒนา - ค�าเบ้ียเลี้ยง 10 คน 25 วัน ๆ 
ละ 120 บาท  
- ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง 

30,000 
 

8,000 
6. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน - ค�าถ�ายเอกสารเข�าเล�ม 1,480 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
ผู�บริหารและครูวิชาการมีความรู�และความ
เข�าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การนิเทศและ        
การประเมินหลักสูตร 

- แบบนิเทศ  
- แบบประเมิน
หลักสูตร 
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7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1  ผู�บริหารและครูวิชาการ มีความรู�และความเข�าใจในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 7.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได�รับการปรับปรุง พัฒนาและเป9นป;จจุบัน  
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งาน/โครงการ    พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2    
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานผู8รับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นางสาวอัมพร วัฒนวิกย�กิจ  
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม  -  กันยายน 2564 
 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือเป9นกลไกท่ีสําคัญในการสะท�อนให�เห็นถึง
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติรวมท้ังเป9นข�อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  1  เป9นหน�วยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้ังแต�
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาได�เล็งเห็นถึงประโยชน�ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษารวมท้ังให�ความสําคัญของการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช�              
ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย�างเป9นระบบต�อเนื่องการประเมิน            
ท่ีดําเนินการควบคู�ไปกับการจัดการเรียนการสอนเป9นนวัตกรรมด�านวิธีวิทยาการทางการประเมิน
หนึ่งท่ีช�วยส�งเสริมให�คุณภาพการศึกษาบรรลุเป{าหมายสําคัญคือการประเมินเพ่ือช�วยเหลือผู�เรียน
และเหตุผลสําคัญในการประเมินเพ่ือการพัฒนาผู�เรียนนั้น  (Improve  student  learning)  
ครูผู�สอนเป9นตัวจักรสําคัญเป9นผู�ปฏิบัติในการประเมินซ่ึงต�องทําอย�างต�อเนื่องท้ังก�อนเรียนระหว�าง
เรียนและหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู�รวมท้ังการส�งต�อข�อมูลของนักเรียนเม่ือจบปNการศึกษา            
ท่ีครบถ�วนถูกต�องให�กับครูผู�สอนท่ีรับช�วงต�อย�อมจะเกิดประโยชน�ต�อการส�งเสริมให�นักเรียน           
เกิดการพัฒนาการเรียนรู�อย�างเต็มศักยภาพ 

 ด�วยเหตุนี้กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาซ่ึงมีบทบาทหน�าท่ี
โดยตรงเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรฯท้ังในระดับนโยบายและการส�งเสริม
สนับสนุนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรฯจึงจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค2 

 2.1 เพ่ือส�งเสริมแนวทางการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสถานศึกษา      
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
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 2.2. เพ่ือสร�างความเข�าใจให�กับครูเก่ียวกับการสร�างเครื่องมือวัด/ประเมินผล 
สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551   

 2.3. เพ่ือส�งเสริมให�ครูพัฒนาและนําเครื่องมือวัด/ประเมินผลไปในการพัฒนา               
การเรียนรู�ของนักเรียนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพ่ือพัฒนาครูท่ีรับผิดชอบการจัดทําเอกสารทางการศึกษาให�มีความเข�าใจ
เก่ียวกับรูปแบบการจัดทําเอกสารทางการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  (ปพ.1 และ 
ปพ.3)  ในการจัดทํารายงานผลนักเรียนรายบุคคลผ�านทางระบบSchool Misเม่ือจบปNการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
สามารถรายงานผลนักเรียนรายบุคคลได�อย�างถูกต�อง ผ�านทางระบบ School Mis เม่ือจบ          
ปNการศึกษา       
 
3. เป<าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  ครูท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ/วัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  1  ทุกโรงเรียน ได�รับการพัฒนาความรู�
และความสามารถในการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบายต�าง ๆ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดทําเอกสาร
ทางการศึกษาของผู�เรียนท่ีจบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต�องและสอดคล�องกับนโยบายต�าง ๆ  
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 แต�งต้ังคณะวิทยากร เพ่ือกําหนดเพ่ือ

กําหนดรูปแบบและวิธีการการประชุม
ปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการตาม
โครงการ 

มีนาคม  2564 นางสาวอัมพร 
  วัฒนวิกย�กิจ 

2 ประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานผล
นักเรียนรายบุคคลผ�านทางระบบ 
School Mis 

มีนาคม 2564 

3 การสร�างเครื่องมือวัด/ประเมินผล 
สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู�และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551   

พฤษภาคม 2564 

4 สรุปผลการดําเนินงาน มิถุนายน  2564 
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5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  50,000 บาท  
 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. แต�งต้ังคณะวิทยากรเพ่ือ
กําหนดกิจกรรม ประชุม
ปฏิบัติการตามโครงการ 

- - 
 
 

2. ประชุมปฏิบัติการจัดทํา
รายงานผลนักเรียนรายบุคคล     
ผ�านทางระบบ School Mis 
 
 
 
 
 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม สําหรับประชุม               
คณะวิทยากรเพ่ือกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ จํานวน 5 คน ๆ ละ 
160 บาท  
- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม สําหรับผู�เข�าประชุม 
วิทยากร และคณะทํางาน จํานวน 
76 คน ๆ ละ 160 บาท 
- ค�าตอบแทนวิทยากร จํานวน   
2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม           
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

 
 
 
 

800 
 
 
 

12,160 
 
 

3,600 
3. การประชุมปฏิบัติการการสร�าง
เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู�
และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551   

- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม สําหรับประชุม               
คณะวิทยากรเพ่ือกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ จํานวน 5 คน ๆ ละ 
160 บาท  
- ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม สําหรับคณะผู�เข�า
ประชุมปฏิบัติการ วิทยากร และ
คณะทํางาน จํานวน 75 คน ๆ ละ 
160 บาท 2 วัน 
- ค�าตอบแทนวิทยากร  จํานวน  
2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม  12 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

 
 
 
 

800 
 
 
 
 

24,360 
 
 

7,200 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
 - ค�าป{ายผ�า 

- ค�าเอกสารสําหรับการประชุม
ปฏิบัติการ 

540 
 

580 
4. สรุปผลการดําเนินงาน - - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
ผู�เข�ารับการพัฒนามีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับ 
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู�       
ตามหลักสูตร  
2. เทคนิคการวัดและประเมินผล           
ระดับชั้นเรียน 
3. การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ความพึงพอใจของ        
ผู�เข�ารับการประชุม
ปฏิบัติการฯ 
 
ความร�วมมือในการ
จัดทํากิจกรรมใน
ระหว�างการประชุม
ปฏิบัติการฯ 

แบบสอบถาม 
 
 
 
แบบสังเกต 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 ครูผู�สอนมีเทคนิคและประเมินผลระดับชั้นเรียน สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 นักเรียนได�รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างเป9นระบบ 
 7.3 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
สามารถรายงานและยืนยันข�อมูลผลนักเรียนรายบุคคลผ�านทางระบบSchool Mis เม่ือจบ                   
ปNการศึกษาได�อย�างถูกต�อง และตรงเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

 7.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ยืนยันข�อมูลผล
นักเรียนรายบุคคล ครบถ�วน และถูกต�อง ครบผ�านทางระบบ School  Mis ภายในระยะเวลา          
ท่ีกําหนด 
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งาน/โครงการ   ประกวดแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    ปNการศึกษา 2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบ   นายธงชัย ม่ันสุข และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕63  -  กันยายน 2564 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 สังคมโลกยุคป=จจุบัน  เป�นยุคแห(งการแข(งขัน  ซ่ึงการแข(งขันนั้นทําให�เกิดผลดีคือ    
เป�นแรงกระตุ�นในการพัฒนากิจกรรมหรือการดําเนินงานให�เจริญก�าวหน�าอย(างมีเป6าหมาย      
การประกวด แข(งขันทักษะความสามารถของนักเรียนก็เป�นวิธีการหนึ่งในการส(งเสริมการจัด
การศึกษาให�เกิดการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพ  ทําให�ผู�เรียนได�รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีความสามารถเท(าเทียมกับผู�เรียนในระดับเดียวกันกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอ่ืน  เป�นเวทีให�ครู นักเรียนได�แสดงความสามารถของตนเองอย(างอิสระและสร�างสรรค�  
ใช�เวลาว(างให�เกิดประโยชน�รวมท้ังการใช�กิจกรรมการแข(งขันเป�นสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพคุณธรรม  
จริยธรรม  เสริมสร�างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามหลักสูตรและสร�างภูมิคุ�มกัน
จากภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข(งขันให�กับนักเรียนเป�นประจําต(อเนื่องทุกปJ ท้ังระดับ
กลุ(มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และส(งเสริมให�นักเรียนมีโอกาสเข�าร(วมกิจกรรมท้ังระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมอุทัยธานี เขต ๑   ได�ดําเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในฐานะเจ�าภาพระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงมีนักเรียนท่ีเป�นตัวแทนของโรงเรียน
ในสังกัดองค�กรปกครองส(วนท�องถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล)  โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงของบประมาณสนับสนุนเพ่ือจัดกิจกรรมการประกวดและแข(งขัน
ทักษะทางวิชาการ  งานประดิษฐ�  งานฝJมือ  ศิลปะ  ดนตรี  และสิ่งประดิษฐ�ต(างๆ  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต(อไป 
 
๒. วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนได�แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด�านวิชาการและ
ความคิดสร�างสรรค�ผ(านกิจกรรมการแข(งขัน ๘ กลุ(มสาระการเรียนรู� กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน และ
กิจกรรมปฐมวัย  
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 2.2 เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนได�แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด�านการประดิษฐ�   
ศิลปะ ดนตรี การแสดง และสิ่งประดิษฐ�ต(างๆ 
 ๒.๓ เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียน  นักศึกษา  และเยาวชนเอาใจใส(ฝ^กหัดในงาน
ศิลปหัตถกรรมให�เกิดความชํานาญมีความคิดสร�างสรรค� สามารถสร�างงาน สร�างรายได�ในการเลี้ยงชีพ
ให�แก(ตัวเองและครอบครัวได� 

๒.๔ เพ่ือให�โรงเรียน ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน มีเวทีเผยแพร(นวัตกรรมการจัด 
การเรียนการสอนสู(สาธารณชน 
 ๒.๕ เพ่ือเผยแพร(นวัตกรรมการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดองค�กรปกครองส(วนท�องถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล) 
และโรงเรียนเอกชน และหน(วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 

๒.๖ เพ่ือส(งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 ๒.๗ เพ่ือส(งเสริมให�ผู�เรียนนําทักษะทุก ๆ ด�านไปใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือสร�าง
ประโยชน�ให�กับชุมชนและสังคมให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนทุกคนมีเวทีแสดงออกด�านความสามารถทางด�านวิชาการ งานประดิษฐ�  
ศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ�ต(างๆ 
 2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได�ตามหลักสูตร 
 3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องร�วมมือกันพัฒนาการศึกษาของชาติ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีทักษะทางด�านวิชาการ งานประดิษฐ� ศิลปะ ดนตรีและสิ่งประดิษฐ�          

ต(าง ๆ   
 2) นักเรียนมีโอกาสเข�าร(วมประกวดและแข(งขันในระดับภูมภาค  และระดับชาติ

ต(อไป 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทํางาน คณะกรรมการ

วางแผน เตรียมการจัดการประกวด
แข(งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

มิถุนายน 2564 นายธงชัย ม่ันสุข 
  และคณะ 

2 แจ�งเกณฑ�และรายละเอียดของแต(ละ
กิจกรรมไปยังกลุ(มโรงเรียนในสังกัด  
โรงเรียนเทศบาลและสถานศึกษาเอกชน 

กรกฎาคม 2564 
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5. งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน  380,000 บาท 

 1. ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน จํานวน 80,000 บาท (ขอถัวจ�ายทุกรายการ
ยกเว�นค�าวัสดุและค�าน้ํามัน)  

 2. ใช�งบประมาณจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 300,000 บาท
รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมคณะทํางาน 
คณะกรรมการวางแผน เตรียมการ
จัดการประกวดแข�งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ           
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

- - 

2. แจ�งเกณฑ�และรายละเอียดของ
แต�ละกิจกรรมไปยังกลุ�มโรงเรียน
ในสังกัด โรงเรียนเทศบาลและ
สถานศึกษาเอกชน 

- - 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
3 จัดกิจกรรมการประกวดแข(งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ(ม
โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
สถานศึกษาเอกชน เพ่ือคัดเลือก
นักเรียนเข�าแข(งขันระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

นายธงชัย ม่ันสุข 
  และคณะ 

4 จัดการประกวดแข(งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือเป�นตัวแทนเข�าแข(งขัน
ระดับภูมิภาคและระดับชาติต(อไป 

๑ - ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

5 สรุปและรายงานผล กันยายน ๒๕๖๔ 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
3. จัดกิจกรรมการประกวดแข�งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
กลุ�มโรงเรียน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและสถานศึกษาเอกชน  
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข�าแข�งขัน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สนับสนุนค�าใช�จ�ายให�กลุ�มโรงเรียน
9 กลุ�ม เป9นค�าใช�จ�ายการแข�งขัน
ระดับกลุ�มโรงเรียน 

 
 

100,000 

4. จัดการประกวดแข�งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเป9นตัวแทนเข�า
แข�งขันระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติต�อไป 

- ค(าอาหาร อาหารว(างและ
เครื่องด่ืม สําหรับคณะกรรมการ
ตัดสินและคณะกรรมการดําเนินงาน 
จํานวน ๔๕๐ คน ๆ ละ ๑๖๐ 
บาท  
- ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 คน ๆ ละ 
400 บาท 
- ค�าใช�จ�ายพิธีเปjด 
- ค�าจัดสถานท่ีสําหรับการแข�งขัน 
- ค�าอาหารกลางวันสําหรบันักเรียน
ท่ีเข�าแข�งขัน 1,800 คน ๆ ละ 
50 บาท 
- ค�าวัสดุในการประกวดแข�งขัน 
- ค�าจ�างเหมาเครื่องเสียงท่ีใช�           
ในการแข�งขัน 

 
 
 
 

72,000 
 
 

8,000 
35,000 
30,000 

 
 

90,000 
35,000 

 
10,000 

5. สรุปและรายงานผล   
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1.จํานวนท่ีนักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม     สํารวจการลงทะเบียน

เข�าร�วมกิจกรรม 
แบบสรุปการลงทะเบียน
เข�าร�วมกิจกรรม 

2. จัดกิจกรรมได�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด ดําเนินการประกวด
แข�งขัน 

ผลการประกวดแข�งขัน 

3. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม สอบถาม                 
ความพึงพอใจของ       
ผู�ร�วมกิจกรรม 

แบบสอบถาม               
ความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 นักเรียนได�แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด�านวิชาการและความคิดสร�างสรรค�
ผ(านกิจกรรมการแข(งขัน ๘ กลุ(มสาระการเรียนรู� กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน และกิจกรรมปฐมวัย 
 7.2 นักเรียนได�แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด�านการประดิษฐ�   ศิลปะ ดนตรี   
การแสดง และสิ่งประดิษฐ�ต(างๆ 
 ๒.๓ นักเรียนมีความชํานาญมีความคิดสร�างสรรค� สามารถสร�างงาน สร�างรายได�             
ในการเลี้ยงชีพให�แก(ตัวเองและครอบครัวได� 
 ๒.๔ โรงเรียน ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน มีเวทีเผยแพร(นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนสู(สาธารณชน 
 ๒.๕ สามารถเผยแพร(นวัตกรรมการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดองค�กรปกครองส(วนท�องถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล) 
และโรงเรียนเอกชน และหน(วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
 ๒.๖ ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 ๒.๗ นักเรียนําทักษะทุก ๆ ด�านไปใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือสร�างประโยชน�ให�กับชุมชน
และสังคมให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตร2ที่ 3 
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โครงการ    การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู�มืออาชีพ   
                                         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 3    
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ   ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มบริหารงานบุคคล 
ผู8รับผิดชอบโครงการ   นางสุริยา  วรสิทธิ์  นางสาวอุษา  จิตรสิขเรศ   
    นางดวงฤดี  วัฒนรัตน�  นายอเนก  วิเลปะนะ   
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน  2563 – กันยายน 2564 
 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 56 บัญญัติให�มีการพัฒนาผู�ได�รับการบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับ
ราชการเป9นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู�ใดได�รับการแต�งต้ังตําแหน�งครูผู�ช�วย              
ให�ผู�เตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มเป9นเวลา 2 ปN ก�อนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครู และ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ได�กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มสําหรับ          
ผู�ได�รับการบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการเป9นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�ง
ครูผู�ช�วย และก�อนมอบหมายหน�าท่ีให�ปฏิบัติผู�บังคับบัญชาต�องกําหนดภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ�การประเมินผลงาน ระเบียบ หลักเกณฑ�
และวิธีปฏิบัติราชการ และมีคุณลักษณะเหมาะสมตามมาตรฐานตําแหน�งท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 เพ่ือให�การเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม และพัฒนาครูผู�ช�วยให�มีความรู� 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ท้ังการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน          
ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูแก�ครูผู�ช�วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู�มืออาชีพ เพ่ือพัฒนาครูผู�ช�วย
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ต�อไป 
 
2. วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือพัฒนาให�ครูผู�ช�วย มีความรู� ความพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน�าท่ี
ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตําแหน�งท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และสามารถนําไปประยุกต�ใช�                 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป9นครูท่ีดี 
           2.2 เพ่ือให�ครูผู�ช�วย มีองค�ความรู� ความเข�าใจ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะท่ีดี         
มีสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ท่ีส�งผลต�อคุณภาพของผู�เรียน และสิทธิประโยชน�             
อันพ่ึงได�รับ ตลอดจนความก�าวในการปฏิบัติราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป<าหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ  
           ครูผู�ช�วย คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 80 คน ระยะเวลา 5 วัน 
  3.2 เชิงคุณภาพ  
           1) ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วยปฏิบัติหน�าท่ี 
ความเป9นครู ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพการศึกษา 
           2) ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย มีความพร�อม           
ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ท้ังการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู ตลอดจน 
องค�ความรู�ทางด�านวิชาการท่ีจําเป9น และความก�าวหน�าในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพ 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 – 

ธันวาคม2563 
นางสุริยา  วรสิทธิ์   
   และคณะ 

2 ประชุมวางแผน/ประสานงาน ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 

3 แจ�งผู�เก่ียวข�องทราบ มกราคม 2564 – 
มีนาคม   2564 

4 ดําเนินการพัฒนา 
ระยะท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร�าง
องค�ความรู�ในการปฏิบัติตนการ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ี และกฎหมาย          
ท่ีเก่ียวข�อง 
ระยะท่ี 2 ฝTกประสบการณ�ในด�าน 
การจัดการเรียนรู� การวัดประเมินผล
และการวิจัยในชั้นเรียน 
ระยะท่ี 3 ถอดบทเรียนการฝTก
ประสบการณ�ด�านการจัดการเรียน 
การสอน  ความก�าวหน�าในวิชาชีพ 

เมษายน 2564 –  
สิงหาคม 2564 

 

5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน สิงหาคม  2564 – 
กันยายน 2564 
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5. งบประมาณท่ีใช8 จํานวน 60,000 บาท   
 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - 
2. ประชุมวางแผน/ประสานงาน - - 
3. แจ�งผู�เก่ียวข�องทราบ - - 
4. ดําเนินการพัฒนา 
ระยะท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร�างองค�ความรู�ในการปฏิบัติตน
การปฏิบัติงานในหน�าท่ี และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 
 
 
 
 
 
ระยะท่ี 2 ฝTกประสบการณ�ในด�าน
การจัดการเรียนรู� การวัดประเมินผล
และการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ระยะท่ี 3 ถอดบทเรียนการฝTก
ประสบการณ�ด�านการจัดการเรียน
การสอน  ความก�าวหน�าในวิชาชีพ 

 
- ค�าอาหาร อาหารว�างว�างและเครื่องด่ืม    
ผู�เข�ารับการพัฒนา คณะกรรมการ
ดําเนินงาน จํานวน 80 คน ๆ ละ 160 
บาท 2 วัน 
- ค�าตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท                                       
- ค�าท่ีพักวิทยากร 2 คืน ๆ ละ 800 
บาท 
- ค�าจัดทําป{าย  
- ค�าจัดทําคู�มือ จํานวน 100 เล�ม 

- 
 
 
 
- ค�าอาหาร อาหารว�างว�างและเครื่องด่ืม    
ผู�เข�ารับการพัฒนาและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 80 คน ๆ  ละ 160 บาท  1 วัน 

   
 
 

 
25,600 

 
7,200 

 
1,600 
540 

10,020 
- 
 
 
 
 
 

12,800 
5. การประเมินประสิทธิภาพ            
การปฏิบัติงานและสรุปผลรายงาน 
การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและสรุปผลรายงาน 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานสรุปผล
และจัดทํารายงาน 14 คน ๆ ละ           
160 บาท   

  
 
 

2,240 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

ร�อยละ 80 ของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย ท่ีได�รับ 
การพัฒนาองค�ความรู� ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพส�งผลต�อคุณภาพการศึกษา  

สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบสอบถาม 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 ครูผู�ช�วย ปฏิบัติหน�าท่ีความเป9นครู ท้ังการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพครู ได�อย�างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดและวิธีการทํางานท่ีถูกต�องเหมาะสมและมีศรัทธา
ในอาชีพ ส�งผลต�อคุณภาพการศึกษา 

 
 



96 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

โครงการ    การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลูกจ�างประจํา 
    และลูกจ�างชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 3    
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ   ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มบริหารงานบุคคล 
ผู8รับผิดชอบโครงการ   นางสุริยา วรสิทธิ์  นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ   
    นางดวงฤดี วัฒนรัตน�  และนายอเนก วิเลปะนะ   
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน  2563 – กันยายน 2564 
 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 เป9นหน�วยงานการศึกษา             
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน�าท่ี
รับผิดชอบในด�านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมถึงลูกจ�าง ท้ังในสํานักงานและ          
ในสถานศึกษา ให�มีความพร�อมสําหรับการบริหารงาน การอํานวยความสะดวกแก�ชุมชนและ          
การเรียนการสอนแก�นักเรียนให�ได�รับความปลอดภัย ซ่ึงส�วนหนึ่งมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีของ
ลูกจ�าง ท่ีจะต�องดูแลสถานศึกษาให�สวยงาม มีภูมิทัศน�สดใส เป9นระเบียบเรียนร�อย ส�งเสริม               
ให�นักเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขในการเรียนการสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ตระหนักถึงความสําคัญ           
ของลูกจ�าง จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของลูกจ�าง เพ่ือส�งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ�างให�มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน   
 
2. วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจให�ผู�เข�ารับการพัฒนา เป9นผู�มีสมรรถนะสูง        
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ 
            2.2 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�แลกเปลี่ยนเรียนรู� ความคิดเห็น และประสบการณ�
ในการปฏิบัติงานและการให�บริการ 
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3. เป<าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
           ลูกจ�างประจํา จํานวน 42 คน ลูกจ�างชั่วคราว จํานวน 32 คน และเจ�าหน�าท่ี 
จํานวน 8  คน รวมท้ังสิ้น 82 คน ระยะเวลา 3 วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
           ผู�เข�ารับการพัฒนาได�รับความรู�และประสบการณ�นําไปใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 82  
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณท่ีใช8 จํานวน 70,000 บาท   

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - 
2. แจ�งผู�เก่ียวข�องทราบ - - 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 นางสุริยา  วรสิทธิ ์

นางสาวอุษา  จิตรสิขเรศ 
นางดวงฤดี  วัฒนรัตน� 
นายอเนก  วิเลปะนะ 

2 แจ�งผู�เก่ียวข�องทราบ มกราคม  2564 
3 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานลูกจ�างประจําและ
ลูกจ�างชั่วคราว 
ระยะท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร�างองค�ความรู�ในการปฏิบัติตน
การปฏิบัติงานในหน�าท่ี และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
ระยะท่ี 2 ศึกษาดูงานแหล�งเรียนรู�
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ 

กุมภาพันธ� – กันยายน  
2564 

 
 
 
 
 
 
 

4 การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและสรุปผลรายงาน 

 
กันยายน  2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
3. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ        
การปฏิบัติงานลูกจ�างประจําและ
ลูกจ�างชั่วคราว 
ระยะท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร�างองค�ความรู�ในการปฏิบัติตน
การปฏิบัติงานในหน�าท่ี และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
ระยะท่ี 2 ศึกษาดูงานแหล�งเรียนรู�
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ 

 
 
 
- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
1 ม้ือ ๆ ละ 160 บาท 82 คน 
 
 
- ค�าเบ้ียเลี้ยง 3 ม้ือ 80 บาท 82 คน 
- ค�าจ�าง(เหมา)รถบัสปรับอากาศ 2 คัน  
1 วัน 
- ค�าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท 
- ค�าจัดทําป{าย 

 
 
 
 

13,120 
 
 

19,680 
 

34,000 
 

1,800 
540 

4. การประเมินประสิทธิภาพ            
การปฏิบัติงานและสรุปผลรายงาน 

- ค�าจัดทําเอกสารรายงานผล                  
การดําเนินงาน 

860 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
ร�อยละ 100 ของลูกจ�างประจํา และลูกจ�าง
ชั่วคราว มีความพร�อมในการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานท่ีดีมีความรู� ความเข�าใจ ทักษะ     
ในการปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

สังเกต/สัมภาษณ�/
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างชั่วคราว และเจ�าหน�าท่ี สามารถนําความรู�และประสบการณ�
จากการพัฒนาไปปรับใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีแนวคิดและวิธีการ
ทํางานท่ีถูกต�องเหมาะสมและมีศรัทธาในอาชีพ 
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ยุทธศาสตร2ที่ 4 
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โครงการ    ส�งเสริมระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 4    
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ   ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุมัชญา  วงษ�รักษ� และนางวิลาวรรณ�  ม่ันสุข
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ป;จจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี             
การสื่อสาร  ส�งผลให�เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และเป9นป;จจัยเร�งท่ีสําคัญ ท่ีทําให�โลก           
ไร�พรมแดนเกิดการไหลบ�าของข�อมูลข�าวสารท้ังทางบวกและทางลบ ซ่ึงเป9นอันจะยิ่งทวี               
ความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงส�งผลกระทบต�อการเรียนรู� ค�านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของ
เด็กและเยาวชนของชาติก�อให�เกิดป;ญหาสังคมและพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค� เช�น ป;ญหาหนีเรียน                
การใช�จ�ายฟุ�มเฟ�อย ป;ญหายาเสพติด ป;ญหาเพศสัมพันธ�ก�อนวัยอันควรและค�านิยมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปส�งผลให�หน�วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส�วนต�องดูแลช�วยเหลือนักเรียนร�วมกัน
อย�างจริงจังและต�อเนื่อง โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีใกล�ชิดนักเรียนรองจากครอบครัวของนักเรียน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในฐานะหน�วยงาน           
ท่ีรับผิดชอบโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�เห็นความสําคัญในการดําเนินงานระบบการดูแล
ช�วยเหลือนักเรียน ท้ังระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และระดับ
โรงเรียน ตลอดมาจนถึงป;จจุบัน ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
จึงได�จัดทําโครงการส�งเสริมสนับสนุนการดูแลช�วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ปNงบประมาณ 2564 ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค2   
 2.1 เพ่ือส�งเสริมให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครู ผู�ปกครองนักเรียน ชุมชน หน�วยงาน
และองค�กรภายนอกมีส�วนร�วมในการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
 2.2 เพ่ือให�นักเรียนต้ังเป{าหมายและวางแผนชีวิตตนเองและช�วยให�นักเรียนประสบ
ความสําเร็จในด�านการศึกษา สังคมและอารมณ�เม่ืออยู�ร�วมกับผู�อ่ืน 
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3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ     
 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ลงพ้ืนท่ีโรงเรียน            
ในสังกัดเพ่ือสัมภาษณ�และสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ท่ีได�รับการส�งต�อจากระบบดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน 
 2) โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1            
มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียน ทุกแห�ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร�อยละ 100 
ได�รับการดูแลช�วยเหลือเบ้ืองต�นตามสภาพป;ญหาของแต�ละคน   
 
๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณท่ีใช8 จํานวน 10,000 บาท   

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินสํารวจ 

วิเคราะห� สภาวะสุขภาพจิตด�วยวิธีการ
ทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค�นหา
อธิบาย ทํานายแนวโน�ม พฤติกรรม 
อารมณ� ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ 
แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุ
ของป;ญหาสุขภาพจิตในระดับเบ้ืองต�น
และประเมินผลอย�างต�อเนื่อง 

ธันวาคม 2563 - 
สิงหาคม 2564 

นางสาวสุมัชญา  
  วงษ�รักษ� 
และนางวิลาวรรณ� 
  ม่ันสุข 

2 เยี่ยมบ�านนักเรียน ปNการศึกษา 2564 
จัดคณะทํางานเยี่ยมบ�านนักเรียน
กลุ�มเป{าหมาย 

มิถุนายน - สิงหาคม 
2564 

3 สรุปรายงานผล กันยายน 2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. การลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินสํารวจ 
วิเคราะห� สภาวะสุขภาพจิตด�วย
วิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน        
เพ่ือค�นหาอธิบาย ทํานายแนวโน�ม 
พฤติกรรม อารมณ� ความคิด 
พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ  
ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของ
ป;ญหาสุขภาพจิตในระดับเบ้ืองต�น
และประเมินผลอย�างต�อเนื่อง 

- ค�าเบ้ียเลี้ยงคณะทํางาน และพนักงาน
ขับรถ เพ่ือประเมิน สํารวจ วิเคราะห� 
สภาวะสุขภาพจิต  
 

 
 

7,200 
 
 
 
 

2. เยี่ยมบ�านนักเรียน ปNการศึกษา 
2564 จัดคณะทํางานเยี่ยมบ�าน
นักเรียนกลุ�มเป{าหมาย 

- ค�าเบ้ียเลี้ยงคณะทํางาน และพนักงาน
ขับรถของคณะทํางานเยี่ยมบ�านนักเรียน
กลุ�มเป{าหมาย 

 
 

2,800 
3. สรุปรายงานผล - - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
๑. ผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได�รับการช�วยเหลือแนะนําการให�ความ
ช�วยเหลือแก�นักเรียน 

นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

แบบนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ 

๒. นักเรียนท่ีได�รับการช�วยเหลือให�คําปรึกษา
พัฒนาทักษะชีวิตคุณลักษณะอันพึงประสงค� 

นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ
กิจกรรม  

แบบนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 ทุกภาคส�วน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ร�วมกันดูแลช�วยเหลือนักเรียนเบ้ืองต�น
ตามสภาพป;ญหาของนักเรียน ทําให�นักเรียนเป9นคนท่ีสมบูรณ�ท้ังด�านร�างกาย อารมณ� สังคมและ
จิตใจ 

 7.2 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม�เหมาะสมน�อยลง 
 7.3 นักเรียนสามารถต้ังเป{าหมายและวางแผนชีวิตของตนเองได�เพ่ือพัฒนาตนเอง          

สู�ความสําเร็จในชีวิตในอนาคต 
 7.4 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมากข้ึน 
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โครงการ    ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ทางการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6    
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ   ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มส�งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 
ผู8รับผิดชอบโครงการ   นายสุพจน� มธุรส, และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต� 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีหน�าท่ีในการให�บริการ 
ส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนให�มีคุณภาพและ          
จัดการศึกษาต้ังแต�ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต�น รวมท้ังสิ้นจํานวน ๗๘ โรงเรียน           
เป9นโรงเรียนใหญ� จํานวน ๒ โรงเรียน ขนาดกลาง ๒๐ โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน ๕๖ 
โรงเรียน   
 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด�วยเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา    
 
๒. วัตถุประสงค2  
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต ๑ จํานวน ๗๘ โรงเรียน ให�มีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน 
  
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ       

 ๑) โรงเรียนในสังกัด จํานวน ๗๘ โรงเรียน  มีระบบเครือข(ายสารสนเทศท่ีพร�อม            
ใช�งานได�ตลอดเวลา 
 ๒) โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๕๖ โรงเรียนสามารถใช�การศึกษาทางไกลผ(าน
ดาวเทียม (DLTV)ได�อย(างดี 
 ๓) บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
จํานวน ๕๐ คนได�รับพัฒนาความรู�ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3.1 เชิงคุณภาพ 
 ๑) โรงเรียนในสัง กัด สามารถใช�งานระบบเครือข(ายอินเทอร� เน็ตได�อย(าง                       
มีประสิทธิภาพ 
 ๒) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดใช�งานการศึกษาทางไกลผ(านดาวเทียมได�อย(าง                  
มีประสิทธิภาพ 
 ๓) บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความสามารถการปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมข้ึน 

 
๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณท่ีใช8 จํานวน 30,000 บาท   

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ - - 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 

- - 

 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุพจน� มธุรส 

และนายประสาน 
  อรุณศรีสุขสันต� 

2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ 

มกราคม ๒๕๖๔  
 

3 อบรมพัฒนาความรู�การเรียน 
การสอนทางไกลผ�านดาวเทียม    
(NEW DLTV)  

กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
4 พัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยี 

สารสนเทศทางการศึกษา 
มีนาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๔ 

5 ติดตามการดําเนินงานระบบ 
เครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

มีนาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
6 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ กันยายน 2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
3. อบรมพัฒนาความรู�การเรียน 
การสอนทางไกลผ�านดาวเทียม    
(NEW DLTV) 

- ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับผู�เข�ารับการอบรมและเจ�าหน�าท่ี  
จํานวน ๖๐ คน ๆ ละ ๑๖๐ บาท  
- ค�าตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๕ ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 

 
 

๙,๖๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
4. พัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลย ี
สารสนเทศทางการศึกษา 

- ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับผู�เข�ารับการอบรมและเจ�าหน�าท่ี  
จํานวน ๕๐ คน ๆ ละ ๑๖๐ บาท 

 
 

๘,๐๐๐ 
5. ติดตามการดําเนินงานระบบ
เครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- ค�าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการ ๓ คน          
และพนักงานขับรถยนต� 1 คน จํานวน 
๒๐ วัน  

 
 

9,๔๐๐ 
6. รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ 

- - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
๑. ร�อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด           
มีระบบเครือข�ายสารสนเทศ ท่ีพร�อมใช�งาน
ได�ตลอดเวลา 

การทดสอบการใช�
งานระบบเครือข�าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนในสังกัด 

แบบประเมินการ
ทดสอบระบบเครือข�าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ร�อยละ 90 ของโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
ใช�การศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม 
(DLTV)ได�อย�างดี 

การทดสอบระบบ
การศึกษาทางไกล
ผ�านดาวเทียม  

แบบประเมินการ
ทดสอบการใช�งาน
ระบบการศึกษา
ทางไกลผ�านดาวเทียม 

๓. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
จํานวน ๕๐ คนผ�านการอบรมพัฒนาความรู�
ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมินผล
หลังจากการอบรม
พัฒนา 

แบบทดสอบเม่ือเสร็จ
สิ้นการอบรมพัฒนา 
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7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 โรงเรียน จํานวน ๗๘ โรงเรียน  มีระบบเครือข�ายสารสนเทศท่ีพร�อมใช�งานได�
ตลอดเวลา 

 7.2 โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๕๖ โรงเรียนสามารถใช�การศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม 
(DLTV)ได�อย�างดี 

 7.3 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
จํานวน ๕๐ คนผ�านการอบรมพัฒนาความรู�ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร2ที่ 6 
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โครงการ    นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการนิเทศ 
    แบบหลากหลายวิธีการ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6    
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ   ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบโครงการ   นางสาวแสงแข คงห�วยรอบ และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – กันยายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
มาตรา 37 กําหนดให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน�าท่ีในการบริหารและจัดการศึกษา
ร�วมกับสถานศึกษา เพ่ือให�สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาได�อย�างมีคุณภาพและ           
ได�มาตรฐานเป9นท่ีพึงพอใจของผู�รับบริการและเป9นท่ียอมรับของสังคม โดยเน�นให�ผู�เรียนเป9นคนดี 
คนเก�งและอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุขตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 และ   
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 การนิเทศการศึกษา จึงถือเป9นความพยายามสําคัญอย�างยิ่ง
ของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทํากิจกรรมและให�บริการช�วยเหลือ แนะนําแก�ผู�บริหารโรงเรียน 
และครูผู�สอนโดยตรงและทางอ�อม อันจะได�นํามาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู�ของผู�เรียน ซ่ึงผู�นิเทศต�องเป9นผู� ท่ีมีความรู�อย�างกว�างขวางและลึกซ้ึงในการให�
คําปรึกษา คําแนะนํา ช�วยเหลือสนับสนุน สร�างขวัญและกําลังใจแก�ครูและบุคลการทางการศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย�างยิ่งในยุคท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง           
อยู�ตลอดเวลาจากการพัฒนาเชิงสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภัยจากโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ต�าง ๆ ท่ีส�งผลกระทบให�ต�องปรับรูปแบบกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบผสมผสานและ
หลากหลายวิธีการ เพ่ือท่ีจะสอดคล�องกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาได�อย�างดีและมีประสิทธิภาพ  

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจึงต�องมุ�งเน�นการประยุกต�ใช�กระบวนการนิเทศ
แบบผสมผสานท้ัง on-site และ online mentoring ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�และบริบท                
ท่ีเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ เช�น การนําเทคโนโลยี VDO Call หรือ การใช� Application Zoom/ 
Microsoft Teams/ Google Meet มาใช�ควบคู�กันในกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงการใช�เครื่องมือนิเทศท่ีหลากหลาย เจาะจงเฉพาะโรงเรียนและกลุ�มโรงเรียน        
ได�หรือเลือกรูปแบบการใช�เครื่องมือนิเทศท่ีหลากหลาย เพ่ือเป9นการตอบโจทย�ภาวการณ�ท่ีมี  
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ความแตกต�างและเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว เพ่ือเป9นการช�วยเหลือ และส�งเสริมสนับสนุน                
การปฏิบัติ และบริหารงานของโรงเรียนได�อย�างเหมาะสม 

กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�ตระหนักและให�ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
จึงจัดทํา “โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด�วยกระบวนการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ” เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป9นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม กํากับและ
ประเมินผลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตลอดจนเป9นแนวทางของ
ผู�บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
๒. วัตถุประสงค2  

 2.1 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาระบบนิเทศภายในและพัฒนา
บุคลากรในทางวิชาการ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดทํางานทะเบียนวัดผล 
ประเมินผลและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการนิเทศแบบผสมผสานและ
หลากหลายวิธีการเหมาะสมกับบริบท 

 2.2 เพ่ือยกระดับศึกษานิเทศก�ให�ได�รับการพัฒนาศักยภาพในการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�การดําเนินงานร�วมกัน และสร�างเครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศ 

 2.3 เพ่ือส�งเสริมให�สถานศึกษาได�นําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศจากกระบวนการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของศึกษานิเทศก�และเครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศ 
  
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ       
 1) ร�อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได�รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด�วยกระบวนการนิเทศแบบ
ผสมผสานและหลากหลายวิธีการ (Blended mentoring) แบ�งเป9นแบบ on-site ภาคเรียนละ         
1 ครั้ง และแบบ online ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมปNละ 6 ครั้งต�อโรงเรียน 
 2) ร�อยละ 100 ของศึกษานิเทศก�และครูแกนนําเครือข�ายร�วมนิเทศ ได�รับ                
การพัฒนาศาสตร�ความรู�การนิเทศแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการ และกลยุทธ�ในการสร�าง
เครือข�ายร�วมนิเทศในรูปแบบชุมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
 3) ร�อยละ 60 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได�นําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศจากกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียน          
การสอนแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการของศึกษานิเทศก�และเครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศ   
 3.1 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1       
จัดการศึกษาได�อย�างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน�น
และเป{าหมายของ สพฐ. อยู�ในระดับดีข้ึนไป รวมถึงพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�สามารถพัฒนาความรู� 
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ทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป{าหมาย ตามแนวทางการกระจายอํานาจโดยใช�หลักธรรมาภิบาล 
เน�นการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนด�วยกระบวนการนิเทศแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการ 
 2) ศึกษานิเทศก�และครูแกนนําเครือข�ายร�วมนิเทศ ได�รับการพัฒนาศาสตร�ความรู�
การนิเทศแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการ และกลยุทธ�ในการสร�างเครือข�ายร�วมนิเทศ             
ในรูปแบบชุมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู�อยู�ในระดับดีข้ึนไป 
 3) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
นําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศจากกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
และหลากหลายวิธีการของศึกษานิเทศก�และเครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศอยู�ในระดับดีข้ึนไป  
 
๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 การประชุมวางแผนแนวทางการนิเทศ 

และการจัดทําเครื่องมือนิเทศและ
เครื่องมือประเมินผล 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1               
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           
ปNการศึกษา 2564 

 
 
 

ครั้งท่ี 1 มีนาคม 2564 
 

ครั้งท่ี 2 ตุลาคม 2564 

นางสาวแสงแข  
  คงห�วยรอบ  
และคณะ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ 
online เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก�และสร�างเครือข�ายครู
แกนนําร�วมนิเทศในการยกระดับ
กระบวนการนิเทศ ติดตามการจัด        
การเรียนการสอน 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2               
ปNการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 1 เมษายน – 
พฤษภาคม  2564 
ครั้งท่ี 2 ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2564 

3 การนิเทศติดตามการจัดการเรียน        
การสอน 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2             
ปNการศึกษา 2564 

 
 

ครั้งท่ี 1 มิถุนายน –  
สิงหาคม 2564 
ครั้งท่ี 2 ธันวาคม 

2564 – กุมภาพันธ� 
2565 
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5. งบประมาณท่ีใช8 จํานวน 60,000 บาท   

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. การประชุมวางแผนแนวทาง 
การนิเทศ และการจัดทําเครื่องมือ
นิเทศและเครื่องมือประเมินผล 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           
ปNการศึกษา 2564 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับผู�เข�าประชุม รูปแบบ on-site     
จํานวน 10 คน ๆ ละ 160 บาท           
2 ครั้ง 
- ถ�ายเอกสารเครื่องมือการนิเทศ 

 
 
 

3,200 
100 

 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
4 การนําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศของ

โรงเรียนจากกระบวนการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของ
ศึกษานิเทศก�และเครือข�ายครูแกนนํา
ร�วมนิเทศ ทางช�องรายการ TV online 
ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1  
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1            
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2             
ปNการศึกษา 2564 

กรกฎาคม 2564 – 
เมษายน 2565 

นางสาวแสงแข  
  คงห�วยรอบ  
และคณะ 

5 การสรุปและรายงานผล 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1               
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2               
ปNการศึกษา 2564 

 
ครั้งท่ี 1 กันยายน 

2564 
ครั้งท่ี 2 เมษายน 

2565 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รูปแบบ online เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพศึกษานิเทศก�และสร�าง
เครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศ           
ในการยกระดับกระบวนการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           
ปNการศึกษา 2564 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม
สําหรับคณะทํางาน รูปแบบ on-site   
จํานวน 10 คน ๆ ละ 160 บาท             
2 ครั้ง 
- ค�าวัสดุ  

 
 
 

3,200 
200 

3. การนิเทศติดตามการจัด             
การเรียนการสอน 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           
ปNการศึกษา 2564 

- ค�าเบ้ียเลี้ยงการนิเทศติดตาม  
- ถ�ายเอกสารเครื่องมือการนิเทศ 

52,940 
200 

4. การนําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศ
ของโรงเรียนจากกระบวนการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของศึกษานิเทศก�และเครือข�ายครู
แกนนําร�วมนิเทศ ทางช�องรายการ 
TV online ของ สพป.อุทัยธานี 
เขต 1  
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           
ปNการศึกษา 2564 

- - 

5. การสรุปและรายงานผล 
- ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           
ปNการศึกษา 2564 
- ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           
ปNการศึกษา 2564 

- ค�าจ�างเหมาจัดทําเอกสารรายงานผล 
1 เล�ม ๆ ละ 80 บาท  2 ครั้ง 

 
160 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในและพัฒนาบุคลากรในทางวิชาการ 
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การจัดทํางานทะเบียนวัดผล ประเมินผล
และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ด�วยกระบวนการนิเทศแบบผสมผสานและ
หลากหลายวิธีการเหมาะสมกับบริบท 

- การนิเทศติดตาม
การดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
- การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
- การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
- การประชุม            
สรุป/รายงานผล         
การดําเนินงาน       
แต�ละเดือน 
 

- เครื่องมือนิเทศ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
- แบบประเมินผล          
การดําเนินงาน 
- แบบรายงาน 

2. ศึกษานิเทศก�พัฒนาศักยภาพในการ
นิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
ดําเนินงานร�วมกัน และสร�างเครือข�าย       
ครูแกนนําร�วมนิเทศ 
3. สถานศึกษานําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศ
จากกระบวนการนิเทศติดตามการจัด            
การเรียนการสอนของศึกษานิเทศก�และ
เครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศ 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 ร�อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได�รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด�วยกระบวนการนิเทศแบบ
ผสมผสานและหลากหลายวิธีการ (Blended mentoring) แบ�งเป9นแบบ on-site ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง และแบบ online ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมปNละ 6 ครั้งต�อโรงเรียน 
 7.2 ร�อยละ 100 ของศึกษานิเทศก�และครูแกนนําเครือข�ายร�วมนิเทศ ได�รับ               
การพัฒนาศาสตร�ความรู�การนิเทศแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการ และกลยุทธ�ในการสร�าง
เครือข�ายร�วมนิเทศในรูปแบบชุมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
 7.3 ร�อยละ 60 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได�นําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศจากกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียน             
การสอนแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการของศึกษานิเทศก�และเครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศ 
 7.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1             
จัดการศึกษาได�อย�างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน�น
และเป{าหมายของ สพฐ. อยู�ในระดับดีข้ึนไป รวมถึงพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�สามารถพัฒนาความรู� 
ทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป{าหมาย ตามแนวทางการกระจายอํานาจโดยใช�หลักธรรมาภิบาลเน�น
การมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนด�วยกระบวนการนิเทศแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการ 
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 7.5 ศึกษานิเทศก�และครูแกนนําเครือข�ายร�วมนิเทศ ได�รับการพัฒนาศาสตร�ความรู�              
การนิเทศแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีการ และกลยุทธ�ในการสร�างเครือข�ายร�วมนิเทศ                 
ในรูปแบบชุมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู�อยู�ในระดับดีข้ึนไป 
 7.6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
นําเสนอผลปฏิบัติท่ีเป9นเลิศจากกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
และหลากหลายวิธีการของศึกษานิเทศก�และเครือข�ายครูแกนนําร�วมนิเทศอยู�ในระดับดีข้ึนไป  
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โครงการ    การติดตามผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา และสังเคราะห�การรายงานผลการประเมินตนเอง 
    ของสถานศึกษา(SAR) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ปNการศึกษา 2563  
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6    
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ   ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู8รับผิดชอบโครงการ   นายวิเชียร  คนึงหมาย และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – กันยายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – กันยายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ตระหนักในนโยบาย           
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ท่ีให�ความสําคัญด�าน
การศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษา
แห�งชาติฉบับเดิม ได�สิ้นสุดลงกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได�
จัดทําแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ข้ึนเพ่ือวางกรอบเป{าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศโดยมุ�งจัดการศึกษาให�คนไทยทุกคนสามารถเข�าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพพัฒนากําลังคน
ให�มีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา ๔๘ 
ให�หน�วยงานต�นสั ง กัดและสถานศึกษาจัดให� มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ                  
ให�ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเป9นส�วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต�องดําเนินการ อย�าง
ต�อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปNเสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัดหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และ
เปjดเผยต�อสาธารณชน เพื่อนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก และประกาศใช�กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให�ใช�มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ ประกอบกับยุทธศาสตร�ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในด�านการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาได�ให�ความสําคัญกับ          
การประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา มุ�งเน�นให�มีการนําผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มาใช�เป9นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง โดยมีการปรับปรุง
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มาตรฐานและตัวชี้วัดให�น�อยลง กระชับและสะท�อนถึงคุณภาพการศึกษาอย�างแท�จริงเน�น        
การประเมินสภาพจริงไม�ยุ�งยาก สร�างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข�อมูล 
ลดการจัดทําเอกสารท่ีใช�ในการประเมิน รวมท้ังให�มีการพัฒนาผู�ประเมินคุณภาพภายในให�มี
มาตรฐานและน�าเชื่อถือ สามารถ ให�คําชี้แนะ ให�คําปรึกษาแก�สถานศึกษา ท่ีสอดคล�องกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนั้นนโยบาย          
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล�าว จึงเป9นภารกิจท่ีสําคัญ          
ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต�องร�วมกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษากฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ๓ ได�ระบุว�า  
ให�สถานศึกษาแต�ละแห�งจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให�เป9นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต�ละระดับและ
ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพร�อมท้ังจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผน          
ท่ีกําหนดไว�จัดให�มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผล
การดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส�งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให�แก�หน�วยงานต�นสังกัดหรือหน�วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป9นประจํา             
ทุกปN 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการจัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดดําเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัดตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนด จึงจัดทําโครงการนี้     

 

 
๒. วัตถุประสงค2  
 เพ่ือตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๑  ปNการศึกษา 2563   

  
๓. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ       
 ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๑  ปNการศึกษา 2563  จํานวน 
78 โรงเรียน 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป9นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการอย�างมีคุณภาพ 
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๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณท่ีใช8 จํานวน 10,000 บาท   

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
เครื่องมือประเมินการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับคณะกรรมการ จํานวน 15 คน 
คนละ 160 บาท 1 วัน 

 
 

2,400 

2. แจ�งสถานศึกษาประเมินตนเอง - - 
3. วิเคราะห� สรุป ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาในสังกัด 
จัดทํารายงานผล 

- - 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา

เครื่องมือประเมินการดําเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กุมภาพันธ� - มีนาคม 
2564 

นายวิเชียร   
  คนึงหมาย  
และคณะ 

2 แจ�งสถานศึกษาประเมินตนเอง เมษายน - พฤษภาคม 
2564 

3 วิเคราะห� สรุป ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาในสังกัด จัดทํา
รายงานผล 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2564 

4 จัดทําแนวทางการเขียนรายงาน          
การประเมินตนเองของสถานศึกษา         
ปNการศึกษา 2563 

เมษายน - พฤษภาคม 
2564 

5 ประสานงานสถานศึกษาจัดส�งรายงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)) 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
4. จัดทําแนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปNการศึกษา 2563 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับคณะทํางาน จํานวน 15 คน  
คนละ 160 บาท 1 วัน 

2,400 

5. จัดทําเอกสารแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต ๑ 

- ค�าจัดทําเอกสารแนวทางการเขียน
รายงาน จํานวน 100 เล�ม 

5,200 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
ได�รับการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทุกโรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา 

เครื่องมือติดตาม 
การดําเนินงานระบบ       
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑    
มีรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกแห�ง 

ตรวจสอบรายงาน
การประเมินตนเอง
ตามระบบการปะกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

เอกสารการรายงาน
ของสถานศึกษา         
ทุกแห�ง 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ดําเนินการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 และมีผล           
การประเมินตามมาตรฐานปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีข�อมูลผลการดําเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในการเสนอรายงานตามตัวชี้วัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 



119 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

งาน/โครงการ   การบริหารคุณภาพกลุ�มโรงเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย�  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนโยบายและแผน 
ผู8รับผิดชอบ   นางก่ิงแก�ว จรุงธนะกิจ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากหลักการของการกระจายอํานาจสู�สถานศึกษา เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�โรงเรียน              
ในสังกัด จึงจัดต้ังกลุ�มโรงเรียน 9 กลุ�มโรงเรียน ได�แก� กลุ�มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ�มท่ี 1              
กลุ�มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ�มท่ี 2 กลุ�มโรงเรียนหนองขาหย�าง กลุ�มโรงเรียนทัพทัน กลุ�มท่ี 1 
กลุ�มโรงเรียนทัพทัน กลุ�มท่ี 2 กลุ�มโรงเรียนทัพทัน กลุ�มท่ี 3 กลุ�มโรงเรียนสว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 1 
กลุ�มโรงเรียนสว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 2 และกลุ�มโรงเรียนสว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 3 โดยให�กลุ�มโรงเรียนมี
บทบาทและมีส�วนร�วมในการพัฒนาโรงเรียนให�เกิดความเข�มแข็ง และมีการช�วยเหลือร�วมมือกัน
ระหว�างโรงเรียนภายในกลุ�มท้ัง 4 ด�าน คือ ด�านวิชาการ ด�านบริหารงบประมาณ ด�านบริหารงาน
บุคคล และด�านบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนด�านการบริหารจัดการ  กิจกรรมอบรมพัฒนาครู 
กิจกรรมการแข�งขันต�าง ๆ เพ่ือร�วมกันขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สู�การปฏิบัติจนบรรลุ
เป{าหมายและเกิดประโยชน�ต�อผู�เรียนอย�างแท�จริง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ�มโรงเรียนและสร�างความเข�มแข็งในการช�วยเหลือร�วมมือของ
โรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณให�กลุ�มโรงเรียนในการบริหาร
จัดการได�อย�างมีคุณภาพ และสามารถดําเนินกิจกรรมอันเป9นบริบทต�อการพัฒนาอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค2 

 2.1 เพ่ือให�กลุ�มโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ�มและสร�างความ
เข�มแข็งของกลุ�มโรงเรียนอย�างมีประสิทธิภาพ   

 2.2 เ พ่ือให�กลุ� มโรงเรียนสามารถดํา เนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภารกิจท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 มอบหมาย 
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 2.3 ส�งเสริมสนับสนุนเครือข�ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�านวิชาการกลุ�ม
โรงเรียน 

 2.4 ส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือให�โรงเรียนเกิดการขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของกลุ�มโรงเรียน 
 
3.  เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        กลุ�มโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
จํานวน 8 กลุ�ม 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
        กลุ�มโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1           
มีการบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ�มอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ    จํานวน 80,000  บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ - - 
2. แจ�งการจัดสรรงบประมาณ          
ให�กลุ�มโรงเรียน 

จัดสรรให�กลุ�มโรงเรียน 8 กลุ�มโรงเรียน 
กลุ�มละ 10,000 บาท 

80,000 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ ธันวาคม 2563 นางก่ิงแก�ว   

  จรุงธนะกิจ 2 แจ�งการจัดสรรงบประมาณให�          
กลุ�มโรงเรียน 

ธันวาคม 2563 

3 กลุ�มโรงเรียนบริหารจัดการ
งบประมาณตามท่ีได�รับจัดสรร 

ธันวาคม 2563 - 
สิงหาคม 2564 

4 กลุ�มโรงเรียนสรุปและรายงานผลให�
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

สิงหาคม 2564 

5 สรุปและรายงานผล สิงหาคม 2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
3. กลุ�มโรงเรียนบริหารจัดการ
งบประมาณตามท่ีได�รับจัดสรร 

- - 

4. กลุ�มโรงเรียนสรุปและรายงาน
ผลให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

- - 

5. สรุปและรายงานผล - - 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

1. กลุ�มโรงเรียนในสังกัดมีการบริหาร
งบประมาณท่ีได�รับตรงตามวัตถุประสงค� 

รายงานผล 
 

แบบรายงานผล 
 

2. กลุ�มโรงเรียนได�รับส�งเสริมสนับสนุน
เครือข�ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด�านวิชาการกลุ�มโรงเรียน 

รายงานผล 
 
 

แบบรายงานผล 
 
 

3. กลุ�มโรงเรียนได�รับส�งเสริมสนับสนุน
ช�วยเหลือให�โรงเรียนเกิดการขับเคลื่อนใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ�ม
โรงเรียน 

รายงานผล 
 
 

แบบรายงานผล 
 
 

 
 

7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดภายในกลุ�มโรงเรียนมีความเข�มแข็งและมีการพัฒนาอย�าง
ต�อเนื่อง   
 7.2 กลุ�มโรงเรียนสามารถช�วยเหลือร�วมมือกับโรงเรียนภายในกลุ�มโรงเรียนให�
สามารถบริหารจัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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บัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารคุณภาพกลุ%มโรงเรียน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

งบประมาณ 80,000 บาท 
 

 

ท่ี 
 

กลุ%มโรงเรียน 
 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ 

1 เมืองอุทัยธานี กลุ�มท่ี 1 10,000  
2 เมืองอุทัยธานี กลุ�มท่ี 2 10,000  
3 หนองขาหย�าง  10,000  
4 ทัพทัน กลุ�มท่ี 1 10,000  
5 ทัพทัน กลุ�มท่ี 2 10,000  
6 สว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 1 10,000  
7 สว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 2 10,000  
8 สว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 3 10,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000  
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งาน/โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
    ประจําปN 2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย�  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มนโยบายและแผน 
ผู8รับผิดชอบ   นางก่ิงแก�ว จรุงธนะกิจ และนางยิ้มศรี เมืองเหลือ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากหลักการของการกระจายอํานาจสู�สถานศึกษา เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�โรงเรียน              
ในสังกัด จึงจัดต้ังกลุ�มโรงเรียน 9 กลุ�มโรงเรียน ได�แก� กลุ�มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ�มท่ี 1              
กลุ�มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ�มท่ี 2 กลุ�มโรงเรียนหนองขาหย�าง กลุ�มโรงเรียนทัพทัน กลุ�มท่ี 1 
กลุ�มโรงเรียนทัพทัน กลุ�มท่ี 2 กลุ�มโรงเรียนทัพทัน กลุ�มท่ี 3 กลุ�มโรงเรียนสว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 1 
กลุ�มโรงเรียนสว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 2 และกลุ�มโรงเรียนสว�างอารมณ� กลุ�มท่ี 3 โดยให�กลุ�มโรงเรียน 
มีบทบาทและมีส�วนร�วมในการพัฒนาโรงเรียนให�เกิดความเข�มแข็ง และมีการช�วยเหลือร�วมมือกัน
ระหว�างโรงเรียนภายในกลุ�มท้ัง 4 ด�าน คือ ด�านวิชาการ ด�านบริหารงบประมาณ ด�านบริหารงาน
บุคคล และด�านบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนด�านการบริหารจัดการ  กิจกรรมอบรมพัฒนาครู 
กิจกรรมการแข�งขันต�าง ๆ เพ่ือร�วมกันขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สู�การปฏิบัติจนบรรลุ
เป{าหมายและเกิดประโยชน�ต�อผู�เรียนอย�างแท�จริง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ�มโรงเรียนและสร�างความเข�มแข็งในการช�วยเหลือร�วมมือของ
โรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณให�กลุ�มโรงเรียนในการบริหาร
จัดการได�อย�างมีคุณภาพ และสามารถดําเนินกิจกรรมอันเป9นบริบทต�อการพัฒนาอย�าง              
มีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให�มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึน โดยยึดหลักการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�วยสื่อทางไกลผ�านดาวเทียมให�สามารถ
ดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 เพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษาให�กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ให�มีโอกาส
ได�รับการเรียนรู�ใกล�เคียงหรือเท�าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ�ท่ีมีความ
พร�อมสูงกว�า 

 2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให�มี
คุณภาพเพ่ิมสูงข้ึน 
 2.5 เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับเครือข�ายชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ในการมีส�วนร�วม
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในชมรม ฯ ให�เกิดเป9นรูปธรรม  

 
3.  เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนได�รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
 2) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใช�สื่อทางไกลผ�านดาวเทียมในการจัด        
การเรียนการสอนได�อย�างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
 3)  โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบ และเครือข�ายความร�วมมือในการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ค�าเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน 
 2) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใช�สื่อทางไกลผ�านดาวเทียมในการจัด         
การเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 3) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ�านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก           
ทุกโรงเรียน 
 4) การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กขององค�คณะบุคคล 
ผู�ปกครองนักเรียน ชุมชน และทุกภาคส�วนมีความเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 5) ร�อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การประเมินคุณภาพภายนอก
ลดลง 
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๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทํางานพัฒนา

ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ธันวาคม 2563 นางก่ิงแก�ว   

  จรุงธนะกิจ 
และนางยิ้มศรี 
  เมืองเหลือ 

2 ประชุมผู�บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพ่ือสร�างความเข�าใจการดําเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจําปN 2564 

 
มกราคม 2564 

3 จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจําปN 2564 

กรกฎาคม 2564 

4 ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในการดําเนินการ
ของชมรมและหารือแนวทางการขับเคลื่อน 

 
กรกฎาคม - กันยายน 

2564 

5 คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเป9นเลิศ ประจําปN 2564 และ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติ         
ท่ีเป9นเลิศการจัดการศึกษาทางไกล
ผ�านดาวเทียม ประจําปN 2564       
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
สิงหาคม 2564 

6 ประชุมชี้แจง สร�างความเข�าใจให�กับ
ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�เก่ียวข�อง       
ในการดําเนินการรวมสถานศึกษา  
และเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
ตามบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      
ท่ีมีนักเรียนต้ังแต� 40 คน ลงมา        
ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน          
ขนาดเล็ก 

 
กันยายน 2564 

7 คณะทํางานสรุปรายงานผล              
การดําเนินงาน และนําผลมาศึกษา 
วิเคราะห�เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก�ไข 
และดําเนินการต�อไป 

กันยายน 2564 
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5. งบประมาณ    จํานวน 40,000  บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมคณะทํางานพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

- - 

2. ประชุมผู�บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก เพ่ือสร�างความเข�าใจการ
ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจําปN 
2564 

บูรณาการร�วมกับการประชุมผู�บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดประจําเดือน 

- 

3. จัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจําปN 
2564 

- - 

4. ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในการ
ดําเนินการของชมรมและหารือแนว
ทางการขับเคลื่อน 

- - 

5. คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธี
ปฏิบัติ ท่ีเป9นเลิศ ประจําปN 2564 
และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติ     
ท่ีเป9นเลิศการจัดการศึกษาทางไกล
ผ�านดาวเทียม ประจําปN 2564       
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- ค�าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
จํานวน 10 คน ๆ ละ 400 บาท 2 วัน  
- ค�าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถยนต� 
จํานวน 1 คน 2 วัน ๆ ละ 120 บาท 
- ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืมสําหรับ 
ประชุมสรุปผลการประเมิน จํานวน        
10 คน ๆ ละ 30 บาท 

 
8,000 

 
240 

 
 

300 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 

 - เงินรางวัล จํานวน  4  รางวลั 
  1. ชนะเลิศ จํานวน 1 รางวลั เป9นเงิน 
9,000 บาท 
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 
รางวัล เป9นเงิน 7,000 บาท 
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 
รางวัล เป9นเงิน 6,000 บาท 
 4. รองชนะเลิศ อันดับ 3 จํานวน 1 
รางวัล เป9นเงิน 5,000 บาท 
- ค�าโล�รางวัล 3 รางวัล ๆ ละ 1,200 
บาท  
- ค�าเกียรติบัตรรางวัลพร�อมกรอบ 
จํานวน 5 ชุด 

27,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

860 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนได�รับ       
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร           
จัดการศึกษา 

เก็บข�อมูล แบบเก็บข�อมูล 

2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใช�
สื่อทางไกลผ�านดาวเทียมในการจัดการเรียน
การสอนได�อย�างเต็มรูปแบบ และมี
ประสิทธิภาพ  
3. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและ
เครือข�ายความร�วมมือในการบริหาร             
จัดการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
4. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียน
ลดลงอย�างต�อเนื่อง มีจํานวนลดลง 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT, O-NET) 
ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ค�าเฉลี่ย 
เพ่ิมสูงข้ึน 
6. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใช�
สื่อทางไกลผ�านดาวเทียมในการจัดการเรียน
การสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
7. โรงเรียนขนาดเล็ก ผ�านการประเมิน     
การประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก  
ทุกโรงเรียน 

เก็บข�อมูล แบบเก็บข�อมูล 

8. การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็กขององค�คณะบุคคล 
ผู�ปกครองนักเรียน ชุมชน และทุกภาคส�วน
มีความเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึน   
9. ร�อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก            
ท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง 

 
 

7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สามารถบริหารจัดการศึกษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ส�งผลให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพเพ่ิมสูงข้ึน 
 7.2 องค�คณะบุคคล ผู�ปกครองนักเรียน ชุมชน และทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วม      
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กมีความเข�มแข็งและเป9นรูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
 7.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ท่ีมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการศึกษา            
ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�สูงข้ึนเป9นท่ีประจักษ� สามารถเป9นแบบอย�างท่ีดีต�อโรงเรียน
อ่ืนได� 
 7.4 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีดํารงอยู�สามารถจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
เป9นท่ีเชื่อม่ันของชุมชน และมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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งาน/โครงการ   การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    อุทัยธานี เขต 1 ปN 2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย�  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มอํานวยการ 
ผู8รับผิดชอบ   นางฐิตินันท�  สถิตย�พงษ� 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2563 –  กันยายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการองค�การสู�ความเป9นเลิศ เป9น การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือให�บรรลุตามเป{าหมาย โดยมุ�งเน�นการสร�างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดี 
ยึดการสร�างความเข�มแข็งด�วยการพัฒนาให�เป9นองค�การแห�งการเรียนรู� การกระจายอํานาจและ
เปjดโอกาสให�มีส�วนร�วมจากผู�เก่ียวข�อง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เพ่ือให�ได�ข�อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ โดยแบ�งการบริหารจัดการ ไว� 4 ตัวบ�งชี้ ได�แก�การบริหาร
จัดการท่ีดี การพัฒนาสู�องค�การแห�งการเรียนรู� การกระจายอํานาจและการส�งเสริม การบริหาร
จัดการอย�างมีส�วนร�วม และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท้ังหมดนี้ได�กําหนดให�เป9นการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการต�อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสบ
ความสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�างจริงจัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือผลักดันให� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการบริหารจัดการท่ีดีมีการพัฒนาสู�องค�การแห�งการเรียนรู�           
มีการกระจายอํานาจและการส�งเสริมการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วม รวมท้ังมีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ต�อไป 
 
2. วัตถุประสงค2 
           2.1 เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจ กรอบ แนวทางการดําเนินการในการขับเคลื่อน 
การบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให�เป9นไปในแนวทาง           
ท่ีตรงกัน 
 2.2 เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจและทักษะ พร�อมมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
และสร�างข�อตกลงการรายงานผลการดําเนินงานให�สามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 เพ่ือให�การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ� จุดเน�น 
การประเมินส�วนราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จํานวน 1 ราย   
 2) รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
จํานวน 3 ราย 
 3) ผู�อํานวยการกลุ�ม/หน�วย จํานวน 9  ราย   
 4) ประธานกลุ�มโรงเรียน  จํานวน 9 ราย 
 4) บุคลากรผู�ปฏิบัติหน�าท่ี จํานวน  2 ราย 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) มีการดําเนินการในการขับเคลื่อนการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป9นไปในแนวทางท่ีตรงกัน 
 2) มีการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ และสร�างข�อตกลงการรายงานผล             
การดําเนินงานสามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 3) มีการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ� จุดเน�นการประเมิน
ส�วนราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 แต�งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 

ตุลาคม - พฤศจิกายน
2563 

นางฐิตินันท�   
  สถิตย�พงษ� 

2 ประชุม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑,  
ผอ.กลุ�ม/หน�วย และประธานกลุ�ม
โรงเรียน สร�างความเข�าใจกรอบ    
แนวทางการดําเนินการฯ มอบหมาย
ภารกิจ รายงานผลการปฏิบัติงาน        
ทุกวันพุธ ดังนี้ 
- วันพุธ 2 และ 4 ของเดือนประชุม
ประธานกลุ�มสัญจร 
- วันพุธท่ี 1,3 ของเดือนประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
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5. งบประมาณ    จํานวน 25,000  บาท 
 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. แต�งต้ังคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

- - 

2. ประชุม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี 
เขต ๑, ผอ.กลุ�ม/หน�วย และ
ประธานกลุ�มโรงเรียน สร�างความเข�าใจ
กรอบแนวทางการดําเนินการฯ 
มอบหมายภารกิจ รายงานผล        
การปฏิบัติงานทุกวันพุธ ดังนี้ 
- วันพุธ 2 และ 4 ของเดือน
ประชุมประธานกลุ�มสัญจร 
- วันพุธท่ี 1,3 ของเดือนประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 

- ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม สําหรับ
ผู�เข�าร�วมประชุม 13 คน ๆ ละ ๓๐ 
บาท 22 ครั้ง  
- ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืมสําหรับ
ประชุมร�วมกับประธานกลุ�ม จํานวน  
22 คน ๆ ละ ๓๐ บาท 22 ครั้ง  

 
 

8,580 
 
 

14,520 

3. สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการกิจกรรมของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ จํานวน 15 เล�ม   

- ค�าจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนิน
โครงการ  

 
1,900 

 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
3 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

กิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี           
เขต ๑ จํานวน 15 เล�ม   

ตุลาคม 2564 นางฐิตินันท�   
  สถิตย�พงษ� 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

1. คณะบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สามารถดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการบรหิารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามบทบาท
ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และสถานศึกษา
ทุกแห�งในสังกัด  ให�เป9นไปตามเป{าหมาย
ของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุดในการ
ประเมินส�วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 
44) และการประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามตัวชีว้ัดแผนปฏิบัตริาชการและการ
บริหารจดัการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการประเมินสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีสุจริต โปร�งใส ตามบริบท 

รายงานผล             
การดําเนินงาน 

 แบบรายงาน 
 

2. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศหรือ
วิจัยการดําเนินงานตามนโยบาย 

รายงานผล            
การดําเนินงาน 

 แบบรายงาน 
 

๓. วิเคราะห�ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนํา
ผลการวิเคราะห�มาวิจัยและพัฒนา เพ่ือให�
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ มีระบบการบรหิารจัดการท่ีดี 
โรงเรียนมีมาตรฐาน และห�องเรยีนมีคุณภาพ 
นักเรียนเป9นคนเก�ง คนดีและมีความสุข 

รายงานผล          
การดําเนินงาน 

 แบบรายงาน 
 

 
 

7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 คณะบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
สามารถดําเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามบทบาทภารกิจ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห�งในสังกัด  
ให�เป9นไปตามเป{าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุดในการประเมินส�วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการประเมินผลการบริหาร                  
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จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและ             
การบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการประเมินสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีสุจริต โปร�งใส ตามบริบท 
 7.2 การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีการพัฒนา  
 7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี โรงเรียนมีมาตรฐาน และห�องเรียนมีคุณภาพ  นักเรียนเป9นคนเก�ง คนดี และมีความสุข 
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งาน/โครงการ    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสถานศึกษา เก่ียวกับ 
    การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  
    (e-Government Procrement: e-GP) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย�  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ(มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 
ผู8รับผิดชอบ   นางจินตนา ก�งพยา นางประทวน บุญม่ัน และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม –  กันยายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัด ซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560                
เป9นกฎหมายท่ีใช�บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงานของรัฐ ส�งผลให�ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบหรือ        
มีส�วนเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ ต้ังแต�กระบวนการวางแผนการจัดซ้ือ          
จัดจ�าง การกําหนดร�างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การกําหนดราคากลาง 
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละวิธี การทําสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และ       
การควบคุมพัสดุ จะต�องศึกษาและเข�าใจถึงข้ันตอน และวิธีปฏิบัติท่ีถูกต�อง เนื่องจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายกําหนดบทกําหนดโทษ หากผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบหรือมีส�วนเก่ียวข�อง ปฏิบัติหรือ      
ละเว�นการปฏิบัติโดยมีชอบเพ่ือให�เกิดความเสียหายแก�ผู�หนึ่งผู�ใด หรือโดยทุจริต 
     เพ่ือให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�าง และงานพัสดุภาครัฐ มีความรู� 
ความเข�าใจ ในหลักเกณฑ�การปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถดําเนินการการได�อย�างถูกต�อง โปร�งใส เป9นธรรมและเกิดประโยชน� 
ต�อทางราชการ จึงจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสถานศึกษา ข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค2 
           2.1 เพ่ือให�บุคลากรในสถานศึกษา ได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2.2 เพ่ือให�บุคลากรในสถานศึกษา เข�าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ� วิธีการ กระบวนการ
และการบริหารจัดการอย�างถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย และมีความโปร�งใส 
 
3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู�บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติงานด�านการจัดซ้ือ           
จัดจ�างและงานพัสดุของสถานศึกษา จํานวน  2  รุ�น รวม 268 คน ดังนี้ 
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  1) ธุรการโรงเรียน  จํานวน 72 คน   
      2) บุคลากร และคณะดําเนินการ จํานวน 20 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในสถานศึกษา นําความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ เก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procrement: e-GP) 
 
๔. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ    จํานวน 30,000  บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
จํานวน 20 คน ๆ ละ 160 บาท  

  
3,200 

2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใน
สถานศึกษา เก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จ�างภาครัฐด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Government 
Procrement: e-GP) 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม
สําหรับผู�เข�ารับการอบรม วิทยากรและ
คณะกรรมการ จํานวน 92 คน ๆ ละ 
160 บาท  
- ค�าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท  
- ค�าจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
เล�มละ 50 บาท 80 เล�ม 

 
 
 

14,720 
 

7,200 
 

4,000 
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน 

- ค�าจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
880 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการ 
กุมภาพันธ� 2564 

 
นางจินตนา    
  ก�งพยา 
นางประทวน  
  บุญม่ัน และคณะ 

2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใน
สถานศึกษา เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  
(e-Government Procrement: e-GP) 

มีนาคม 2564 
 

 กํากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

1. บุคลากรร�อยละ 90 มีความรู� ความ
เข�าใจในการปฏิบัติงานด�านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ อย�างถูกต�อง ตามกฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติต�าง ๆ  

ติดตาม                  
การปฏิบัติงาน 

แบบรายงาน                
การติดตาม               
การปฏิบัติงาน 

2. สถานศึกษาร�อยละ 90 และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต ๑ สามารถรู�ป;ญหา อุปสรรค                 
ในการปฏิบัติงาน  

ติดตาม                     
การปฏิบัติงาน 

แบบรายงาน                
การติดตาม              
การปฏิบัติงาน 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 7.1 บุคลากรในสถานศึกษาสามารถนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 บุคลากรในสถานศึกษา ได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ            
การจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 
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โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             
                                         และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปNของสถานศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
สนองกลยุทธ2 สพฐ   กลยุทธ�ท่ี 6  
สนองกลยุทธ2 สพป.   กลยุทธ�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานผู8รับผิดชอบ  กลุ�มนโยบายและแผน   
ผู8รับผิดชอบโครงการ  นางก่ิงแก�ว  จรุงธนะกิจ  และนางจิราภรณ� จันทร�ฤทธิ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 - มิถุนายน  2564 
           
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Planning) และแผนปฏิบัติการประจําปN 
(Action Plan) เป9นเครื่องมือในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป9นส�วนหนึ่งในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  โดยกําหนดทิศทางและเป{าหมายในการพัฒนาให�มีความสอดคล�องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานการณ�ทางสังคมท่ีมีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วในป;จจุบัน 
ให�เป9นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ 2) พ.ศ.
2545 ได�กําหนดจุดมุ�งหมายและหลักการจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน�น คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปN เพ่ือใช�
เป9นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ เป{าประสงค� กลยุทธ� และตัวชี้วัด และได�นํามาจัดทํา
แผนงานท่ีประกอบด�วย 
โครงการต�าง ๆเพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ตามกลยุทธ�ท่ีกําหนดในระหว�างปNการศึกษา  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงได�จัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปNข้ึน 
เพ่ือเป9นการชี้แนะ แนวทางให�ความรู� ความเข�าใจ ให�กับผู�บริหาร ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�อย�างถูกต�อง
และเป9นแนวทางเดียวกัน   
 
2. วัตถุประสงค2 
           2.1 เพ่ือให�บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปNไปในแนวทางเดียวกัน 
 2.2 เพ่ือให�สามารถนําไปขยายผลในโรงเรียนในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปN ท่ีสอดคล�องกับบริบทของตนเองได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู�อํานวยการโรงเรียน จํานวน 66 คน ครูผู�รับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ จํานวน 66 คน ศึกษานิเทศก� จํานวน 6 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 
138 คน 
 3.1.2 จัดทําเอกสารคู�มือ จํานวน 100 เล�ม 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ผู�อํานวยการโรงเรียน ครูผู�รับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ของโรงเรียนในสังกัด และศึกษานิเทศก� มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการ 
เตรียมความพร�อม สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯและแผนปฏิบัติการประจําปN              
ไปแนวทางเดียวกัน 

 3.2.2 โรงเรียนในสังกัด สามารถดําเนินการขยายผลการพัฒนาความรู�หรือทักษะ         
ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯและแผนปฏิบัติการประจําปNภายในโรงเรียนได�อย�าง           
มีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 
 

ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียม
เอกสาร 

ธันวาคม 2563 
 

นางก่ิงแก�ว   
  จรุงธนะกิจ   
นางจิราภรณ� 
  จันทร�ฤทธิ์ 
 

2 แจ�งคณะวิทยากรแกนนํา และโรงเรียน
ในสังกัด 

กุมภาพันธ� 2563 
 

3 ประชุมวิทยากรแกนนําเพ่ือกําหนด
หลักสูตร 

มีนาคม 2564 
 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  
3-5 ปN และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปN จํานวน 2 รุ�น รุ�นละ 2 วัน 

เมษายน 2564 
 

 

5 โรงเรียนอบรมขยายผลการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติ
การประจําปNของสถานศึกษาโดย
โรงเรียน 

เมษายน - พฤษภาคม 
2564 

 
 

6 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน มิถุนายน 2564 
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5. งบประมาณ    จํานวน 54,755 บาท 
 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียม
เอกสาร 

- - 

2. แจ�งคณะวิทยากรแกนนํา และ
โรงเรียนในสังกัด 

- - 

3. ประชุมทีมวิทยากรและ
คณะทํางานเพ่ือกําหนดหลักสูตร 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับทีมวิทยากรและคณะทํางาน 
จํานวน 8 คน ๆ ละ 130 บาท 

 
 

1,040 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ        
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3-5 ปN การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปN จํานวน  2 
รุ�น ๆ ละ 2 วัน 
รุ�นท่ี 1 อําเภอหนองขาหย�าง และ
อําเภอสว�างอารมณ� จํานวนผู�เข�า
ประชุม 70 คน 
รุ�นท่ี 2 อําเภอเมืองอุทัยธานี 
อําเภอทัพทัน และศึกษานิเทศก� 
จํานวนผู�เข�าประชุม 68 คน  
 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับผู�เข�าประชุม ทีมวิทยากรและ
คณะทํางาน 28 คน 
รุ�นท่ี 1 จํานวน 98 คน ๆ ละ 160 
บาท 1 วัน  
รุ�นท่ี 2 จํานวน 96 คน ๆ ละ 160 
บาท 1 วัน 
- ค�าตอบแทนวิทยากร  
1.วิทยากรหลัก 1 คน 2 วัน ๆ ละ 6 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
2.วิทยากรประจํากลุ�ม 3 คน 2 วัน ๆ 
ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท 
- ค�าจัดทําเอกสารคู�มือจัดทําแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ  

 
 
 
 

15,680 
 

15,360 
 
 

7,200 
 

14,400 
 

1,075 
5. สรุปและรายงานผล           
การดําเนินงาน 

- - 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

1. ร�อยละ 100 ของผู�อํานวยการโรงเรียน 
ครูผู�รับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ สามารถ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
และแผนปฏิบัติการประจําปNไปในแนวทาง
เดียวกัน    

การสอบถาม, 
การสัมภาษณ�, 
ประเมินผลติดตาม 

แบบสอบถาม, 
แบบสัมภาษณ� 
แบบติดตาม 

2. ร�อยละ 100 ของผู�อํานวยการโรงเรียน 
ครูผู�รับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ มีการพัฒนา 
แสวงหาความรู�หรือทักษะและนําไป
ดําเนินการสู�การปฏิบัติในการจัดทําแผน
ประจําปN 

การสอบถาม, 
การสัมภาษณ�, 
ประเมินผลติดตาม 

แบบสอบถาม, 
แบบสัมภาษณ� 
แบบติดตาม 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 

7.1. โรงเรียนในสังกัด มีความรู� ความเข�าใจ และสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯและแผนปฏิบัติการประจําปNไปในทางเดียวกัน    

7.2. โรงเรียน สามารถดําเนินการขยายผลการพัฒนาความรู�หรือทักษะในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯและแผนปฏิบัติการประจําปNภายในโรงเรียนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปN 
    งบประมาณ 2564 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
สนองกลยุทธ2 สพฐ   กลยุทธ�ท่ี 6  
สนองกลยุทธ2 สพป.   กลยุทธ�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานผู8รับผิดชอบ  กลุ�มนโยบายและแผน   
ผู8รับผิดชอบโครงการ  นางก่ิงแก�ว  จรุงธนะกิจ  และนางจิราภรณ� จันทร�ฤทธิ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 - มิถุนายน  2564 
           
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มุ�งม่ันจัดการศึกษาให�มี
คุณภาพภายใต�กรอบทิศทางของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก�ไขเ พ่ิมเติม เ พ่ือสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร�ชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช�เป9นกรอบในการดําเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังยังเป9นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให�เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ�งเป{าหมายสุดท�ายคือการพัฒนาให�นักเรียน
ได�รับโอกาสทางการศึกษาอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย�างเท�าเทียมกัน   
 
2. วัตถุประสงค2 
           2.1 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.2 เพ่ือใช�แผนปฏิบัติการประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 เป9นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา 
  
3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 เป9นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา 
โดยกระบวนการท่ีมีส�วนร�วมจากผู�มีส�วนเก่ียวข�องท้ังภายในและภายนอก 
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    3.2 เชิงคุณภาพ 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 นําแผนไปเป9นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ� อีกท้ังการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 
 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา 
(ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2563) 

25 พฤศจิกายน 2563 นางก่ิงแก�ว   
  จรุงธนะกิจ   
นางจิราภรณ� 
  จันทร�ฤทธิ์ 
 

2 แต�งต้ังคณะทํางานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

พฤศจิกายน 2563 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในอันท่ีจะ
ส�งผลต�อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในปNงบประมาณ พ.ศ.2564 

1 - 2 ธันวาคม 
25623 

4 สรุปผลการประชุม สรุปประเด็นต�าง ๆ ธันวาคม 2563 
5 แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการ 
ธันวาคม 2563 

6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 

ธันวาคม 2563 

7 จัดทํา(ร�าง)แผนปฏิบัติการประจําปN
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ธันวาคม 2563 

8 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
และตรวจสอบความถูกต�อง ก�อนเข�าท่ี
ประชุมขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี 

ธันวาคม 2563 

9 นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 

มกราคม 2564 

10 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปN
งบประมาณ พ.ศ.2564 

มกราคม 2564 

11 นําแผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติ มกราคม 2564 
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5. งบประมาณ    จํานวน 99,380 บาท 
 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน      
ท่ีผ�านมา (ประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ.2563) 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
จํานวน 30 คน ๆ ละ 130 บาท 

 
3,900 

2. แต�งต้ังคณะทํางานการประชุม
เชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- - 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ในอันท่ีจะส�งผลต�อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในปNงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ค�าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ๆ ละ 250 
บาท จํานวน 43 คน  
- ค�าอาหารเย็น 1 ม้ือ ๆ ละ 350 บาท 
จํานวน 43 คน 
- ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 3 ม้ือ ๆ 
ละ 50 บาท จํานวน 43 คน 
- ค�าท่ีพัก 1 คืน 22 ห�อง ๆ ละ 1,200 
บาท 
- ค�าเบ้ียเลี้ยง 
  1.อัตรา 270 บาท จํานวน 1 คน 
  2.อัตรา 240 บาท จํานวน 42 คน 
- ค�าป{ายผ�า 
- ค�าน้ํามันรถตู� 4 คัน ๆ ละ 1,000 
บาท 

 
21,500 

 
15,050 

 
4,450 

 
26,400 

 
180 

6,720 
540 

 
4,000 

4. สรุปผลการประชุม สรุป
ประเด็นต�าง ๆ 

- - 

5. แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 

- - 

6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
จํานวน 23 คน ๆ ละ 160 บาท 

 
3,680 

7. จัดทํา(ร�าง)แผนปฏิบัติการ
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 

- - 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
8. ประชุมคณะกรรมการฯ        
เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ   
ความถูกต�องก�อนเข�าท่ีประชุม       
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

- ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
สําหรับคณะกรรมการฯ จํานวน 42 คน 
คนละ 130 บาท 

 
 

5,460 

9. นําเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

- - 

10. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 

- ค�าจ�างจัดทําเล�มแผนปฏิบัติการ     
ปNงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน        
30 เล�ม ๆ ละ 250 บาท 

 
 

7,500 
11. นําแผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติ - - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 มีแนวทางและประเด็นการ
พัฒนาในอันท่ีจะส�งผลต�อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ในปNงบประมาณ พ.ศ.2564    

การประชุมหารือและ
หาข�อสรุป 

แบบรายงานผลการ
สรุปประเด็นจากการ
หารือ 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการและนํา
แผนปฏิบัติการไปเป9นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ และบริหารจัดการศึกษาอันจะส�งผลต�อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
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งาน/โครงการ   สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพ่ือนครู 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย�  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ�มอํานวยการ 
ผู8รับผิดชอบ   นางฐิตินันท�  สถิตย�พงษ� และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2563 –  กันยายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ�าง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 นับเป9นหัวใจสําคัญในการนํานโยบายท่ีเก่ียวข�องกับ           
การบริหารและการจัดการศึกษานําไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องนโยบาย
และแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
เพ่ือจะได�นํานโยบายต�าง ๆ ไปขยายผลในโรงเรียน จึงเป9นเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะต�องมีการประชุมพบปะ 
ชี้แจงนโยบาย รับฟ;งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนทัศนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�สามารถ
ดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารและการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ไปสู�เป{าหมายท่ีวางไว� กลุ�มอํานวยการจึงได�จัดทําโครงการ
นี้ข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค2 
           2.1 เพ่ือมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานด�านการศึกษา การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนนโยบายและจุดเน�นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพ่ือนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือรับฟ;งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน 
  
3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 1. จัดประชุมข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ�างในสังกัด จํานวน  
851 คน ดังนี้ 
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อําเภอ 

สพป. 
ครู/

บุคลากร
ทาง กศ. 

ธุรการ 
(๑๕,๐๐๐) 

ธุรการ 
(๙,๐๐๐) 

ลูกจ�าง 
ประ
จํา 
 

พนง.
ราชการ
(อัตรา
จ�าง) 

ครู
วิกฤต 

ครู
วิทย�-
คณิต

ฯ 

นักการ
ภาร
โรง 

ครูพ่ี
เลี้ยง
เด็ก

พิการ 

รวม 

เมือง ๒๐ 148 5 16 9 5 1 - 9 4 217 
หนอง 
ขาหย�าง 

๒๐ 45 3 8 5 1 1 2 2 2 89 

ทัพทัน ๒๐ 169 8 11 8 7 - 3 8 6 240 
สว�างอารมณ� ๒๐ 220 9 14 11 9 - 5 8 9 305 

รวม 80 582 25 49 33 22 2 10 27 21  
รวมท้ังส้ิน 851 

 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ�างในสังกัด  สามารถนํานโยบาย และ
แนวทางการดําเนินงานไปสู�การปฏิบัติ  และจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ    จํานวน 26,070 บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๖3 นางฐิตินันท� 

  สถิตย�พงษ�  
และคณะ 

๒ แจ�งทุกกลุ�มส�งหัวข�อเรื่องและ
รายละเอียดท่ีจะนําแจ�งในท่ีประชุม 

พฤศจิกายน ๒๕๖3 

3 จัดทําเอกสารการประชุม พฤศจิกายน ๒๕๖3 
4 ประสานสถานท่ีจัดประชุม พฤศจิกายน ๒๕๖3 
5 แจ�งผู�เก่ียวข�องเข�าประชุมตามกําหนด ธันวาคม ๒๕๖3 
6 ดําเนินการประชุม "สพป.อุทัยธานี เขต 

1 พบเพ่ือนครู" 
ธันวาคม 2563 

7 ประเมินผล ธันวาคม ๒๕๖3 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - 
2. แจ�งทุกกลุ�มส�งหัวข�อเรื่องและ
รายละเอียดท่ีจะนําแจ�งในท่ีประชุม 

- - 

3. จัดทําเอกสารการประชุม - - 
4. ประสานสถานท่ีจัดประชุม - - 
5. แจ�งผู�เก่ียวข�องเข�าประชุมตาม
กําหนด 

- - 

6. ดําเนินการประชุม "สพป.
อุทัยธานี เขต 1 พบเพ่ือนครู" 

- ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม จํานวน 
851 คน ๆ ละ ๓๐ บาท  
- ค�าป{ายไวนิล ขนาด ๑.๒*๒.๔ เมตร 

 
25,530 

540 
7. ประเมินผล - - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1. ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข�าประชุมรับฟ;งนโยบาย ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานด�านการศึกษาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนนโยบายและจุดเน�นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 เพ่ือนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 
ไม�น�อยละกว�าร�อยละ 80 

รายชื่อผู�เข�าประชุม แบบลงเวลาการเข�า
ประชุม 

2. ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
มีความพึงพอใจในการเข�าร�วมประชุมตาม
โครงการ "สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพ่ือนครู" 
อยู�ในระดับดีข้ึนไป 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ�างในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีความรู�ความเข�าใจ สามารถนําแนวทางการดําเนินงาน 
และนโยบายต�าง ๆ ท่ีได�รับฟ;งจากท่ีประชุม นําไปบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และนําองค�กรไปสู�ความเป9นเลิศใน ๔ ด�าน คือด�านวิชาการ ด�านบริหารงานบุคคล
ด�านงบประมาณ และด�านบริหารท่ัวไป 
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โครงการ   พัฒนาการศึกษาตามนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ  
    และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
สนองกลยุทธ2 สพฐ   กลยุทธ�ท่ี 6  
สนองกลยุทธ2 สพป.   กลยุทธ�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานผู8รับผิดชอบ  กลุ�มนโยบายและแผน   
ผู8รับผิดชอบโครงการ  นางก่ิงแก�ว  จรุงธนะกิจ   
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 - มิถุนายน  2564 
           
1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได�กําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปในทิศทางท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ปN (พ.ศ.2560 – 
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และยุทธศาสตร�กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย นโยบาย วิสัยทัศน� พันธกิจ เป{าหมาย และ
ยุทธศาสตร� 6 ยุทธศาสตร� ได�แก� 1) ด�านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 2)ด�านการพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน และส�งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร�างขีดความสามารถในการแข�งขัน  3) ด�านการ
ส�งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  4) ด�านโอกาส ความเสมอภาค และความเท�าเทียม 
การเข�าถึงบริการทางการศึกษา  5)ด�านการจัดการศึกษาเพ่ือสร�างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป9นมิตรและ
สิ่งแวดล�อม และ 6) ด�านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส�งเสริมให�ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการ
จัดการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปNงบประมาณ 2564 เพ่ือใช�เป9นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ และบริหารจัดการศึกษา
ให�สอดรับกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

 เพ่ือเป9นการเตรียมการรองรับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
 
2. วัตถุประสงค2 
           2.1 เพ่ือเตรียมการรองรับนโยบายระหว�างปNของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 2.2 เพ่ือเตรียมการแก�ป;ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว�างปNของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดทําโครงการสนอง
นโยบายเพ่ิมเติมระหว�างปNของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�ครบตามยุทธศาสตร� จุดเน�น และนโยบาย 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 บริหารจัดการสนอง
นโยบาย กลยุทธ� จุดเน�น ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ    จํานวน 1,004,795 บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ผู�รับผิดชอบจัดทําโครงการ
เสนอขออนุมัติเพ่ือดําเนินกิจกรรม 

- - 

2. วิเคราะห� ตรวจสอบ นําเสนอ
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 พิจารณาอนุมัติ 

- ค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการ 1,004,795 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 
 

ผู�รับผิดชอบจัดทําโครงการเสนอ        
ขออนุมัติเพ่ือดําเนินกิจกรรม 

กุมภาพันธ� - กรกฎาคม 
2564 

นางก่ิงแก�ว   
  จรุงธนะกิจ   
 2 วิเคราะห� ตรวจสอบ นําเสนอ

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 
1 พิจารณาอนุมัติ 

กุมภาพันธ� - กรกฎาคม 
2564 

3 แจ�งผลการอนุมัติให�ผู�รับผิดชอบทราบ
และดําเนินการ 

กุมภาพันธ� - กรกฎาคม 
2564 

4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน สิงหาคม 2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 

3. แจ�งผลการอนุมัติให�ผู�รับผิดชอบ
ทราบและดําเนินการ 

- - 

4. สรุปและรายงานผล                   
การดําเนินงาน 

- - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1.จํานวนโครงการท่ีผ�านการอนุมัติและ
ดําเนินการได�สําเร็จ 

การรายงานผล แบบรายงาน 

2. ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู�การปฏิบัติ 

การรายงานผล แบบรายงาน 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 

7.1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดทําโครงการ 
สนองนโยบายเพ่ิมเติมระหว�างปNของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�ครบตามยุทธศาสตร� จุดเน�น และนโยบาย 

7.2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 บริหารจัดการ 
สนองนโยบาย กลยุทธ� จุดเน�น ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 



151 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสู�มาตรฐาน 
    (งบประจํา) 
แผนงาน    พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
สนองกลยุทธ2 สพฐ   กลยุทธ�ท่ี 6  
สนองกลยุทธ2 สพป.   กลยุทธ�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี   ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานผู8รับผิดชอบ  กลุ�มนโยบายและแผน   
ผู8รับผิดชอบโครงการ  นางก่ิงแก�ว  จรุงธนะกิจ   
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 - มิถุนายน  2564 
           
1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   เพ่ือนํามาใช�ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบโดยการ
วางแผนบริหารจัดการศึกษาและบริหารงบประมาณให�เกิดประสิทธิภาพ  สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  ต้ังแต�ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต�น รวม 78 โรงเรียน  
เพ่ือให�การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพมีความเจริญก�าวหน�า ทันต�อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมแห�งการเรียนรู� มีความก�าวหน�าในทุก ๆ ด�าน อันจะเกิดประโยชน�ต�อนักเรียนในการนํา
ความรู�ไปใช�ในชีวิตประจําวันและในสังคม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงต�องมีความพร�อมใน
การให�บริการ ส�งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในสังกัด และมีความจําเป9นต�องบริหารจัดการสํานักงาน         
ให�มีวัสดุอุปกรณ�เพียงพอต�อความต�องการ มีความพร�อมในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด�าน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามบริบทของเขตพ้ืนท่ีได�อย�างเหมาะสม สามารถบริหารงบประมาณท่ีมีอยู�อย�างมี
ประสิทธิภาพ   
 
2. วัตถุประสงค2 
 2.1 เพ่ือให�มีแผนการใช�งบประมาณถูกต�องเหมาะสม 

 2.2 เพ่ือให�การจัดสรรงบประมาณเป9นไปอย�างถูกต�องตรงตามความต�องการ 
 2.3 เพ่ือให�การบริหารงบประมาณถูกต�อง ทันเวลา เป9นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  
3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  บริหารงบประมาณตาม
แผนการใช�จ�ายงบประมาณ จํานวน 16 รายการ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 บริหารงบประมาณ
เป9นไปตามแผนได�อย�างถูกต�อง ทันเวลา 
 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 บริหารงบประมาณได�
อย�างมีประสิทธิภาพเป9นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐานแจ�งผลการจัดสรร
งบประมาณในส�วนของงบประจํา 

พฤศจิกายน 2563 นางก่ิงแก�ว   
  จรุงธนะกิจ   
 

2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1    
กําหนดแผนการใช�จ�ายงบประมาณ 
2.1 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
2.2 ค�าจ�างลูกจ�างชั่วคราว 1 อัตรา 
12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท 
2.3 ค�าถ�ายเอกสาร 
2.4 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ� 
2.5 ค�ากําจัดขยะมูลฝอย 
2.6 วัสดุเบ็ดเตล็ด(กลุ�มอํานวยการ) 
2.7 ค�าซ�อมแซมยานพาหนะและ
ขนส�ง 
2.8 ค�าบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
2.9 ค�าใช�จ�ายไปราชการ (ผอ.เขต) 
2.10 ค�าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ/
ค�าใช�จ�ายท่ัวไป 
2.11 ค�าอาหารทําการนอกเวลา 
2.12 ค�าใช�จ�ายบริหารจัดการตาม         
ภาระงานและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
2.13 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายเขตพ้ืนท่ีและ สพฐ. 

พฤศจิกายน 2563 
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5. งบประมาณ    จํานวน 3,000,000 บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ�งผล          
การจัดสรรงบประมาณในส�วน          
ของงบประจํา 

- - 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1    
กําหนดแผนการใช�จ�ายงบประมาณ 
 

2.1 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
2.2 ค�าจ�างลูกจ�างชั่วคราว 1 อัตรา 12 
เดือน ๆ ละ 9,000 บาท 
2.3 ค�าถ�ายเอกสาร 
2.4 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ� 
2.5 ค�ากําจัดขยะมูลฝอย 
2.6 วัสดุเบ็ดเตล็ด(กลุ�มอํานวยการ) 
2.7 ค�าซ�อมแซมยานพาหนะและขนส�ง 
2.8 ค�าบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
2.9 ค�าใช�จ�ายไปราชการ (ผอ.เขต) 

150,000 
 

108,000 
30,000 
50,000 
3,600 

100,000 
100,000 
100,000 
50,000 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
 2.14 ค�าใช�จ�ายตามความจําเป9นเร�งด�วน 

2.15 ค�าสาธารณูปโภค 
2.16 วสัดุสํานักงาน 

 นางก่ิงแก�ว   
  จรุงธนะกิจ   
 

3 คณะบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาให�
ความเห็นชอบแผนการใช�จ�ายงบประมาณ 

พฤศจิกายน 2563 

4 แจ�งผู�เก่ียวข�องดําเนินการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 

พฤศจิกายน 2563 

5 ติดตามการใช�งบประมาณ 
รายงานผลการใช�งบประมาณ 

ธันวาคม 2563 - 
สิงหาคม 2564 

6 สรุปผลการบริหารงบประมาณ 
และรายงานผู�เก่ียวข�อง 

กันยายน 2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
 2.10 ค�าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ/

ค�าใช�จ�ายท่ัวไป 
2.11 ค�าอาหารทําการนอกเวลา 
2.12 ค�าใช�จ�ายบริหารจัดการตามภาระงาน
และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.13 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายเขตพ้ืนท่ีและ สพฐ. 
2.14 ค�าใช�จ�ายตามความจําเป9นเร�งด�วน 
2.15 ค�าสาธารณูปโภค 
2.16 วสัดุสํานักงาน 

 
1,000,000 

0 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
308,400 
900,000 
100,000 

3. คณะบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจารณาให�ความเห็นชอบแผน 
การใช�จ�ายงบประมาณ 

- - 

4. แจ�งผู�เก่ียวข�องดําเนินการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 

- - 

5. ติดตามการใช�งบประมาณ 
รายงานผลการใช�งบประมาณ 

- - 

6. สรุปผลการบริหารงบประมาณ 
และรายงานผู�เก่ียวข�อง 

- - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 สามารถบริหารงบประมาณ
เป9นไปตามแผนได�อย�างถูกต�อง ทันเวลา 

การรายงานผล แบบรายงานผล 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 บริหารงบประมาณได�อย�างมี
ประสิทธิภาพเป9นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

การรายงานผล แบบรายงานผล 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการบริหารงบประมาณ
ตามแผนการใช�จ�ายงบประมาณ จํานวน 16 รายการ เป9นไปตามวัตถุประสงค�ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
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งาน/โครงการ   ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดหา 
    อาหารกลางวันโรงเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย�  
สนองยุทธศาสตร2 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
สนองยุทธศาสตร2 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม� 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน�วยตรวจสอบภายใน 
ผู8รับผิดชอบ   นางสาววัชนันท� เดชอําพร 
ระยะเวลาดําเนินการ  มีนาคม - สิงหาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
       การดําเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เ พ่ือให�นักเรียนทุกคน                    
ได�รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ โดยได�รับประทานทุกวัน จํานวน 
200 วันต�อปN ซ่ึงโรงเรียนมีแนวดําเนินการได� 3 วิธี คือ 1. การซ้ืออาหารสดอาหารและแห�ง              
เพ่ือประกอบอาหารเอง 2. การจ�างเหมาทําอาหาร และ 3. การจ�างบุคคลภายนอกประกอบ
อาหารโดยโรงเรียนเป9นผู�จัดซ้ือวัตถุดิบ โดยการดําเนินการตามข�อ 1. และ 3. การจัดซ้ือดังกล�าว
ได�รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ท่ี กค 0414/3132 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ� 
2554 ให�ใช�แบบใบจัดซ้ือวัสดุเครื่องบริโภคเป9นหลักฐานในการดําเนินการจัดหาพัสดุสําหรับ
โครงการอาหารกลางวันแทนหลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
         เม่ือพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช�เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยป;ญหาการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นว�า
เพ่ือให�การจัดซ้ือจัดจ�างวัตถุดิบเพ่ือใช�ในการประกอบอาหาร การจ�างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร 
หรือการจ�างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) เป9นไปอย�างถูกต�องเหมาะสม จึงยกเว�นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560            
ข�อ 162 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใช�ในการประกอบอาหาร การจ�าง
บุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ�างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) ตามหนังสือ ด�วนท่ีสุด            
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 แต�ป;จจุบันยังพบว�าโรงเรียน                   
ยังดําเนินการไม�เป9นไปตามแนวทางหนังสือดังกล�าว ท้ังข�อมูลจากการตรวจพบ และข�อสอบถาม 
จากโรงเรียน ส�งผลกระทบต�อการติดตามโครงการ การรายงาน และข�อทักท�วงจากหน�วยงาน
ภายนอก 

 หน�วยตรวจสอบภายใน จึงได�จัดทําโครงการส�งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ           
การจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ือให�การดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันของโรงเรียน              
เป9นไปตามแนวทางท่ีกําหนดตามตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป;ญหาการจัดซ้ือจัดจ�างและ 
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การบริหารพัสดุภาครัฐ ด�วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
ดําเนินการได�ถูกต�อง ลดป;ญหาการติดตาม การแก�ไขข�อทักท�วง อันจะส�งผลกระทบต�อ                   
การดําเนินการโครงการอาหารกลางวันและเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค2  
  2.1 เพ่ือให�บุคลากรท่ีทําหน�าท่ีรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน บุคลากรท่ีทํา
หน�าท่ีการเงินบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา มีความรู�ความเข�าใจการดําเนินการจัดหาอาหาร
กลางวันของโรงเรียน ให�เป9นไป   ตามแนวทางท่ีกําหนดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป;ญหา
การจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด�วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี  
12 มีนาคม 2562 
  2.2 เพ่ือให�สถานศึกษาดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันของโรงเรียน ให�ถูกต�อง
เป9นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และแนวทางท่ีกําหนดตามตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป;ญหาการจัดซ้ือจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด�วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
 
3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จํานวน 
78 แห�ง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       สถานศึกษาดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันของโรงเรียน ให�ถูกต�องเป9นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
แนวทางท่ีกําหนดตามตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป;ญหาการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด�วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 การจัดทําคู�มือแนวดําเนินงานการจัดหา

อาหารกลางวัน 
1.1 ต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 คณะกรรมการจัดทําร�างคู�มือ 
แนวดําเนินงานการจัดหาอาหาร
กลางวัน เสนอผู�อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 พิจารณา 

มีนาคม - เมษายน 
2564 

 

นางสาววัชนันท� 
  เดชอําพร 
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5. งบประมาณ    จํานวน  -  บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. การจัดทําคู�มือแนวดําเนินงานการ
จัดหาอาหารกลางวัน 
1.1 ต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 คณะกรรมการจัดทําร�างคู�มือ 
แนวดําเนินงานการจัดหาอาหาร
กลางวัน เสนอผู�อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
พิจารณา 
1.3 จัดพิมพ�คู�มือท่ีผู�อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
เห็นชอบแล�ว 

1.4 เผยแพร�คู�มือโดยส�งไฟล�ผ�าน
เว็บไซต�หน�วยงาน 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 

ใช�วัสดุสํานักงาน 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

2. ติดตามการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

- - 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
 1.3 จัดพิมพ�คู�มือท่ีผู�อํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
เห็นชอบแล�ว 

1.4 เผยแพร�คู�มือโดยส�งไฟล�ผ�าน
เว็บไซต�หน�วยงาน 

 นางสาววัชนันท� 
  เดชอําพร 

2 ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา มิถุนายน - สิงหาคม 
2564 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

ร�อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันได�ถูกต�อง           
ตามระเบียบฯ 

ติดตามการ
ดําเนินงานจากผล
การตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 
 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
ดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันของโรงเรียน ได�ถูกต�องเป9นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง               
ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางท่ีกําหนดตามตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป;ญหาการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด�วนท่ีสุด               
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 นักเรียน ทุกคนได�รับประทาน         
อาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการทุกวัน 
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โครงการ   การตรวจสอบภายใน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� 
สนองกลยุทธ� สพฐ  กลยุทธ�ท่ี  6 
สนองกลยุทธ� สพป.  กลยุทธ�ท่ี  6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข�อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ   งานประจํา 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน�วยตรวจสอบภายใน 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัชนันท� เดชอําพร และนางสาวอุทุมพร อุ�นต้ิว  
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงาน               
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 กําหนดให�หน�วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มีอํานาจหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี ระบบการดูแล
ทรัพย�สิน ตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือ
เป{าหมายท่ีกําหนด และประเมินการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให�บรรลุ
วัตถุประสงค� เป{าหมาย มีระบบบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีท่ีดี และสามารถดําเนินการตาม
ระบบงานอย�างมีประสิทธิภาพ  

 ในปNงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�แจ�ง
ตามหนังสือ ท่ี ศธ 04012/ว 449 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ว�าได�อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ�มตรวจสอบภายใน โดยได�บูรณาการงานตรวจสอบภายใน 
ท้ังในส�วนของผู�ตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู�ตรวจสอบ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�เป9นแผนในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดให�ผู�ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2564 ให�สอดคล�องกับแผนการตรวจสอบภายในประจําปN
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หน�วยตรวจสอบภายใน จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ.2564ให�เป9นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดกิจกรรมการตรวจสอบให�ครอบคลุมตาม
แผนการตรวจสอบภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําผลการประเมิน
ความเสี่ยงหน�วยรับตรวจมาใช�เป9นข�อมูลในการวางแผนกําหนดหน�วยรับตรวจตามกิจกรรม                 
ท่ีกําหนดไว�ในแผนการตรวจสอบประจําปNของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. วัตถุประสงค2  
  2.1 เพ่ือให�กิจกรรมตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค�และเป{าหมาย สามารถส�งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให�บรรลุ
เป{าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพ่ือเป9นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน�วยตรวจสอบภายใน ให�สามารถ
ปฏิบัติงานได�สําเร็จลุล�วงตามเป{าหมายท่ีกําหนด 
  2.3 เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหน�วยงานในสังกัด 
การให�คําปรึกษา ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานด�าน
ต�าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  2.4 เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
ของสถานศึกษาในสังกัดให�มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติได�ครบถ�วน
ถูกต�อง 
 

3. เป<าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 2) สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 37 แห�ง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ปฏิบัติงานได�ถูกต�องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม สามารถ
ปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป{าหมายท่ีกําหนด 

    ขอบเขตการดําเนินงาน 
         หน�วยตรวจสอบภายใน ได�กําหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยยึดตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปNของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน       ซ่ึงครอบคลุมงานด�านการให�ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) ดังนี้ 
  (1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
  (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
  (3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
  (4) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) 
  (5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
  (6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
และงานด�านการให�คําปรึกษา (Consulting Auditing) โดยให�คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงาน 
ด�านการเงิน การบัญชี พัสดุ การควบคุมภายใน แก�หน�วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ

อาหารกลางวันท่ีได�รับเงินอุดหนุนจาก
องค�กรปกครอง ส�วนท�องถ่ิน ของ
สถานศึกษา จํานวน 10 แห�ง 

พฤศจิกายน 2563 - 
มกราคม 2564 

 

นางสาววัชนันท�     
  เดชอําพร 
นางสาวอุทุมพร  
  อุ�นต้ิว 

2 ตรวจสอบด�านการเงินการบัญชีท่ัวไป     
ของสถานศึกษา จํานวน 12 แห�ง 
 

มกราคม - มีนาคม 
2564, 

มิถุนายน - สิงหาคม 
2564 

3 ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�าง ตาม
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการ
จัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ของสถานศึกษา 
จํานวน 10 แห�ง 

กุมภาพันธ� - มีนาคม 
2564 

 

4 
 
 
 

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนค�า ใช�จ�ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรม
สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ของ
สถานศึกษา จํานวน 5 แห�ง โดยบูรณา
การร�วมกับผู�ตรวจสอบภายใน สพฐ. 

เมษายน - มิถุนายน 
2564 

5 
 
 
 

 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก�ไข
ป;ญหาหนี้ค�าสาธารณูปโภคค�างชาํระของ
ส�วนราชการ ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 78 แห�ง ไตร
มาส 1-3 ปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และ ไตรมาส 4 ปNงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ตุลาคม 2563, 
มกราคม 2564, 
เมษายน 2564, 
กรกฎาคม 2564 

6 การสอบทานและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของ สพป.อุทัยธานี 
เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2563 
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5. งบประมาณ    จํานวน  -  บาท 

 ใช�งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด�านการพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพมนุษย� ผลผลิตผู�จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ�ายทุกรายการยกเว�นค�าวัสดุและ                
ค�าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันท่ีได�รับเงิน
อุดหนุนจากองค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ิน ของสถานศึกษา 
จํานวน 10 แห�ง 

- - 

2. ตรวจสอบด�านการเงินการบัญชี
ท่ัวไปของสถานศึกษา จํานวน 12 
แห�ง 

- - 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
7 ตรวจสอบการรายงานทางการเงินของ

สถานศึกษา จํานวน 78 แห�ง เป9น
ประจําทุกเดือน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

นางสาววัชนันท�  
  เดชอําพร 
นางสาวอุทุมพร  
  อุ�นต้ิว 8 การให�คําปรึกษาแนะนําตามความ

ต�องการของหน�วยรับตรวจ 
   - ให�คําปรึกษาแนะนํา ณ ขณะเข�าตรวจ 
   - ให�คําปรึกษาทางโทรศัพท� สื่อ
อิเล็กทรอนิกส� หรือช�องทางอ่ืน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

9 การตรวจสอบพิเศษ  (Special 
Auditing) ตามท่ีผู�บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

10 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน           
ด�านการเงิน การบัญชีของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเครือข�าย 18 
ร�วมกับคณะทํางานเครือข�ายตามท่ี 
สพฐ.มอบหมาย 

มีนาคม - กันยายน 
2564 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 

3. ตรวจสอบการจดัซ้ือจัดจ�าง ตาม
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว�า
ด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ของสถานศึกษา จํานวน 10 แห�ง 

- - 

4. สนับสนุนค�า ใช�จ�ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรม
สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงิน
อุดหนุน ของสถานศึกษา จํานวน 
5 แห�ง โดยบูรณาการร�วมกับ
ผู�ตรวจสอบภายใน สพฐ. 

- - 

5. ตรวจสอบการปฏิบัตติามมาตรการ
แก�ไขป;ญหาหนี้ค�าสาธารณูปโภคค�าง
ชําระของส�วนราชการ ของ สพป.
อุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษา
ในสังกัด 78 แห�ง ไตรมาส 1-3 
ปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
ไตรมาส 4 ปNงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

- - 

6. การสอบทานและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ 
สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- - 

7. ตรวจสอบการรายงานทาง
การเงินของสถานศึกษา จํานวน 
78 แห�ง เป9นประจําทุกเดือน 

- - 
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รายการ รายละเอียดการใช�งบประมาณ จํานวนเงิน 

8. การให�คําปรึกษาแนะนําตาม
ความต�องการของหน�วยรับตรวจ 
- ให�คําปรึกษาแนะนํา ณ ขณะเข�าตรวจ 
- ให�คําปรึกษาทางโทรศัพท� สื่อ
อิเล็กทรอนิกส� หรือช�องทางอ่ืน 

- - 

9. การตรวจสอบพิเศษ (Special 
Auditing) ตามท่ีผู�บังคับบัญชา
มอบหมาย 

- - 

10. ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด�านการเงิน การบัญชี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในเครือข�าย 18 ร�วมกับ
คณะทํางานเครือข�ายตามท่ี สพฐ.
มอบหมาย 

- - 

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 

1. ร�อยละของสถานศึกษาท่ีได�รับ          
การตรวจสอบ (ร�อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ได�รับการตรวจสอบตามแผนฯ        
ท่ีกําหนดไว�) 

ประเมินจากรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
 

แบบรายงานผล        
การตรวจสอบ 
 

2. ร�อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงแก�ไข
การปฏิบัติงานตามผลการตรวจสอบ 
(ร�อยละ 90 ของสถานศึกษาท่ีมีข�อสังเกต
จากผลการตรวจสอบ ได�ปรับปรุงแก�ไขตาม
ผลการตรวจสอบ) 

ประเมินจากรายงาน
ผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามผลการ
การตรวจสอบ 
 

แบบรายงานการ
ติดตาม 
 
 

3. รายงานผลการดําเนินงานเป9นไปตาม
กําหนด 
 

ประเมินจากรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แผนการปฏิบัติงาน 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แบบรายงานผล           
การปฏิบัติงาน 
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7. ผลท่ีคาดว%าจะได8รับ 
  หน�วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ปฏิบัติงานได�ถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเป{าหมายท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


