
   สารบัญ                      หน้า 
 
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
     -ไม่มีโครงการรายงาน- 
 

  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยการใช้กระบวนการ    1 
              Coaching & Mentoring 
     โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562    2 
     โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
         (Reading Test : RT)            3 
     โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)       4 
     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
          (Final Test) ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา       5 
     โครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและโค๊ดดิ้ง 
         ระดับประถมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    6 
     โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย         7 
     โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 8 
     โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 
        ปีงบประมาณ 2563 (สสวท.)           9 

 

 

 

 



 
    สารบัญ                      หน้า 

 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     โครงการการจัดท ารายงานผลนักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ School Mis ประจ าปีการศึกษา 2562   10 
 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

     โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี          11 
     โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา         11 
     โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563  12 
 

  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้พลาสติก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     14 
 

  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
     โครงการการจัดท ารายงานผล “การประเมินตนเองของสถานศึกษา” (SELF –ASSESSMENT REPORT:SAR) 
         การวิเคราะห์ข้อมูล และการซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สพป.อุทัยธานี เขต 1 
         ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563          16 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
1 นโยบายท่ี 1 ด้านจัดการศึกษาเพือ่ความ

มั่นคงของมนุษย์และชาต ิ
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีโครงการรายงาน - - 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
2 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 1) โครงการ  การนเิทศการจดัการเรยีน
การสอนรูปแบบ Active Learning โดย
การใช้กระบวนการ Coaching & 
Mentoring 
งบประมาณ 32,800 บาท 

วัตถุประสงค์ 
        เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรยีนรู ้
เชิงรุก Active Learning  
การด าเนินงาน 
     1. รับสมัครและคัดเลือกครูกลุ่มเป้าหมาย 
     2. จัดอบรมการนเิทศการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 
Coaching & Mentoring  
     3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก  
     4. นิเทศ ติดตามการสอนของครูกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring 
     5. สรุปและรายงานผล 
 
 

เชิงปริมาณ 
         พัฒนาความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ 
Active Learning ให้กับศึกษานิเทศก์ จ านวน 7 คน ผู้บริหาร
โรงเรียนและครผูู้สอน จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
         ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครผููส้อน มีความรู้ความ
เข้าใจการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 

ปัญหา อุปสรรค 
     วางแผนจัดอบรมการ
นิเทศการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบ Active Learning 
ในช่วงเดือนเมษายน 2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 ท าให้การวางแผนการจดั
อบรมและการออกนิเทศต้อง
งดการด าเนินการไปก่อน 
 ข้อเสนอแนะ 
     เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส คลี่คลาย
ลง มาปรับแผนด าเนินการใหม่
อีกครั้งหนึ่ง 

 2) โครงการ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(National Test: NT) ช้ัน ป.3  
ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณ 63,150 บาท 
คงเหลือ 20,000 บาท 

วัตถุประสงค์ 
      เพื่อตรวจสอบและประเมินคณุภาพผู้เรยีน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
การด าเนินงาน 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สพป.
อุทัยธานี เขต 1 และระดับสนามสอบ 
       2. รับแบบข้อสอบ จาก สพฐ. 
 

เชิงปริมาณ 
        นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  3 ทุกคน/ทุกโรงเรยีน เข้ารับ
การทดสอบตามระยะเวลา และตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. และศูนย์
สอบ สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 ก าหนด ซึ่งมีนักเรียนทีต่้องเข้ารับการ
ประเมิน จ านวน 945 คน จาก 77 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
        1. สนามทุกสนามจัดการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการ
ทดสอบ 
         

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
โครงการ  การประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
(National Test: NT) ช้ัน ป.3  
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 
 
 

      3. ประชุมช้ีแจงกรรมการระดับสนามสอบ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสอบ 
      4. ปฏิบัติการจัดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) 
      5. ตรวจข้อสอบอัตนัย 
      6. ส่งกระดาษค าตอบมายัง สพฐ. 
      7. ประกาศผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) 
      8. สรุปผลการทดสอบและรายงานต่อหน่วยงาน 

ในสังกัด 

      9. จัดท ารายงานผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) 

     2. สพป.อุทัยธานี เขต 1 มผีลสอบที่ถูกต้องสามารถน าไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. โรงเรียนมผีลการสอบไปใช้การปรับปรุงคุณภาพการจดั
การศึกษา 

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 3) โครงการ ประเมินความสามารถใน 
การอ่านช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
(Reading Test : RT) 

วัตถุประสงค์      
       เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน 
(การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียนช้ันประถม 

ศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

การด าเนินงาน 

       1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

       2. รับแบบทดสอบจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
        นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ในเขตพื้นท่ีบริการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกคน/ทุกโรงเรียน จ านวน 77 
โรงเรียน นักเรียน 997 คน ต้องเข้ารับการประเมินตาม
ระยะเวลา และแนวปฏิบตัิที่ สพฐ.ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
         1. สนามสอบทุกสนามจดัการสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
การทดสอบ 
         2. สพป.อุทัยธานี เขต 1 มีผลการสอบที่ถูกต้อบง
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
โครงการ ประเมินความสามารถใน 
การอ่านช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
(Reading Test : RT) (ต่อ) 
งบประมาณ 53,370 บาท 
เบิกจ่ายจริง 77,760 บาท 
คงเหลือ  18,522 บาท 

     3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
และระดับโรงเรยีน 

     4. ด าเนินการสอบและตรวจเยี่ยมการด าเนินการสอบ 

     5. กรอกผลการประเมินนักเรยีนรายบุคคล 

     6. ส่งรายงานผลการประเมินยังส านักงาน       
     7. คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานผ่านระบบ NT 
Access 
     8. วิเคราะหผ์ลการประเมินแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

     9. การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

         3. โรงเรียนมีผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจดั
การศึกษา  
          

 

 4) โครงการ  การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณ 149,492 บาท 
 
 

วัตถุประสงค์ 
     จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้กบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในเขต
บริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 ทุกคน/ทุกโรงเรยีน/ทุกสังกัด ตามระยะเวลาและ
แนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ก าหนด 
 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขต
พื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน ี
เขต 1 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ทุกคน/ทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด ตามระยะเวลา          
ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
แยกเป็นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1,118 คน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 จ านวน 253 คน  
เชิงคุณภาพ 
     1. สนามสอบทุกสนามจัดการสอบเป็นไปตามมาตรฐานการ
ทดสอบ 
 

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 



5 
 

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
โครงการ  การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 (ต่อ) 

 

การด าเนินงาน 
     1. แจ้งกิจกรรมการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
     2. แต่งตั้งกรรมการ ระดับศูนย์สอบ/สนามสอบ 
     3. ประชุมกรรมการ ระดับศนูย์สอบ/สนามสอบ 
     4. รับเอกสารการสอบจาก สทศ. 
     5. จัดเอกสารการสอบเพื่อส่งมอบให้กับสนามสอบ 
     6. ส่งมอบแบบทดสอบให้สนามสอบ 

     7. ด าเนินการจัดสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 

จัดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     8. จัดส่งกระดาษค าตอบให้ สทศ. 
     9. วิเคราะหผ์ลการทดสอบ 

     10. น าเสนอผลการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

     2. สพป.อุทัยธานี เขต 1 มผีลการสอบท่ีถูกต้องสามารถน าไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. โรงเรียนมผีลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการจัด
การศึกษา  
 

 

 5) โครงการ ประเมินคณุภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีของผู้เรียน (Final Test)  
ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
งบประมาณ   จ านวน 150,780 บาท 
ใช้หมด 

วัตถุประสงค ์
       เพื่อก าหนดแนวด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน  ในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน (Final Test) ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได้
จริงตามบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินของส่วนกลาง โดยมีรายละเอียด
ระดับช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่ต้องใช้ข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน(Final Test) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2, 4  และ 5 ระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 2 โดยทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4  

เชิงปริมาณ 
        นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ระดับช้ัน รวมจ านวน 5,039 
คน ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 2 ในเขตพื้นท่ีบริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ทุกคน/ทุกโรงเรยีน/ทุกสังกัดเข้ารับการทดสอบตาม
ระยะเวลาและแนวปฏิบัติที่ สพฐ. และ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
       1. สนามสอบทุกสนามจัดการสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ 
      2. สพป.อุทัยธานี เขต 1 มีผลการสอบที่ถูกต้องสามารถน าไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
โครงการ ประเมินคณุภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีของผู้เรียน (Final Test)  
ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (ต่อ) 

 

กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
การด าเนินงาน 
    1. รับข้อสอบ โครงสร้างข้อสอบและเฉลยทางระบบ 
EPCC 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานฯระดับ สพป. 
อุทัยธานี  เขต  1 
    3. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินงานฯ ระดับ สพป.
อุทัยธานี เขต 1 
   4. ประชุมช้ีแจงผู้บรหิารโรงเรยีนเกี่ยวกับการจดัสอบ 
   5. ด าเนินการสอบและตรวจเยีย่มการด าเนินการสอบ
โรงเรียน 
   6. โรงเรียนส่งผลการทดสอบให้ สพป.อุทัยธานี เขต  1 
   7.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 ส่งผลการทดสอบให้กับ สพฐ. 
   8. การน าผลการประเมินใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     3. โรงเรียนมผีลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการจัด
การศึกษา 

 

 6) โครงการ  อบรมปฏิบัติการหลกัสูตร 
การจัดการเรยีนรู้วิทยาการค านวณและ
โค๊ดดิ้ง   ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
งบประมาณ 86,000 บาท 
คงเหลือ 960 บาท 

วัตถุประสงค ์
      เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผูส้อนสาระเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ระดับช้ันประถม ศึกษาตอนต้นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด และ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้าระเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
 

เชิงปริมาณ 
        ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. สังกัดเอกชน สังกัด
เทศบาลเมืองอุทัยธานี และครผููส้อนโรงเรียนบา้นเขานกยูง 
จังหวัดพิจิตร ท่ีได้จัดท า CSR หรอื ห้องเรียนรู้ ที่สถาบัน (สสวท.) 
ก าหนด จ านวนท้ังสิ้น 90 คน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
โครงการ  อบรมปฏิบัติการหลักสตูร 
การจัดการเรยีนรู้วิทยาการค านวณและ
โค๊ดดิ้ง   ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (ต่อ) 

 

การด าเนินงาน 
     1. ประสานงานสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อด าเนนิการจัดท าโครงการ 

      2. แต่งตั้งด าเนินการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและโค๊ดดิ้ง ระดับประถม
ตอนต้น 
      3. ประสานงานคณะวิทยากร/คณะกรรมการ 
      4. จัดอบรมปฏิบัติการหลักสตูรการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและโค๊ดดิ้ง ระดบัประถมตอนต้น 

เชิงคุณภาพ 
        ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ มคีวามรู ้
ความเข้าใจแนวทางการพัฒนานักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาการค านวณตามแนวทางที่ก าหนด 
       

 

 7) โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณ 17,000 บาท 
เบิกจ่าย  12,460 บาท 
คงเหลือ  4,540 บาท 

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครผูู้สอนระดับปฐมวัยใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2563 ด้านการเขยีนรายงานโครงงานและ
การรายงานผล 20 กิจกรรม 
      2. เพื่อประเมินโรงเรียนในโครงการเข้ารับตรา
พระราชทานประจ าปี 2562 ในปีงบประมาณ 2563 
การด าเนินงาน 
     1. จัดประชุมทีมวิทยากร 
     2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครผูู้สอนระดับปฐมวัย 

ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
    3. ประเมินโรงเรียนในโครงการขอรับตราพระราชทานฯ 
    4. สรุปและเขียนรายงานผล 

เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
รุ่นที่ 3 จ านวน 19 โรงเรียน และโรงเรียนรุ่นที่ 4 จ านวน 17 
โรงเรียน และโรงเรยีนรุ่นที่ 2 จ านวน 6 โรงเรยีน โรงเรียนรุ่นที่ 1 
จ านวน 1 โรงเรียน รวม 43 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
     1. ครูผู้สอนมคีวามรู้ความเข้าใจในการจัดท าและเขียน
โครงการรายงานและจัดท าผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมได ้

     2. โรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 3, รุ่นที่ 2 และรุ่นท่ี 1  
จัดส่งรายงานตามโครงการเข้ารับ การประเมินเข้ารับตรา  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศกึษา 2562 จ านวน 26 
โรงเรียน 

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 8) โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้
สู่สากล : กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 
งบประมาณ 28,020  บาท 
ใช้หมด 

วัตถุประสงค์ 

       เพื่อจัดสอบแข่งขันวิชาการ ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (รอบแรกระดับ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา) ในวันที่ 12 มกราคม 2563 

การด าเนินงาน 
    1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 
    2. รับสมัครนักเรียนท่ีเข้าสอบแข่งขัน ด้วยระบบ
ออนไลน ์
    3. ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าแข่งขัน ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ (รอบแรกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
    4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ 
    5. จัดสอบแข่งขันวิชาการ (รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา) 
    6. จัดส่งรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน เข้าแข่งขัน
วิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา)  
ให้ศูนย์สอบ      
 

เชิงปริมาณ 

      นักเรียนท่ีสมัครเข้าสอบแข่งขันวิชาการจ านวน  569 คน
แบ่งเป็น 

      - วิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) จ านวน 325 คน 

      - วิชาคณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) จ านวน 187 คน  
      - วิชาคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จ านวน 57คน 

เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา   ได้เข้าสอบ 

รอบสองในระดับประเทศ ร้อยละ 30 เป็นไป ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
9) โครงการ พัฒนานักเรียนอยา่งมี
คุณภาพด้วยการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 34,770 บาท 
ใช้หมด 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อด าเนินการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจ าศูนย์
อบรม โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนศูนย์
อบรมครูทุกสังกัด จังหวัดอุทัยธานี 
การด าเนินงาน 
   1. ด าเนินการจดัอบรมครูครูพี่เลี้ยงประจ าศูนย์ ระดับ
ปฐมวัย 
  2. ด าเนินการจดัอบรมครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. ด าเนินการจัดอบรมครรูะดับประถมศึกษา 
ตอนปลาย 
  4.ด าเนินการจัดอบรมครรูะดับประถมศึกษาตอนต้น 
  5. ด าเนินการจัดอบรมครรูะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
          1. อบรมครูพี่เลีย้งประจ าศูนย์ ระดับปฐมวัย จ านวน 4 ศูนย์ 
จ านวน 12 คน 
      2. อบรมครูพี่เลีย้งระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 
ศูนย์ จ านวน 15 คน 
         3. อบรมครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 
ศูนย์ จ านวน 15 คน 
         4. อบรมครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 ศูนย์ 
จ านวน 15 คน 
         5. อบรมครูพี่เลี้ยงระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 
ศูนย์ จ านวน 6 คน 
เชิงคุณภาพ 
        ครูพี่เลี้ยงประจ าศูนย์ ผ่านการอบรมจาก สสวท.ทุกคนมคีวามรู้
ความเข้าใจในการจดัการเพื่อพัฒนาครูตามที่ สสวท.ก าหนดประจ า
ศูนย์อบรมของตนเองได ้

ปัญหา อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

3 นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
10) โครงการ จัดท ารายงานผลนกัเรียน
รายบุคคลผ่านทางระบบ School Mis 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
งบประมาณ 17,490 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อพัฒนาครูที่รับผิดชอบการจัดท าเอกสาร
ทางการศึกษารูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
(ปพ.1 และปพ.3)  ในการจัดท ารายงานผลนักเรียน
รายบุคคล  ผ่ านทางระบบ School Mis  เมื่ อ จบ ปี
การศึกษา 
       2. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   สามารถรายงานผล
นักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ School Mis เมื่อจบ 
ปีการศึกษา 

การด าเนินงาน 
      1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
ระดับ สพป. อุทัยธานี เขต  1 
      2. ประชุมวิทยากร 
      3. ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลนักเรียน
รายบุคคลผ่านทางระบบSchool  Mis 
      4. สรุปผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
         ครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทุกคน  

เชิงคุณภาพ 
         1. ครูที่รับผดิชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทุกคน  ได้รบัการพัฒนาความรู้  ความสามารถ 

ในการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
        2. สพป.อุทัยธานี เขต 1 มรีายงานการบันทึกผลการเรยีน 
ปีการศึกษา 2562 ครบทุกแห่ง จ านวน 83 แห่ง และยืนยันข้อมลู
ผลนักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ School Mis เมื่อจบปีการศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา                      
 

- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 
ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์/กจิกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
4 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส 

ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
11) โครงการ นิเทศการจดัการเรยีน 
การสอนเพศวิถี 
งบประมาณ 5,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหส้อนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระบบ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการเรียนรู้
แบบ Electronic – Learning 
การด้าเนินงาน 
    1. การประชุมถอดบทเรยีนการพัฒนาครูผูส้อนเพศ
วิถีศึกษา ท้ังครูแกนน าและครเูครอืข่ายการพัฒนา 
    2. ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และผูเ้กี่ยวข้อง 
เข้าเรียนรู้แบบ Electronic - Learning รอบที่ 2 
    
 

เชิงปริมาณ 
          ครูเข้าเรียนเพศวิถีผ่านทางออนไลน์ จ านวน 62 คน  
 
เชิงคุณภาพ 
       1. ครูได้เรยีนครบ 8 โมดูล จ านวน 25 คน 
       2. ครูส่งแผนการสอนและได้รับวุฒิบัตร จ านวน 21 คน 

ปัญหา 
       วางแผนการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนเพศวิถีใน
ช้ันเรียน กับครูที่เรียนจบ
หลักสตูรช่วงเดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2563 เพื่อตดิตาม
การน าความรู้ไปใช้ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้การนิเทศ
ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ี
วางไว ้
ข้อเสนอแนะ 
       เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคมาปรับแผน
ด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

 12) โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 
งบประมาณ 259,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้ 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนได ้

มีความรู้ ความเข้าใจโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

     2. เพื่อสร้างภูมิคุม้กันให้เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา รู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา 
เนื่องจากเข้าไปเกีย่วข้องกับยาเสพติด (เช่น หนีเรียน 
เที่ยวเตร่ มั่วสุม มเีพศสมัพันธ์ก่อนวัยอันควร ทะเลาะ
วิวาท ติดเกม กินเหล้า สูบบหุรี่และการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อม 

เชิงปริมาณ 
      กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
      นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 18  
โรงเรียน ๆ ละ 8 คน รวม 144 คน 
      กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน 
      นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 18  
โรงเรียน ๆ ละ 6 คน รวม 108 คน 
 

ปัญหาอุปสรรค 
        โรงเรียนบางแห่ง มี
นักเรียนจ านวนน้อยท าให ้
ไม่สามารถส่งนักเรยีนเข้ารับการ
อบรมได้ครบตามจ านวน 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์/กจิกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
โครงการ ป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา (ต่อ) 
งบประมาณ 259,000 บาท 

    3. เพื่อสร้างความเขม้แข็งในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

    4. เพื่อสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมด้านการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
ขยายผลกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
        2. นักเรียนที่เข้ารบัการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจ
โทษและพิษภัยของยาเสพตดิ และมีภูมคิุ้มกันในการป้องกัน
ตนเอง และเพื่อน 
 

 

 13) โครงการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 440,000 บาท 
ใช้หมด 

 

วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนออกก าลังกายหรือ
เล่นกีฬา มสีุขภาพพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง 

     2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามคัคีและมีน้ าใจ
นักกีฬา 

     3. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการลดปญัหาสังคม 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา 

     4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
สามารถปกป้องช่วยเหลือตนเองและสังคมในชุมชนได้
อย่างมีศักยภาพ 

 

เชิงปริมาณ          
        นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้นในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
จ านวน 83 แห่ง และนักเรียนสังกัด สช. / เทศบาล รวม
จ านวน 9 แห่ง แข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนทุกสังกัด ได้ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาตาม
ทักษะความสามารถในชนิดกีฬาท่ีตนสนใจทุกคน  
     2. นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัดใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดตา่ง ๆ 
     3. นักเรียนทุกคน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  
อยู่ร่วมกันในสังกัดอย่างมีความสุข 

ปัญหาอุปสรรค 
     การด าเนินงานมีขั้นตอนที่
มากมาย ท าให้ขาดการ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ 
    1. ควรจัดแบ่งภาระหน้าที่ให้
ชัดเจน ช่วยกันด าเนินงาน  
    2. ระยะเวลาการแข่งขันควร
จัดอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้
นักเรียนได้มเีวทีการแสดงออกได้
อย่างเต็มที ่
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์/กจิกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
โครงการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรยีนเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 
 

การด าเนินงาน 
     1. ขออนุมัติโครงการ 
     2. ขอความอนุเคราะหส์นับสนุนงบประมาณสมทบ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี 
     3. ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณอุดหนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธาน ี
     4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
     5. ประสานงานวางแผน ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ประชาสมัพันธ์  
     6. ประชุมผู้แทนทีมชนิดกีฬาต่าง ๆ /ประชุม
กรรมการผูต้ัดสิน   
    7. ด าเนินการจดัการแข่งขัน คัดเลือกผู้ชนะเลศิ 
แต่ละประเภททีมกีฬา เป็นผู้ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด/ระดบัภาคต่อไป 
    8. สรุปผล ประเมินผลและรายงานผล 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์/กจิกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

5 นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
14) โครงการ   คัดแยกขยะมลูฝอย และ 
ลดการใช้พลาสติก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
งบประมาณ 23,910 
งบประมาณใชจ้่ายจริง  14,110 บาท 
คงเหลือ 9,800 บาท 
 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ทุกแห่ง มี
การด าเนินกิจกรรมการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยภายใน
หน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

      2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/สถานศึกษา คิดค้นและผลิต
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จากการน าขยะมูลฝอย หรือ
พลาสติกน ากลับมาใช้ใหม่ หรือทดแทนการใช้พลาสติก 

การด าเนินงาน 
        1. จัดเก็บข้อมูลและจัดท าแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบรหิารจดัการ
ขยะมูลฝอย และคณะท างานบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
       3. ก าหนดมาตรการแนวทางการด าเนินการลดการ
ใช้พลาสติก 
       4. อบรมการใช้เศษวัสดุเหลอืใช้ และขยะรีไซเคลิ 
ให้กับบุคลากรในสพป.เพื่อสร้างความรู้ และลดปริมาณ
ขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
                                 - 
 
เชิงคุณภาพ 
                                 - 

ปัญหาอุปสรรค 
      กิจกรรมอบรมยังไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
covie -19 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์/กจิกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

       5. แจ้งสถานศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้
ถุงพลาสติก หรือน าถุงพลาสติกกลับมาใช้อีกครั้ง 
     6. สรุป รวบรวม ประเมินและรายงานผลกิจกรรม 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์/กจิกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

6 นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
15) โครงการ จัดท ารายงานผล 
“การประเมินตนเองของสถานศึกษา”  
(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)  
การวิเคราะห์ข้อมลู และการซักซอ้ม 
การประเมิน (Mock Assessment) 
สพป.อุทัยธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 
ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 28,650 บาท 
 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อจัดท าเอกสารแนว“การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา” (SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR) 

 2. เพื่อวิเคราะห์ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาด้านปฐมวัย
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 3. เพื่อซักซ้อมการประเมิน  (Mock 

Assessment) สถานศึกษาเพื่อรองรบัการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี ่
การด าเนินงาน 
     1. ประชุมคณะกรรมการจดัท าร่างแนวทางการ
“การประเมินตนเองของสถานศึกษา” (SELF-ASSESSMENT 
REPORT:SAR) 
     2. จัดท าเล่ม แนวทางการ“การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา” (SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR) และไฟล์
เอกสาร 
     3. จดัส่งไฟลเ์อกสารแนวทาง“การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา” (SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)  ทุก
โรงเรียนในสังกัด 
    4. ประชุมคณะกรรมการวเิคราะห์มลู และจดัท า
รายงานการพัฒนาคณุภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
 

เชิงปริมาณ 
     1. จัดท าเอกสารแนวทางการ“การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา”(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)  ให้โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

     2. วิเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาด้านปฐมวัยและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดโดยภาพรวมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

     3. ซักซ้อมการประเมิน  (Mock Assessment) สถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จ านวน 15 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
                                  - 
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รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (ไตรมาส 3) 

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์/กจิกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ปัญหาและอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โครงการ จัดท ารายงานผล “การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา”  
(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)  
การวิเคราะห์ข้อมลู และการซักซอ้ม 
การประเมิน (Mock Assessment) 
สพป.อุทัยธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 
ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)  

 

    5. จัดท าเล่มรายงานการพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด 

    6. ประชุมคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือซักซ้อมการ
ประเมิน (Mock Assessment) 
    7. ซักซ้อมการประเมินโรงเรยีนท่ีมีรายชื่อรับการ
ประเมินรอบสี่ในสังกัด จ านวน 15 โรงเรียน 

    8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 


