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ค าน า 

 

  รายงานการจัดการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  255 8  ฉบับนี้  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี   เขต 1     จัดท าขึ้นเพื่อ สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ท่ีได้รับมอบหมายในรอบปี     ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนินงานท่ีสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล    
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    และนโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โดยใช้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินงานต่าง ๆ ให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

  เอกสารฉบับนี้  เป็นการน าเสนอภาพรวมความส าเร็จท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
สถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี   ขอขอ บคุณผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในความร่ว มมือ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ในการจัดท ารายงานผลฉบับนี้  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการและ พัฒนา การศึกษา ขั้นพื้นฐานให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 

            ธันวาคม  2558 
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ส่วนที่  1 
1. สภาพท่ัวไป 

     1.1 สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1   มีที่ท าการส านักงานรวมสองแห่ง  
อาคารแห่งที่ 1   ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 333   ตอนอุทัยธานี-ท่าน้ าอ้อย    เลขที่ 87    หมู่ 2    ต าบล 
สะแกกรัง   อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 61000  และอาคารแห่งที่ 2  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข  
3220 ตอนอุทัยธานี-โกรกพระ   ต าบลอุทัยใหม่   อ าเภอเมืองอุทัยธานี   จังหวัดอุทัยธานี  61000 
  
      1.2 การติดต่อประสานงาน 
 

อาคารแห่งที่ 1 

กลุ่มอ านวยการ    โทรศัพท์ 056-511010/ 08-6445-2329  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 056-511918/ 08-6445-2330 
หน่วยตรวจสอบภายใน   โทรศัพท์ 056-511918/ 08-6445-2331 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   โทรศัพท์ 056-511758/ 08-6445-2347 
กลุ่มนโยบายและแผน   โทรศัพท์ 056-511420/ 08-6448-9490 
 

อาคารแห่งที่ 2 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
โทรศัพท์ 056-511297/ 08-6448-9491 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทรศัพท์ 056-511203/ 08-6448-9493 
 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 056-511203/ 08-6428-4674 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โทรศัพท์ 056-511297/ 08-8294-9389 
โทรสาร  0-5651-1509       

เว็บไซต์  http://www.utt1.obec.go.th หรือ http://www.utt1.go.th 
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     1.3 อาณาเขตติดต่อ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,262.953  ตาราง 
กิโลเมตร ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  250.103   ตารางกิโลเมตร อ าเภอหนองขาหย่าง 347.776 ตาราง
กิโลเมตร  อ าเภอทัพทัน 323.633 ตารางกิโลเมตร  และอ าเภอสว่างอารมณ์ 341.441  ตารางกิโลเมตร   

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชุมตาบง อ าเภอลาดยาว อ าเภอโกรกพระ อ าเภอพยุหะคีรี    
   จังหวัดนครสวรรค์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอ าเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต้              ติดต่อกับอ าเภอวัดสิงห์  อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอหนองฉาง และอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 

     1.4 เขตพื้นที่บริการด้านการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ในเขตอ าเภอ  4 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองอุทัยธานี   อ าเภอหนองขาหย่าง   อ าเภอทัพทัน   และอ าเภอ  
สว่างอารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอสว่างอารมณ์ 

 
อ าเภอทัพทัน 

 

อ าเภอหนองขาหย่าง 

 

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
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1.5   โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
         คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     สพป.อุทัยธานี เขต 1                                 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1         
                เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                                        (ผอ.สพป.อน เขต 1)          (กพท.) 
   (อ.ก.ค.ศ.)                                   
                                                                                                                    
                   
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                                                                                                      
                      เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                                                
                                     (ก.ต.ป.น.) 
 

                                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 
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อ านวยการ 
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กลุ่ม 

นโยบาย 

และแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

หน่วย 

ตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุ่มส่งเสริม 
สถานศึกษา 

เอกชน 

สถานศึกษา 
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1.6 ท าเนียบผู้บริหาร  

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

   นายศักดา  แสงทอง 
    
 

  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

   1. นายบรรพต   เหมือนทอง 
   2. นายส าราญ  แถมพยัค 

3. นายธวัช       ธัญญกรรม  
4. นายเทียนชัย  ธาราวัชรศาสตร ์
5. นายประเทือง  เจตกสิกรณ์ 
6. นายเกรียงไกร  ไชยกุล 
7. นายจ านงค์    เชื้อชวด    
8. นายสุระศักดิ์  สุพรรณกุล   
9. นายนเรศ      ภุมมา    

   

    ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย / ศูนย์ 

1. นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางจินตนา   เนียมมา  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
3. นางสาววัชนันท์  เดชอ าพร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. นางมลฑา   สมบุญพูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. นายประมวล  เรืองศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นายสุรพงษ์   อินอ่อน  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. นางอรทัย     เหลือช่าง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางสาวสุภาวดี  มากมี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
9. นายชิงชัย     ทองไทย  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 

  การบริหารและจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน มีเจตนารมณ์ในการกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษาจากส่วนกลางไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชม ชุมชน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาการศึกษาในรูปของคณะกรรมการที่มาจากกทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประกอบด้วย 3 องค์คณะบุคคล ดังนี้ 
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1.7  องค์คณะบุคคลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
         1.7.1 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (กพท.) 
 

        1. นายเฉลย      เครืองเนียม  ประธานกรรมการ 
2. นายพจน์   สีเข้ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายธวัช        ธัญญกรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
4. นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
5. นายสมนึก      โพธิ์วัลย ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
6. นายสุรชัย       เมืองเหลือ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
7. นายสุรพงษ์    อินอ่อน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายปฏิภาณ  วงศ์กาญจนา  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
9. นายสมชัย  อ าภา   กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 
10. นายธัชชัย  พวงสมบัติ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. นายบรรเทา  อินทสุวรรณ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. นายสุรยุทธ  รุทระกาญจน์  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 
13. นายถวิล  พูลกสิกรณ์  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู    
14. นายกฤษณ์  สังเต็ม   กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 

บริหารการศึกษา  
15. นางชุลีภรณ์  สีเข้ม   กรรมการผู้แทนผู้ไดร้ับใบอนุญาต    
16. นายอมรเทพ  กอบกัยกิจ  กรรมการผู้แทนครู (โรงเรียนเอกชน) 

 17. นายศักดา    แสงทอง  กรรมการและเลขานุการ 
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1.7.2  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  

เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 
 

1. นายสมชาย   แกว่นธัญกรณ์ ประธานอนุกรรมการ   
2. นายณัทชัย  ใจเย็น อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.  
3. นายบรรจง  จูรัตน ์ อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา  
4. นายประจิม  จบศร ี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น ๆ    
5. นายบัญชา  เสมากูล   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา   
6. นายสนั่น  ไล้สมบูรณ ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   
7. นายประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์ อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  
8. นายธวัช  ทองสุกด ี อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู   
9. นายทวี  ค าภาพัก   อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
10. นายศักดา   แสงทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
          1.7.3  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประกอบด้วย 
 

1. นายศักดา    แสงทอง  ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  
3. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชินพีระเสถียร กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน  
4. นายสิทธิศักดิ์  ชาติบุตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย   
5. นายธรณ์นนท์  ลี้ภัยรัตน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
6. นายกิติศักดิ์    นิโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
7. นายสมกิจ     ไทยสรวง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
8. นายธวัชชัย   จันทรานุสรณ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
9. นายสุรพงษ์  อินอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
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2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
 2.1  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนห้องเรียน และจ านวนนักเรียน สังกัด สพฐ . 
 
 จ านวนโรงเรียน       

อ าเภอ ร.ร. 
หลัก 

สา 
ขา 

รวม จ านวน 
คร ู

ร้อยละ จ านวน 
ห้องเรียน 

ร้อยละ จ านวนนักเรียน รวม 
ทั้งหมด 

        ระดับก่อนประถม ระดับประถม ระดับมัธยมตอนต้น  

        ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ  

เมืองอุทัยธานี 23 1 24 165 23.87 226 28.86 284 258 542 28.45 987 897 1884 28.88 53 22 75 8.06 2501 
หนองขาหย่าง 13 - 13 63 9.11 103 13.15 61 69 130 6.82 265 252 517 7.93 24 18 42 4.51 689 
ทัพทัน 24 1 25 216 31.25 226 28.86 272 258 530 27.82 982 896 1878 28.80 164 140 304 32.65 2712 
สว่างอารมณ์ 24 1 25 247 35.74 228 29.11 356 357 703 36.90 1168 1076 2255 34.40 280 230 510 54.78 3457 

รวมทั้งสิ้น 84 3 87 691 99.97 783 99.99 973 932 1905 99.99 3402 3121 6523 100 521 410 931 100 9359 
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ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนห้องเรียน และจ านวนนักเรียน สังกัด สช. 
 

 
  รวม 
ทั้งหมด 
2117 
116 

- 
2233 

 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จ านวน 1 แห่ง    ได้แก่ นายธีรพัทธ  เทพพันธ์ ณ บ้านเลขท่ี 18/2 หมู่ที่ 7  
ต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี   นักเรียนชื่อ เด็กชายกศิดิษฐ์  เทพพันธ์  ปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 

       
อ าเภอ จ า 

นวน 
โรง 

เรียน 

จ า 
นวน 
ครู 

ร้อยละ จ านวน 
ห้อง 
เรียน 

ร้อยละ จ านวนนักเรียน 

      เตรียมอนุบาล ระดับก่อนประถม ระดับประถม ระดับมัธยมตอนต้น ระดับมัธยมตอนปลาย 
      ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

เมือง 
อุทัยธานี 

5 85 93.41 75 92.60 16 17 33 100 251 248 499 81.14 542 520 1062 100 112 226 338 100 59 126 185 100 

ทัพทัน 1 6 6.6 6 7.41 - - - - 56 60 116 18.86 - - - - - - - - - - - - 

รวม
ทั้งสิ้น 

6 91 100 81 100 16 17 33 100 307 308 615 100 542 520 1062 100 112 226 338 100 59 126 185 100 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลพื้นฐาน จ านวนโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน นักเรียนและจ านวนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. 
  

รายการ จ านวน/หน่วย ร้อยละ 
1. สถานศึกษาท้ังหมด (สพฐ.)                               87  โรงเรียน  100 
    - โรงเรียนขนาดเล็ก (1 - 120) 66  โรงเรียน 75.86 
    - โรงเรียนขนาดกลาง (121 – 600) 19  โรงเรียน 21.84 
    - โรงเรียนขนาดใหญ่ (601 – 1,500) 2  โรงเรียน 2.30 
    - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (1,500 ขึ้นไป) -  
2. กลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่มโรงเรียน  
3. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา                   978  คน  100 
   - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1  คน 0.10 
   - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 9  คน 0.92 
   - ศึกษานิเทศก์ 21 คน 2.15 
   - ข้าราชการครู 702 คน 71.78 
   - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค(2) 59 คน   6.03 
   - พนักงานราชการ 17 คน 1.74 
   - ครูอัตราจ้างที่ได้รับจัดสรรจากงบราชการ 12 คน 1.23 
   - ลูกจ้างประจ า 61 คน  6.24 
   - ลูกจ้างชั่วคราว 91 คน 9.30 
   - พนักงานท าความสะอาด/ยาม/ลูกจ้างชั่วคราวในเขตพ้ืนที่ฯ 1/2/2 คน 0.51 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  2558 

ตารางที่ 4  แสดงข้อมูลพื้นฐาน จ านวนโรงเรียน  นักเรียนและจ านวนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สช. 
 

รายการ จ านวน/หน่วย ร้อยละ 
1. สถานศึกษาท้ังหมด (สพฐ.)                          6 โรงเรียน  100 
    - โรงเรียนขนาดเล็ก (1 - 120)   2 โรงเรียน 33.33 
    - โรงเรียนขนาดกลาง (121 – 600)  3 โรงเรียน 50.00 
    - โรงเรียนขนาดใหญ่ (601 – 1,500)  1 โรงเรียน 16.67 
    - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (1,500 ขึ้นไป) -  
2. นักเรียนทั้งหมด                                     2,233  คน  100 
    - เตรียมอนุบาล 33   คน 1.48 
    - ก่อนประถมศึกษา 615  คน 27.54 
    - ประถมศึกษา 1,062 คน 47.56 
    - มัธยมศึกษาตอนต้น 338  คน 15.14 
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย 185  คน 8.28 
3. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา                            91  คน 100 
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ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนสังกัด สพฐ. และจ านวนนักเรียนสังกัดเอกชน จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น นักเรียนในสังกัดสพฐ. 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียนในสังกัดเอกชน 
(คน) 

ร้อยละ 

อนุบาล 1 911 47.82 199 32.36 
อนุบาล 2 994 52.18 188 30.57 
อนุบาล 3 -  228 37.00 

รวมก่อนประถมศึกษา 1,905 100 615 100 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,085 16.63 156 14.69 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,106 16.96 185 17.42 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,070 16.40 176 16.57 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,081 16.57 189 17.80 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,102 16.89 180 16.95 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,079 16.54 176 16.57 

รวมประถมศึกษา 6,523 100 1,062 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 328 35.23 116 22.18 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 325 34.91 100 19.12 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 278 29.54 122 23.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 61 11.66 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - 65 12.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - 59 11.28 

รวมมัธยมศึกษา 931 100 523 100 
รวมทั้งสิ้น 9,359 100 2,200 100 

 

 2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT/O-NET ปีการศึกษา 2556 – 2557 
      ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2556-2557 
 

ทักษะที่ประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปี 2556-2557 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ด้านความสามารถทางภาษา 48.15 50.42 46.83 50.74 -1.32 +0.32 
ด้านค านวณ 31.81 36.70 36.11 42.17 +4.30 +5.47 
ด้านการใช้เหตุผล 43.02 45.20 45.69 48.60 +2.67 +3.40 

รวม 3 ด้าน 40.99 44.11 42.88 47.17 +1.89 +3.06 
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 
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ตารางที่ 7  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2556 - 2557 
   

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2556 
ปีการศึกษา  

2557 
ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 42.68 44.82 +2.14 
คณิตศาสตร์ 37.48 34.85 -2.63 
วิทยาศาสตร์ 34.85 40.90 +6.05 
สังคมศึกษา 37.23 49.63 +12.40 
ภาษาอังกฤษ 28.85 31.64 +2.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 60.60 51.35 -9.25 
ศิลปะ 46.26 44.50 -1.76 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 53.06 57.11 +4.05 

 
  
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 – 2557   
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ตารางที่ 8    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2556 – 2557  

 
 

  รายการผลการ
ประเมิน 

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2556 
ปีการศึกษา  

2557 
ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 41.25 33.49 -7.76 
คณิตศาสตร์ 22.31 24.86 +2.55 
วิทยาศาสตร์ 34.37 33.43 -0.94 
สังคมศึกษา 34.90 43.14 +8.24 
ภาษาอังกฤษ 28.71 25.18 -3.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57.28 56.02 -1.26 
ศิลปะ 42.27 37.67 -4.60 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42.27 43.08 +0.81 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2556 – 2557  
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3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   พ.ศ. 2554-2558 
  

ระดับการศึกษา จ านวนที่รับ 
การประเมิน 

จ านวน 
ที่รับรอง 

ร้อยละ จ านวน 
ที่ไม่รับรอง 

ร้อยละ 

ระดับปฐมวัย 78 73 93.59 5 6.41 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 90 70 77.78 20 22.22 
 
4. ผลการประเมินการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี       
    เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
               พุทธศักราช 2551 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
              และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดี 

ภาพรวม 3 มาตรฐาน  
ดีเย่ียม 

ร้อยละ 89.40 
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5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2556 - 2557  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา   
   ปีท่ี 6  และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 3 รายการ ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
 ตารางที่ 9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2556 – 2557 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ผลต่าง+/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 42.68 44.82 +2.14 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ 37.48 34.85 -2.63 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์ 34.85 40.90 +6.05 
รายการที่ 4 สังคมศึกษาฯ 37.23 49.63 +12.40 

 
 ตารางที่ 10  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2556 – 2557 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา

2557 
ผลต่าง+/- 

รายการที่ 5 ภาษาไทย 41.25 33.49 -7.76 
รายการที่ 6 คณิตศาสตร์ 22.31 24.86 +2.55 
รายการที่ 7 วิทยาศาสตร์ 34.37 33.43 -0.94 
รายการที่ 8 สังคมศึกษาฯ 34.90 43.14 +8.24 

 
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ปีการศึกษา 2556 - 2557  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามระดับความพร้อม 
ได้แก่ โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง และโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย 
  
 ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 
และ 2557 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ าแนกตามระดับชั้นเรียน ของโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง 
(เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) 
 

ระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลต่าง+/- 

ประถมศึกษาปีที่ 6 28.22 29.24 +1.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28.24 24.55 -3.69 
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ปีการศึกษา 2556 และ 2557 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ าแนกตามระดับชั้นเรียน 
ของโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5) 
 

ระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลต่าง+/- 

ประถมศึกษาปีที่ 6 22.40 26.04 +3.64 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - 

 
 

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2556 
และ 2557  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ าแนกตามระดับชั้นเรียน  ของโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-5) 

 

ระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลต่าง+/- 

ประถมศึกษาปีที่ 6 26.84 29.21 +2.37 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - 
 

7. ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไปของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ าแนกตามระดับความพร้อม  ได้แก่  โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง โรงเรียนที่มีความพร้อม  
ปานกลาง และโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย 

 
ตารางที่ 14 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป จ าแนกตามระดับชั้น ของโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง 
 

ระดับชั้น 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จ านวนผู้เรียนที่

เข้าสอบ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 (ตัวชี้วัดที่ 2.2.22) 559 339 60.64 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตัวชี้วัดที่ 2.3.19) 247 146 59.10 

รวม 806 485 59.87 
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ตารางที่ 15 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามจุดเน้น

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป ของโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง  

ระดับชั้น 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนที่

เข้าสอบ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 (ตัวชี้วัดที่ 2.2.22) 234 139 59.40 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตัวชี้วัดที่ 2.3.19) - - - 

รวม 234 139 59.40 
 
ตารางที่ 16 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามจุดเน้น

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป ของโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย  

ระดับชั้น 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จ านวนผู้เรียนที่

เข้าสอบ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 (ตัวชี้วัดที่ 2.2.22) 206 104 50.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตัวชี้วัดที่ 2.3.19) - - - 

รวม 206 104 50.48 
 
 

8. ข้อมูลการรับนักเรียน 
 
 ข้อมูลการรับนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 
  

ชั้น แผนการรับนักเรียน รับได้ เปรียบเทียบการรับนักเรียน: 
แผนการรับนักเรียน 

อนุบาล 1 1,012 911 90.01 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,095 1,085 99.89 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 320 328 102.50 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

  วิสัยทัศน์ 
  พันธกิจ 
  ค่านิยมองค์การ 
  เป้าประสงค์ 
  กลยุทธ์ 
  จุดเน้น 

 
วิสัยทัศน ์

  “ส านักงานมีระบบ  โรงเรียนมีมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา                       

อย่างทั่วถึง  
2. พัฒนาใหน้ักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสู่มาตรฐาน 

ระดับสากล   
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยการกระจายอ านาจการ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมองค์การ 

“มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีจิตบริการ  ท างานเป็นทีม” 
   

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล    และนักเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม     และมีวัฒนธรรมการ

ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและ

ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
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กลยุทธ ์

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
ความเชื่อมโยงของจุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน ี เขต 1/  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรัฐบาล 
 
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

1. เสริมสร้างความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy )
และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning 
Ability)  สู่การยกระดับผลการ
ประเมินระดับชาติ (National Test) 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถ
ทางภาษา ด้านค านวณ และด้านการ
ใช้เหตุผล เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 2. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ของนักเรียนที่มีผลการ 
ทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถม 
ปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือ มีค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 3. เร่งรัดความสามารถและทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จ าแนกระดับ 
-โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 5 
-โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3-5 

 

 

 



 
 

20 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน (ต่อ) 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  -โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2-5 
2.นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
-โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 

  -โรงเรียนที่มีความพร้อม  ปานกลาง 
ร้อยละ 50 
-โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ30 

 4. เร่งรัดสถานศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซียน 
-ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานสากล 
-จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพ่ิมข้ึน 

 5. ปรับหลักสูตรการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน 

มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
-มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
ห้องเรียน และระดับชาติ  

2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รักสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์  รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจใน
ความเป็นไทย ห่างไกลยา
เสพติด  มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การน า
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ          
สู่การพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ 

ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตาม           
ช่วงวัย 

3. นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

พัฒนาและส่งเสริมเด็กท่ีมี                 
ความต้องการพิเศษให้สามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

1.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มี ความต้องการ
พิเศษได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนา 
ได้เต็มตามศักยภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มี ความต้องการ
พิเศษผ่านการพัฒนาตามศักยภาพ              
เป็นรายบุคคล 
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ครูได้รับการพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะผ่าน
การปฏิบัติจริง และความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาให้มีองค์ความรู้และ
สมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และภาษาไทย                 
มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดในระดับ
ดีขึ้นไป 

2. ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 5 กลุ่มสาระ 
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและ
ภาษาไทย สามารถนิเทศและช่วยเหลือครู
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ID Plan 
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

2. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มที่มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เร่งด่วน 

1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าได้รับการ
พัฒนา 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า 10% ล่าง   ได้รับการพัฒนา 

 

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมี
ผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ               
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้
มาตรฐานและมีความสอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ 
และความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงาน แบบมืออาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4. องค์กรและคณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและ
การจัดสรรครู ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
บรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มี
ความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน 

1. คณะบุคคลได้รับการพัฒนา เพ่ือ
สร้างความตระหนัก จิตส านึก ความ
รับผิดชอบและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่
เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน โดยมีระยะเวลา
การด าเนินการที่ชัดเจน 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการบริหาร งานบุคคลเป็นไปตามหลัก                   
ธรรมาภิบาล 

 

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ          
การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อ               
การด าเนินงาน (Participation and 
Accountabilit) 

ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน
ทุกระดับและเน้น  การมีส่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคล ที่เก่ียวข้องอย่าง
เข้มแข็งและเป็นกัลยาณมิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2. โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอกและท่ีผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนของนักเรียน  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียน
ท าแผนพัฒนา เป็นรายโรงร่วมกับ
ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ส่งเสริมให้มีการแทรกแซง 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
อย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับ
การรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 
2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพ
ภายใน ข้อ 16 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอก ได้รับการ
ปรับผลการประเมนิ 
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่  
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน            
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่ ระดับดีมาก 
ขึ้นไป 

4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ได้ระดับมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือ
ผ่านการรับรองจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

 2. ส่งเสริมให้มีการแทรกแซง 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการรับรองคุณภาพภายนอก 
จาก สมศ. 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ผ่าน 
การรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 3. เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/
อัตราการออกกลางคันลดลง/            
มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ 
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ส่วนที่  3 
 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
ในปีงบประมาณ 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ด าเนินการบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยด าเนินการตามกรอบนโยบาย   กลยุทธ์  และจุดเน้น   ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ที่
ก าหนด  โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ก าหนดทิศทาง  แนวทางในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ  มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ  การพัฒนาให้นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

  
1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2557 ด้านความสามารถทางภาษาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 46.83   ด้านค านวณค่าเฉลี่ยร้อยละ  36.11   และด้านการใช้เหตุผลค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.69   
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ3 
ขึ้นไป  ได้แก่  ด้านค านวณ  เฉลี่ยร้อยละ 4.30  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 3 จ านวน 2 รายการ ได้แก่  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.05  และกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.40 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ของผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 3 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ ) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับความพร้อม  ได้แก่ โรงเรียนที่มีความพร้อม
สูง (เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)  จ านวน 24 โรงเรียน  คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.02 โรงเรียนที่มีความ
พร้อมปานกลาง  (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5) จ านวน 22 โรงเรียน  คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 3.64  และโรงเรียน
ที่มีความพร้อมน้อย (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-5) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.37    
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จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่มีความสามารถด้าน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน

ที่ก าหนด จ าแนกตามระดับความพร้อม  ได้แก่  โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง  จ านวน 24 โรงเรียน มีนักเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป  จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 60.64 โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง  มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินใน ระดับดีข้ึนไป  จ านวน 139 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.40  และโรงเรียนที่มีความ
พร้อมน้อย จ านวน 41 โรงเรียน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป  จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.48  

จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีความสามารถด้าน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
ก าหนด โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป  จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.48  

 
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย ์ภูมิใจในความ
เป็นไทย ห่างไกล  ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความ
ตระหนักในการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดประชุมชี้แ จงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนลงสู่ชั้นเรียน   มีการจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  กิจกรรมหน้าเสาธง   การเดิน 
เข้าแถว  การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การแผ่เมตตา การร้องเพลง กิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม
บันทึกความดี   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกิจกรรมยกย่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่ประพฤติ
ชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หรือมีคุณสมบัติเด่นในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
นอกจากนั้นสนับสนุนให้มีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดแทรกในเนื้อหาสาระในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  อีกทั้งยังให้
โรงเรียนมีการบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   โดยให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่นอกเหนือจาการเรียนการ
สอนตามปกติ  เพ่ือสร้างค่านิยมให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายและเข้า
ร่วมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนคู่
ร่วมพัฒนา เครือข่ายหน่วยงานราชการกับโรงเรียนในสังกัด  และมีการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้มีการปลูกฝัง 
พัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   ในแต่ละระดับชั้นครบทุกตัว และสอดคล้องตามช่วงวัย  
ชั้น ป.1 - 3  เน้นการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ  ข้อที่ 1,3 และ 8 ชั้น ป.4 - 6 เน้นการ
ปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ  ข้อที่ 2, 4 และ 11 ชั้น ม.1-3  เน้นการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยม
หลัก 12 ประการ  ข้อที่ 5,9,10  

 
  ปีงบประมาณพ.ศ. 2558  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ติดตามและประเมินผล  

การด าเนินงานตามจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะที่ 2  ของโรงเรียนในสังกัด   
จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าโพ อ าเภอหนองขาหย่าง  และโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อ าเภอเมือง
อุทัยธานี ผลการประเมิน ดังนี้ 
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  1. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือวางแผน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนเพื่อเตรียม
ความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้ ครูมีทักษะ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
เช่น จัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน จัดกิจกรรมการตอบค าถามเกี่ยวกับอาเซียน นิทรรศการอาเซียนสู่ชมชน จัดมุม
อาเซียนศึกษาในห้ องเรียน เป็นต้น   มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยการน า ASEAN 
Curriculum Sourcebook  สู่การปฏิบัติแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนในลักษณะโครงงาน โดยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาอาเซียน 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศในสมาชิกอาเซียน คือ ประเทศมาเลเซีย แ ละน าไปใช้ประโยชน์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนประเทศฟิลิปปินส์ 

2. การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  โรงเรียนมีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรทาง 
การศึกษา โดยจัดกิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมยกย่องนักเรียนผู้ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต หรือมีคุณสมบัติเด่นในค่านิยมหลัก 12 ประการ  ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ ใน
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเ รียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี
เครือข่ายชั้นนักเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชน   เครือข่ายโรงเรียนคู่ร่วมพัฒนา   และเครือข่ายหน่วยราชการ   

3. การปลูกฝัง พัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในแต่ละระดับชั้น ป.1-ป.3   
และ ชั้น ป .4-ป.6  มีการก าหนดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียนโดยจัดท าคู่มือการเรียนรู้
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้  ศึกษาเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนในชั้น
เรียน การเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล  ตัวอย่างและสถานการณ์จริง  มีแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล  มีการส่งเสริมสนับสนุนครู นักเรียนให้เป็นแบบอย่างการน า
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน าผลการปฏิบัติตนด้านค่านิยมหลักประกอบการพิจารณา เพื่อให้
รางวัลและชมเชยที่ประพฤติตนได้เป็นแบบอย่างตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

4. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยด าเนินการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชั้น ป .1- ป.6  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา   และรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาหน้าที่พลเมือง  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   เวลาสอน 20 ชั่วโมง โดยก าหนดวัดและประเมินผลการเรียน  มีการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ใช้ฝึกทักษะกระบวนการคิดมุ่งสู่การปฏิบัติจริ ง กิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมประวัติศาสตร์   ได้แก่  ละครประวัติศาสตร์  รายงานประวัติบุคคลส าคัญของไทย   ในปี
การศึกษา 2558  โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองตามเป้าหมาย  5 
จุดเน้น ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  ประชุ มผู้ปกครองสร้างความเข้าใจในการดูแล   บุตร
หลานให้มีวินัยในตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป ดังนี้ 

 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน จ านวน 
11 กลุ่มโรงเรียน ด าเนินการจัดค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2557  เพ่ือให ้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  และเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความกระตือรือร้นมากขึ้น  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ครูมีความรู้ความเข้าใจในเทคนคิวิธีการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมิน ผลการเรียนได้ตามมาตรฐานของ
โรงเรียนส่งผลให้ชุมชนพึงพอใจ และให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัด
กิจกรรมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี ได้จัดการประกวดแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 28 -29 กันยายน  
2558 ณ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มีการประกวดแข่งขัน จ านวน 117 กิจกรรม โดยมีตัวแทนกลุ่ม
โรงเรียน 11 กลุ่มโรงเรียน และตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,372 คน 
ครูผู้ผิดชอบ จ านวน 844 คน  ผลการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 114 กิจกรรม  นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านวิชาการ งานประดิษฐ์ งาน
ฝีมือ ศิลปะ ดนตรี การแสดง  ในระดับภาค ครั้งที่ 65  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 363 คน   นักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาต ิ

 
 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียน 

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย  ปีการศึกษา 2557    การพัฒนาพ่อแม ่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  เรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” การพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนอนุบาลประจ า
จังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอรีระดับปฐมวัย มีการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัยครูผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สามารถเผยแพร่และเป็นตัวอย่างได้ 
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โครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร  

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ    โดย ฯพณฯ   
พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท ์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.จิรายุ  
อิศรางกูร  ณ  อยุธยา กรรมการและเลขานุการ   มีนโยบายให้สวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ  เป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติและพืชพรรณ รวมถึงเพ่ือให้เยาวชนสามารถสัมผัส
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของป่าในเมือง  เพ่ือปลูก

จิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรักและหวงแหน   
ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  
พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ประชาชน  ตั้งแต่ปี 2553  ได้ขอความร่วมมือเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน   ด าเนินโครงการห้องเรียนธรรมชาติในแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าใน
ประเทศไทย  สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชาด าริ 
สังกัดกรมป่าไม้ เพื่อจัดฝึกอบรมเยาวชนในรูปแบบการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร”  เป็นการส่งเสริมให้
สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมเยาวชนใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 
ห้วยขาแข้ง น้ าตกไซเบอร์ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์ 
พงไพร”ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จ านวน 7 โรงเรียน จ านวน 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 
2 วัน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  และเห็น
ความส าคัญของป่าห้วยขาแข้ง ป่ามรดกโลกของชาวอุทัยธานี ค านึงถึงประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และ
ยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนเกิดความตระหนัก รักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า  ซึ่งโครงการ “ค่ายเยาวชน ...รักษ์พงไพร”  จะก่อให้เกิดแนวร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า อย่างจริงจัง  และแนวร่วมเพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ให้สัมฤทธิ์ผลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ 
สัตว์ป่า 

 
 โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ร่วมกับโรงเรียนวัดเนื้อร้อน อ าเภอเมืองอุทัยธานี  
พัฒนาครูผู้สอน จ านวน 84 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ   
ด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน   โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน (คัดลายมือ)    
และการพัฒนาครูตามแนวทางการการพัฒนาทางสมอง (BBL)   กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการอ่านการเขียนในระดับที่น่าพอใจ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ครู
ใช้สื่อ  แบบฝึกทักษะ  รูปแบบ  และกระบวนการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน ที่สามารถน าไปขยายผลได้ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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กิจกรรมการจัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  (Computer Mobile Unit)  
ให้บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้จัดหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer 

Mobile Unit)  ออกให้บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีขาดแคลนคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมทั่วไป โดยใน
ปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ด าเนินการออกให้บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 23 โรงเรียน นักเรียนจ านวน 1,076  คน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 21 โรงเรียน 
นักเรียนจ านวน 967  คน 

จากการด าเนินการ สามารถช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน ท าให้นักเรียนในโรงเรียนขนา ดเล็กต่าง ๆ มีโอกาสได้เรียนรู้และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับพ้ืนฐาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเต อร์เน็ต 
และจากการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน พร้อมทั้งนักเรียน 
ปรากฏว่ามีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 85 ซึ่งถือว่าประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
       ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ 

 
  

     1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล จ าแนก
เป็นเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กความสามารถพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  ได้ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิการใน
สถานศึกษา  และบันทึกลงในโปรแ กรม DMC   (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)   มีจ านวนนักเรียนพิการ ทั้ง  9 
ประเภท จ านวน 651 คน และพบว่ามีนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้มากที่สุด จ านวน 526 คน  
มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เด็กพิการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยจัดท าโครงการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาเรียนรวม /เรียนร่วม  มีการประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ เรื่อง การคัดกรอง
นักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  จัดหาสื่อประกอบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้ทุก
โรงเรียน   สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งส าหรับครู   มีการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม   จ านวน 4 โรงเรียน   และโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
55 แห่ง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ประสานมูลนิธิรวมใจกาชาดเพ่ือเด็กพิการ
จังหวัดอุทัยธานี  สโมสรโรตารี่   ขอรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนพิการด้านร่างกาย   จ านวน 4 ราย  ได้แก่ 
อุปกรณ์แขน ขาเทียม วีลแชร์ เครื่องอุปโภค บริโภค  เป็นต้น  ประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
อุทัยธานี จัดห้องเรียนคู่ขนาน ส าหรับนักเรียนออทิสติก ณ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี พร้อมครูผู้สอนนักเรียน 
ออทิสติก จ านวน 1 คน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ได้ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและ
บันทึกลงในโปรแกรม DMC (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) พบว่ามีนักเรียนด้วยโอกาสทั้ง 10 ประเภท จ านวน 
6,204 คน พบนักเรียนด้อยโอกาส ประเภทยากจนมากเป็นพิเศษ มากท่ีสุด  จ านวน 6,055 คน  มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  โดยประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน 100% และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการออกพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนยากจน โดยจัดล าดับความต้องการช่วยเหลือที่จ าเป็นเร่งด่วน มีการมอบเงิน/สิ่งของช่วยเหลือ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ส านักงานเหล่ากาชาด เป็นต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศรายด้าน เช่น  ด้านกีฬา นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน  เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่ม
โรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ระดับประเทศ  ด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ นักเรียนเข้าสอบแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จ านวน 24 คน   ด้านดนตรี จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีไทย เช่น วงอังกะลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
โรงเรียนวัดหนองสระ 
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ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ  ประเภทเครื่องสายผสมขิมหรือระนาด   
ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเมน  ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านคอดยาง   นอกจานั้นมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย   ด้านภาษา  นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  รวมจ านวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม  เพ่ือนักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ดีข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

    2. ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น  

                      2.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 1,485 คน เข้าเรียนในระดับปฐมวัย  
จ านวน 1,302 คน คิดเป็นร้อยละ 87.68 

2.2 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 1,603 คน เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 100 

2.3 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จ านวน 1,040 คน เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 99.30 

2.4 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ  
2551 จ านวน  256 คน เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

   2.5. ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,040 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
2.6 ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 256 คน เรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

จ านวน 245 คน ร้อยละ 95.70 
2.7 ผู้เรียนพิการ  จ านวน 575 คน  ผู้เรียนด้อยโอกาส   จ านวน 6,083 คน   ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา เต็มตามศักยภาพ จ านวนทั้งหมด 6,658 คน ร้อยละ 100 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

32 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป ดังนี้ 
  

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเข ตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2558 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จัดโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน  
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับกลุ่มโรงเรียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเด็ก 
นักเรียน และเยาวชน ให้มีคุณภาพ  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการลดปัญหาสังคม  
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี จ านวน 
2,045,000 บาท  และจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 60,000  บาท 
ชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันท้ังหมด  รวม  7  ชนิด   ได้แก่    ฟุตบอล  ฟุตซอล   วอลเล่ย์บอล   เซปักตะกร้อ   เปตอง  
เทเบิลเทนนิส  และกรีฑา 

ผลที่ได้รับจากการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท าให้นักเรียนมีความ 
ตื่นตัว มีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬามากยิ่งขึ้น มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมและหรื อแข่งขันอย่างทั่วถึง มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ รู้รัก สามัคคี มีวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีการท างานเป็นทีม อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ไม่หันไปสนใจยาเสพติด และสามา รถพัฒนา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  น า
ชื่อเสียงมาสู่จังหวัดอุทัยธานี  ได้แก่ 

1. น.ส.ปวริศา  เส็งหะพันธ์  นักกีฬาเทควันโด ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
 ครั้งที่ 31  ที่จังหวัดจันทบุรี 

2. น.ส.กนกวรรณ  เฉลิมบรรจง  นักกรีฑา เดิน 5,000 เมตร หญิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ที่จังหวัดจันทบุรี 

3. น.ส.เกวลิน  ลพประเสริฐ  นักกรีฑา พุ่งแหลน หญิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันกีฬาเยาวชน 
    แห่งชาติ ครั้งที่ 31   ที่จังหวัดจันทบุรี 
4. นายนฤพงษ์  เทพเสน  นักกีฬาเทควันโด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเยาวชน 

 แห่งชาติ ครั้งที่ 31 จังหวัดจันทบุรี 
5. กีฬาฟุตซอล ทีมชาย ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 31 

 จังหวัดจันทบุรี   
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โครงการ สร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
พระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558   

   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ได้จัดกิจกรรมสร้างบ้านเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพฐ . ที่ประสบสภาวะยากล าบากด้านที่อยู่อาศัย จ านวน 7 หลัง โดยได้รับการ
สนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง แรงงาน ในลักษณะจิตอาสาจากผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีจิตศรัทธา   เข้าร่วมโครงการสร้างบ้าน 89  หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ .”  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558  ดังนี้ 

 
หลัง
ที่ 

นักเรียนผู้รับมอบ ชั้น โรงเรียน อ าเภอ เลขที่บ้าน 
ในโครงการ 

1 ด.ช.กรวิชญ์ พุกมาก 
ด.ญ.กวินธิกา พุกมาก 

ป.1 
อ.1 

บ้านโป่งเก้ง ทัพทัน 24 

2 ด.ช.ศุภากร อินต๊ะปัญญา ป.5 วัดทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง 23 
3 ด.ช.ยศธร  อินทร์เลี้ยง ป.2 บ้านหนองแห้ว ทัพทัน 51 
4 ด.ญ.จันทิมา จ่ามีกร ป.1 บ้านหนองชุมเห็ด สว่างอารมณ์ 60 
5 ด.ช.มานัส  ถ้วยงาม ป.2 วัดท่าโพ หนองขาหย่าง 70 
6 ด.ญ.อรทัย สอนตน ม.2 บ้านวังเตย ทัพทัน 217 
7 ด.ช.ศราวุธ  ตังไชย ป.1 วัดห้วยรอบ หนองขาหย่าง 224 

 ผลที่ได้รับ ท าให้นักเรียนที่ประสบสภาวะยากล าบากในด้านที่อยู่อาศัย และครอบครัว ได้มีท่ีอยู่อาศัยที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ มีก าลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
  
 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  มีข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID Plan)  ที่ได้รับการพัฒนา    ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
การพัฒนา  จ านวน 79 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.52   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา จ านวน 558 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  (ID Plan)     ให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  ประชุม  อบรม  
สัมมนา  ฝึกปฏิบัติการ  ปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน  ลาศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนงาน เป็นคณะท างาน 
คณะกรรมการ ฯลฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีครูผู้สอนกลุ่มสา ระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) ที่ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 59 คน จากจ านวนครูสอนภาษาอังกฤษ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60  มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษให้ครูอย่างสม่ าเสมอ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองจาก เว็บไซต์ หนังสือ ซีดี เป็นต้น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีการประชาสัมพันธ์โครงการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ   เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก  ประกวด 
แข่งขัน ให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน  ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด   เพ่ือส่ง
ประวัติและผลงานตามแบบท่ีก าหนดส่งหน่วยงานต้นสังกัด      แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ    ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์   ยุติธรรม     โดยค านึงถึงความประพฤติวินัยและ
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนต ามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถและผลงานการปฏิบัติงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก  ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดย 
ทั่วกัน   เผยแพร่ประวัติและผลงานทางสื่อ   สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ พร้อมน าผลงานไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

35 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป ดังนี้ 
 
 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑  ได้จัดอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ในสังกัดจ านวน ๘๘ โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน ๕ โรงเรียน จ านวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน 
จ านวน ๑๙๙ คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความ
เป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความ
ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย  และให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
สามารถขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนได้  

ผลการด าเนินงานระหว่างอบรม จากการประเมินผลโดยการสังเกต  ซักถาม  ตอบปัญหา  และการ 
ตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรและจากการศึกษา
เอกสาร อยู่ในระดับมาก ความรู้ที่จากการปฏิบัติ และประโยชน์ของเนื้อหาวิชาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน อยู่
ในระดับมาก จากผลการปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้  

ผลจากการนิเทศการด าเนินงานภายหลังการอบรม  พบว่า ทุกโรงเรียนรับทราบนโยบายการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง โดยผู้เข้ารับการอบรมน าไปขยายผลโดยการประชุม 
ชี้แจงให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ทราบ และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ส่วนการ
จัดท าเอกสาร การปรับหลักสูตรสถานศึกษา พบว่ามีบางโรงเรี ยนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และบางส่วนด าเนินการ
แล้วแต่ยังไม่ถูกต้อง การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางในการวัดและประเมินผลในแต่ละชั้นเรียน 
พบว่าครูที่ไม่ผ่านการอบรมบางส่วนไม่ได้รับรู้ หรือศึกษาเอกสารที่แต่ละโรงเรียนได้รับ ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การออกแบบวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางในการวัดและประเมินผลที่คลาดเคลื่อนแตกต่าง
กันอยู่บ้าง แสดงว่าการขยายผลให้บุคลากรในโรงเรียนนั้น มีปัญหาในบางโรงเรียน  

จากปัญหาดังกล่าว   จึงได้จัดท าเอกสารประกอบการอบรม  “ เรื่องแนวทางการปรับหลักสูตร 
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกั บการเพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ” และชี้แจงกระบวนการในการปรับ
หลักสูตรให้ครูวิชาการทราบ โดยบูรณาการกับ “โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศา สนาและ
วัฒนธรรม”  

  
 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะบุคคลและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จัดประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลและ 

บุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 3 องค์คณะ   คือ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ  คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ได้
แลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน   มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน   ระดมความคิดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสร้างความความสัมพันธ์อันดี  เกิดความรว่มมือ ร่วมใจของบุคลากรและองค์คณะบุคคล   ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่มาตรฐานที่ก าหนด  
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  โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุทัยธานี เขต 1 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานและน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  เสริมสร้างความ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2558  จ านวน 58 คน  
ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงรวมทั้งเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ เพ่ือน าความรู้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ศตวรรษที่ 21 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6- 9 พฤษภาคม 2558 จ านวน 105 
คน  ได้รูปแบบการบริหารซึ่งสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสร้างขวัญก าลังใจ กระตุ้นให้
ผู้บริหาร ส านึกในบทบาทหน้าที่และมีจิตวิญญาณร่วมกันที่จะพัฒนาการศึกษา  ในศตวรรษท่ี 21  

 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพ ปี 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ปี 2558 
ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ของหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 60 คน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 จ านวน 4 วัน 3  คืน  ณ  วัดเทพหิรัณย์ 
(หนองทาระภู) อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาจะประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้าง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  พัฒนาศักยภาพลูกจ้างสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จ านวน 85 คน ณ จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระบบต าแหน่งและระบบค่าจ้างใหม่ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  และการบริการที่ดีของ
ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
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โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 2/2558  
วุฒิปริญญาตรี จ านวน 4 วิชาเอก คือ  วิชาภาษาไทย  วิชาบรรณารักษ์ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาปฐมวัย มี
ผู้สมัครทั้งสิ้น 366 คน  เป็นผู้ที่มีสิทธิ์สอบ 363 คน ขาดสอบ 11 คน  สถานที่สอบโรงเรียนอนุบาลเมือง
อุทัยธานี   อ าเภอเมืองอุทัยธานี  เป็นสนามสอบ  โดยมีคณะกรรมการคุมสอบบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู  และด าเนินการสอบ  ซึ่งได้ประกาศผล อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 ดังนี้  วิชาเอกภาษาไทย จ านวน 2 คน วิชาเอกปฐมวัย /อนุบาล จ านวน 17 คน 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 43 คน และวิชาเอกบรรณารักษ์ จ านวน 1 คน 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Distance Learning via Information Technology :DLIT)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้พัฒนาครูผู้สอน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษาพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม Google App for Education ให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 114 คน ผลการด าเนินงาน 
พบว่าครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส า หรับ
จัดการเรียนการสอน และมีความพึงพอใจต่อการอบรมปฏิบัติการโดยรวม ระดับมาก (𝑥 =4.40 S.D.= 0.58) 
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้จัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการส านักงาน
และธุรการโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area 
Management Support System :AMSS) เพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่สารบัญกลา ง และตั้งค่าระบบรับส่งหนังสือ
ราชการการระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน หรือโรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทบทวนโปรแกรม e- office ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกับการใ ช้งานระบบเพ่ือออกเลขหนังสือราชการและการรับส่งหนังสือ
ราชการระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการจ่ายงานให้
กลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแนะน าเก่ียวกับเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ  ผ่านหน้า
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นเจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานและธุรการโรงเรียน สามารถใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 1. การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
  1.1 การบริหารจัดการที่ดี  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ชัดเจน  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  มีข้อมูลสารสนเทศและน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558  เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่สูงขึ้น และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ ด้านง บประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  เพ่ือให้เกิด
คุณภาพของงานและการให้บริการ  ด้วยวิธีการก ากับ  ติดตาม  มีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  การจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  น า
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยจัดท าเป็นรายงานการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและน าผลไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  

1.2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 

ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะ และความช านาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเ กิดประสิทธิผล สามารถสร้างบุคลากรมีนิสัยใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งเสริมให้มีเจตคติท่ีดีต่อองค์กร ร่วมขับเคลื่อนภารกิจตามท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์ กร สร้างบรรยากาศและจิตส านึกร่วมใน
การท างาน โดยมีการจัดประชุมพบปะสนทนายามเช้าทุกวันอังคาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมบุคลากร
ภายในส านักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการกระจายอ านาจในการบริหาร 

จัดการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการทั้ง 4 
อ าเภอ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบขององค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ   แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือสถานศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
พร้อมทั้งด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  
ศึกษาธิการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษาโดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานชุมชน องค์การ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีการสนับสนุนทุนการศึกษา  อุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์การเรียน  เสื้อผ้า  อาหาร
กลางวัน และงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อการจัดการศึกษา  มีการสร้าง พัฒนาและประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 
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ในการจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอก   ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยการสร้างเครือข่าย  
กลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่มโรงเรียน  เครือข่ายบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ านวน 11  เครือข่าย 
ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนภายในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เครือข่ายองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ 
เครือข่าย Social Network  เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน และช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารและ 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดปฏิทินด าเนินการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 4 ด้าน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สู่การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

2.1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาและจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยทุกโรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาและกรอบหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551      และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานวิชาการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ   ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้ตามความถนัด  
และตามความสนใจ ครูมีการผลิต จัดหา พัฒนาสื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง  ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และน าผลไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ  พัฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   โดยศึกษานิเทศก์ประจ า
โรงเรียน /กลุ่มโรงเรียน  มีการนิเทศ  ติดตาม  ช่วยเหลือ  สนับสนุนโรงเรียนเพ่ือเตรียมการรับประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสมศ . ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  โดยประสาน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  2.2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 วางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ จัดท าแผนการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  ควบคุม 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการสรุปรายงานผล  

 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
1. งบด าเนินงาน 42,743,186 42,743,186 - 
2. งบลงทุน 38,061,975 38,061,975 - 
3. งบอุดหนุน 38,456,166 38,456,166 - 
4. งบบุคลากร 459,328,847.19 459,328,847.19 - 
5. งบกลาง 5,298,908.25 5,298,908.25 - 

รวมทั้งสิ้น 583,889,082.44 583,889,082.44 - 
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2.3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  มีการวางแผนในการบริหารอัตรา 

ก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ  โดยส ารวจ  และปรับปรุง
ข้อมูล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับย้ายหรือบรรจุ   แจ้งประกาศหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังร ะบบเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการท างานเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยน าผลรางวัลมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ   

2.4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1   พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน  มีการนิเทศ ติด ตาม  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเก็บข้อมูลของสถานศึกษาทุกแห่ง และแก้ไขปรับปรุง ให้
สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงาน เอ้ือต่อการท างาน และการให้บริการ จัดระบบการควบคุม ของหน่วยงาน   มีการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์   ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน  หลากหลายช่องทาง เช่น เผยแพร่ข่าวสารทาง
เว็บไซต์  ทางวารสาร  จดหมายข่าว Email, Facebook , Line การจัดสวัสดิการให้กับ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือ  สวัสดิการออมทรัพย์  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นต้น  
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกรูปแบบ 
เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  

2.5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจังหวัด  อีกท้ังตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดกลยุ ทธ์การขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์มีการด าเนินงานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

3.1   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
3.1.1 คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ (5:9:8) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการ 
และจัดการศึกษา จนประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้   (Best Practice)   โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ดังนี้ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ (5 : 9 :8) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ (5 : 9 :8) น าไปทดลองใช้และปรับปรุงคู่มือจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่ก า หนด และจัดพิมพ์
คู่มือดังกล่าวส าหรับน ามาใช้กับหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัดจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
อย่างดียิ่ง 
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3.1.2 ระบบตรวจสอบการรับ-การจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง รายบุคคล (e-salary) โดยใช้ ICT 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จัดท าสลิปเงินเดือนมีความ 

ส าคัญในฐานะเป็นหลักฐานทางการเงิน การบริการพิมพ์สลิปเงินเดือนของข้าราชการ และผู้รับบ านาญ จึงเป็นการ 
เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างฉับไว และสามารถตอบสนองความต้องการข องผู้ใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้กับการบริหาร
จัดการ ดังนี้ คือ ด้านการให้บริการ เกี่ยวกับงานการเงิน ได้ จัดท าระบบตรวจสอบการรับ- จ่ายเงินเดือน /ค่าจ้าง 
รายบุคคล (e-salary) เพ่ือบริการแก่ข้าราชการ /ลูกจ้าง /ผู้รับบ านาญ โดยให้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมระบบ
ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินเดือน /ค่าจ้าง รายบุคคล (e-salary) เลือกพิมพ์เฉพาะรายบุคคลของแต่ละคน ผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์กลุ่ มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ http://203.172.247.60/finanec หรือเว็บไซต์ สพป .
อุทัยธานี เขต 1 www.utt1.obec.go.th ไปที่ระบบงานออนไลน์ เลือกเมนู e-salary ด าเนินการต่อเลือกหัวข้อ
ข้าราชการหรือผู้รับบ านาญ แล้วเลือกเดือน ใส่หมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของท่าน แล้วสั่งพิมพ์ได้
ทันท ี จะท าให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของแต่ละบุคคลได้เป็นประจ าทุกเดือน 

การพัฒนาระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตั้งใจที่จะท างานให้ 
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานต่อองค์กร  โดยท าให้งานถูกต้อง รวดเร็ว รัดกุมมีประสิทธิภาพ  
ง่ายในการปฏิบัติ   โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ 

3.1.3 การศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ปีการศึกษา 2558 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  ได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยให้สถานศึกษาในสั งกัด
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนา  ช่วยเหลือ  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้แก่นักเรียนในแต่ละด้าน  แต่การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เนื่องจากสถานศึกษามีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบการ
บริหารจัดการ  ช่วงชั้นที่เปิดสอน  วัยของนักเรียนที่ต้องใช้จิตวิทยา และทักษะในการท าความเข้าใจนักเรียนที่
แตกต่างกัน  ความรู้และความ สามารถของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาแต่ละแห่ง   ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหา  
อุปสรรคต่อการด าเนินงานทั้งสิ้น 
  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี   เขต 1  2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   1) ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  170  คน  
จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  85 คน  และครู  จ านวน  85  คน  2) กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เลือกแบบ 
เจาะจงผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบระบบการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน   สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่ 
 
 
 

http://203.172.247.60/finanec%20หรือเว็บไซต์%20สพป.อุทัยธานี
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การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  85  คน  และครู จ านวน  85 
คน รวม  170  คน  เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาเรื่อง   การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ประจ าปีการศึกษา  
2558  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (X ) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  ผลการศึกษาพบว่า   
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (X =3.93)    
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย  (X =1.91) 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ผู้รับผิดช อบสถานศึกษา
โดยภาพรวมเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (X =3.96)   
 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาการการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู 
ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาโดยภาพรวมเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย (X =2.03) 

3.1.4 การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเครือข่าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดเนื้อร้อน อ าเภอเมือง 

อุทัยธานี จัดท าเครื่องมือแบบฝึกทักษะพ้ืนฐานการอ่าน-การเขียน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการแจกลูกสะกดค า อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ หรืออ่านเขียนผิด ๆ 
ถูก ๆ  โดยการฝึกตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ง่ายที่สุดก่อน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการใช้แบบเรียนใน 
ชั้นเรียน   

3.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   มีสถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย จ านวน 78 โรงเรียน ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จ านวน 73 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 93.59 และใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 90 โรงเรียน  ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป จ านวน  70 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.78 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   ได้สรุปผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
ดังนี้ 

 
 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1     ประชาสัมพันธ์การพัฒนาปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ครูผู้รับผิดชอบ   ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนา เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดู
งานส าหรับสถานศึกษาพอเพียงที่มีความพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 1 ศูนย์    และพัฒนาสถานศึกษาทั่วไปเป็นสถานศึกษาพอเพียง  อย่างน้อย  
6  โรงเรียน สถานศึกษาพอเพียงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
ประจ าปี  2558 ที่มีแนวด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนและได้รับการยกระดับเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้  

 
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   เป็นกรอบแนวคิด  ทิศทางและ 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
นอกจากนี้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 โครงการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยสถานศึกษาทุกแห่งจัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และ 
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ มีศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรร มชาติ  
จ านวน 1 ศูนย์  มีศูนย์ประจ าอ าเภอ ๆ ละ 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติอ าเภอเมืองอุทัยธานี  
ศูนย์เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติอ าเภอหนองขาหย่าง ศูนย์เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติอ าเภอทัพทัน ศูนย์
เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติอ าเภอสว่างอารมณ์ 

  ความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ด้าน  
  -  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาการอบรม คิดเป็นร้อยละ 84.27  
  -  ด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 87.50 
  -  ด้านการจัดการโครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.30 
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 โครงการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดท าแผนการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 88 แห่ง  โดยมีการวางแผนบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ  ได้แก่  
สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการบริหารนโยบายการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  เป็นต้น  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน   และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 
 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2558 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

ขนาดเล็กในสังกัด ปี 2558 จ านวน 66 โรงเรียน  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จัดท า “บันทึกความเข้าใจ” ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายร่วมกัน เผยแพร่รูปแบบนวัตกรรมการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่ีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2557  เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กน าไปประยุกตเ์ป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดคณะท างานเข้าไปติดตามส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

  จากผลการด าเนินงานในภาพรวม  โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และท่ีส าคัญจากการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 ขึ้น ปรากฏว่าโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 คือ โรงเรียนวัดเนื้อร้อ น ได้รับรางวัลสุดยอด
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 ระดับประเทศ ภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติและ
ความส าเร็จของโรงเรียนวัดเนื้อร้อน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สามารถเป็น
แบบอย่างให้โรงเรียนขนาดเล็กน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่  4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
มีการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ
แผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เน้นการบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น โดยมีการน าผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่า นมาช่วยกันระดมความคิด   และ
ข้อเสนอแนะ   พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ   ในปีที่ผ่านมา  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป ดังนี้ 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการสอบของนักเรียน (NT)  มีคุณภาพต่ าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ จากการประเมินคุณภาพทางด้านผู้เรียน พบว่า ผลการสอบ
ของนักเรียน (NT) ต่ ามากในกลุ่มด้านความสามารถทางภาษา และด้านการใช้เหตุผล 

การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากผลการประเมินภาพรวมในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558  จ านวน 3 ครั้ง (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558) พบว่าผลการประเมินการอ่านไม่ออก/อ่าน
ไม่คล่อง ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2558  ร้อยละ 5.02  ครั้งที่ 2 เดือนกรกฏาคม ร้อยละ  2.03  และ 
ครั้งที่ 3  เดือนสิงหาคม ร้อยละ 3.46   

ผลการประเมินการเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2558 ร้อยละ 8.65  
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฏาคม ร้อยละ 4.33  ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม  ร้อยละ 7.39  ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง  เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  (พ.ศ.2554 – 2558)  ของส านักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 – 2558  โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับต่ า 

 
แนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรท าความเข้าใจชี้แจงตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยสร้างพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษา ด้านค านวณ 
และการคิดอย่างมีเหตุผลแก่นักเรียน และสร้างความตระหนักให้แก่โรงเรียนเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ทุกระดับชั้น ส่งเสริมการพัฒนาครูให้ตรงตามความสามารถของครู 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับร่วมกันด าเนินการวางแผนใน 
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเร่งด่วน โดยให้มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ ครูผู้สอน
ได้รับการพัฒนาด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 

ควรมีการวิจัยศึกษาผลการประเมินคุณภายนอก รอบ 3 (พ.ศ.2554 – 2558)  เพ่ือน าผล 
การวิจัยมาวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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การบริหารจัดการ 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูสอนไม่ครบชั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียน ครูไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ เนื่องจากต้องวางแผนการสอน 
หลายระดับชั้นในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจ านวนมาก  
ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน   ยังขาดความเข้าใจต่อสภาพปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีชัดเจน  เช่น การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรวม ระหว่าง
โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการรวมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันก็จะถูก
ผู้ปกครองและชุมชน คัดค้านไม่เห็นด้วย นับว่าเป็นป้ญหาที่ทุก ฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนขนดาเล็กให้สูงขึ้นต่อไป 

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) ไม่สามารถให้บริการตามความต้องการข อง
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมีเพียงหน่วยเดียว ซึ่งโรงเรียนมีความต้องการที่ขอรับบริการเป็นอย่างมาก 

ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีข้อจ ากัดในเรื่องอัตราก าลังข้าราชการครู ท าให้นักเรียน
ไม่ได้รับการพัฒนาครบตามเนื้อหาสาระตามหลักสูตรที่ก าหนด 

การด าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่วนใหญ่ขาดการนิเทศ   ติดตาม   และรายงานผล
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ขาดโครงการ /กิจกรรม มารองรับ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผลต่อเกณฑ์การให้คะแนน 

 
แนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

  ควรเพิ่มอัตราก าลังครู หรืออัตราจ้าง ตามความเหมาะสมของโรงเรียน  
การพัฒนายกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กจะประสบผลส าเร็จได้ สิ่งส าคัญท่ีสุดต้อง 

ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานบังคับบัญชาระดับสูงจะต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
จริงจัง และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่มาศึกษา วิเคราะห์และชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียรับทราบ เพื่อร่วมกันก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพ พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ต่อไป 

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) เป็นประโยชน์ต่อการจัด  
การเรียนการสอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งมีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ส าหรับ  
การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเท่าเทียมหรือ
ใกล้เคียงกับนักเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการได้รับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความต้องการ 
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ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
(Computer Mobile Unit) ในการให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
ผู้ใช้บริการ ต่อไป 

ควรจัดอบรมและพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 

ควรมีการวิจัยศึกษาผลการประเมินคุณภายนอก เพื่อน าผลการวิจัยมาวางแผนและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการต่าง ๆ มุ่งประเด็นส าคัญกับการได้มาของงบประมาณ เมื่อ
ด าเนินการแล้วขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
ควรให้ความส าคัญและประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจน 

ควรจัดท าโครงการ /กิจกรรมที่สนับส นุนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้อง
และรองรับตัวชี้วัดต่าง ๆ และก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  โดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปี 2558 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันปิยะมหาราช และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 



 
 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมสพป.อุทัยธานี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

จัดงานวันข้ึนปีใหม่ 2559 

 

   



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


