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ว่าเอกสารฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ  เกิดประสิทธิผล
ต่อไป    
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 1 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  
        ความส าคัญและความเป็นมา 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เกิดจากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช  2542  ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  2542  และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  ก าหนดให้การ
บริหาร  และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวน
ประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น  และให้มีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพื่อท า
หน้าท่ีในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือ
กฎหมายอื่น โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดให้มี 
เขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ปรับปรุงแก้ไข 
การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา และก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติม  พ.ศ.  2550  เมื่อวันท่ี  9  
กุมภาพันธ์  2550  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติม  พ.ศ.  2551 เมื่อวันท่ี 18  มกราคม  2551 อาศัยอ านาจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  และ
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดังนี้ 
 (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (4) ก ากับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไว้ดังต่อไปน้ี 
 (1) กลุ่มอ านวยการ 
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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        ข้อมูลพ้ืนฐาน 

    1. ข้อมูลท่ัวไป 

      1.1 ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดปทุมธานี 
 ค าขวัญประจ าจงัหวัดปทุมธานี  
 “ถ่ินบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา 
ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” 
 จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีเนื้อท่ีประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก 
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปน็ระยะทางประมาณ 
27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกลเ้คียง คือ 
   ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรอียุธยาและจังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 
ทิศใต้                         ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขต
อ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นท่ีของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่ง
ตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นท่ี
บางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา 
ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และ
บางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉลี่ยประมาณ  50  
เซนติเมตร  ซ่ึงท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพืน้ท่ีราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกวา้ง  และก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา  ส าหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น  เนื่องจาก 
ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ ท าให้ปัญหา
เกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 
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1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดปทุมธานี  

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

กลุ่มกฎหมายและคด ี

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบรหิารงานการเงนิ 
และสินทรัพย ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การส่ือสาร 

 

สถานศึกษา จ านวน  102  แห่ง 

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1  

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1  
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1.3 ข้อมูลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งอยู่ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นท่ี 4 อ าเภอ 
ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  และอ าเภอสามโคก 
 1. ข้อมูลจ านวนโรงเรยีน นกัเรียน ปีการศึกษา 2563  

(ข้อมูล 18 ก.ค. 2563) 
ตารางท่ี 1  จ านวนโรงเรียนในสังกัดแยกตามเขตพื้นท่ีอ าเภอ  

ท่ี                        อ าเภอ จ านวน (โรง) 
1                  เมืองปทุมธานี 25 
2                  คลองหลวง 33 
3                  ลาดหลุมแก้ว 22 
4                  สามโคก 22 

รวม 102 
  

 จากตาราง 1  พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   มีเขตพื้นท่ีบริการ
จ านวน 4 อ าเภอ เรียงล าดับตามจ านวนโรงเรียนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อ าเภอคลองหลวง 33  โรงเรียน  
อ าเภอเมืองปทุมธานี 25 โรงเรียน อ าเภอลาดหลุมแก้ว 22 โรงเรียน และอ าเภอสามโคก 22 โรงเรียน  
รวมจ านวนโรงเรียนท้ังหมด 102 โรงเรียน 
 

ตารางท่ี 2  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ปกีารศึกษา  2563 
 

ท่ี 
 

ขนาดโรงเรยีน 
ข้อมูล  18 กรกฎาคม 2563 

จ านวนโรงเรยีน ร้อยละ 
1 นักเรียนตั้งแต่     1 – 120 คน 28 27.45 
2 นักเรียนตั้งแต่  121 – 200 คน 19 18.63 
3 นักเรียนตั้งแต่  201 – 300 คน 13 12.74 
4 นักเรียนตั้งแต่  301 – 499 คน 14 13.73 
5 นักเรียนตั้งแต่  500 – 1,499 คน 26 25.49 
6 นักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 2 1.96 

รวม 102 100 
 

  จากตารางท่ี 2 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละของ
จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ดังนี้ โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน ร้อยละ 
27.45 โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน ร้อยละ 25.49 โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต ่121 – 200 คน ร้อยละ 18.63 โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 301 – 499 คน ร้อยละ 13.73 
โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 201 – 300 คน ร้อยละ 12.74 และโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 
1,500 – 2,499 คน ร้อยละ 1.96 
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ตารางท่ี 3  ระดับการศึกษาของโรงเรียนท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา  2563 

 

ท่ี  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน จ านวนโรงเรยีน 
1 อนุบาล – ประถมศึกษา 74 
2 อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนตน้ 26 
3 อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 
4 ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 

รวม 102 
 

  จากตารางท่ี 3  พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวนโรงเรียน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนท่ีเปิดท าการสอน ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา จ านวน  74 
โรงเรียน   โรงเรียนท่ีเปิดท าการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 26 โรงเรียน โรงเรียนท่ี
เปิดท าการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอน 
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 โรงเรียน 

 

ตารางท่ี 4  จ านวนนักเรียนและหอ้งเรยีน จ าแนกตามระดับชั้นและเพศ  ปีการศึกษา  2563 
 

 
ระดับการศึกษา 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรยีน รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 39 314 303 617 
อนุบาล 2 157 1,603 1,546 3,149 
อนุบาล 3 157 1,755 1,641 3,396 

รวมอนุบาล 353 3,672 3,490 7,162 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 175 2,194 2,060 4,254 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 177 2,414 2,299 4,713 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 171 2,343 2,201 4,544 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 169 2,309 2,025 4,334 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 172 2,326 2,185 4,511 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 169 2,364 2,140 4,504 

รวมประถมศึกษา 1,033 13,950 12,910 26,860 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 43 784 537 1,321 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 44 710 530 1,240 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 43 620 532 1,152 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 130 2,114 1,599 3,713 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 30 14 44 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 17 11 28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 15 5 20 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 62 30 92 
รวมทั้งหมด 1,519 19,798 18,029 37,827 
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  จากตาราง 4  พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีจ านวนนักเรียน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 26,860 คน นักเรียน
ระดับอนุบาล จ านวน  7,162 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  3,713 คน  และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย จ านวน 92  คน 
 

  2. ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรในสังกัด  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเภท จ านวน(คน) 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 1 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 3 
ศึกษานิเทศก ์ 10 
บุคลากรทางการศึกษา 33 
ลูกจ้างประจ า 4 
พนักงานราชการ 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 

รวม 65 

         จากตาราง 5 พบว่า บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีจ านวน 65 คน   

ตารางท่ี  6  จ านวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) 
 

สถานศึกษา 

 ประเภท จ านวน (คน) 
ผู้บริหารสถานศึกษา  83 
รองผู้บริหารสถานศึกษา 44 
ครูผู้สอน 1,681 
ลูกจ้างประจ า 20 
พนักงานราชการ 20 
ครูรายเดือนแกป้ัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 23 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 19 
ครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากร) ด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 8 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 97 
พี่เล้ียงเด็กพิการ 43 
นักการภารโรง 47 

รวม 2,085 
 

 จากตาราง 6  พบว่า จ านวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีจ านวนท้ังสิ้น 2,085 คน     
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 2. ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (Ordinary National Educational 
Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ปีการศึกษา 2562 ปรากฏผลตามข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางท่ี 7  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 49.07 47.95 47.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 34.42 30.86 30.96 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 32.90 31.60 29.78 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 35.55 34.30 33.25 

รวมเฉลีย่ 37.99 36.18 35.25 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ตารางท่ี 8  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา 2562    
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนท่ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 55.14 55.91 49.12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 28.59 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 26.73 26.98 21.27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 30.07 30.22 28.32 

รวมเฉลีย่ 36.30 36.30 32.00 
         

 จากตารางท่ี 8 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน  
(O-NET)  ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
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ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
              ปีการศึกษา 2561  และ 2562 
 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

ภาษาไทย 55.90 49.07 -6.83 54.61 47.95 -6.66 53.89 47.00 -6.89 

ภาษาอังกฤษ 39.24 34.42 -4.82 35.47 30.86 -4.61 35.49 30.96 -4.53 

คณิตศาสตร์ 37.50 32.90 -4.6 35.65 31.60 -4.05 34.34 29.78 -4.56 

วิทยาศาสตร ์ 39.93 35.55 -4.38 38.83 34.30 -4.53 37.35 33.25 -4.1 

คะแนนเฉล่ีย
รวม 

43.14 37.99 -5.15 41.14 36.18 -4.96 40.27 35.25 -5.02 

 
 จากตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2561  และ 2562  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 
2561 
 
ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
         ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

ภาษาไทย 54.42 55.14 +0.72 55.04 55.91 +0.87 48.58 49.12 +0.54 

ภาษาอังกฤษ 29.45 33.25 +3.8 29.10 32.98 +3.88 26.46 28.59 +2.13 

คณิตศาสตร ์ 30.04 26.73 -3.31 30.25 26.98 -3.27 24.80 21.27 -3.53 

วิทยาศาสตร ์ 36.10 30.07 -6.03 36.43 30.22 -6.21 33.12 28.32 -4.8 

คะแนนเฉล่ีย
รวม 

37.50 36.30 -1.2 37.71 36.30 -1.41 33.24 32.00 -1.24 
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 จากตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 
  
 2.2 ผลการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

      (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562  
      และปีการศึกษา 2561   
 

ด้าน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ของผู้เรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

ด้านภาษา 44.21 51.61 -7.4 
ด้านคิดค านวณ 40.96 42.61 -1.65 
ด้านเหตุผล - 46.65 - 

เฉล่ียรวม 42.58 46.95  
 

      จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา  ด้านคิดค านวณ และดา้นเหตผุล 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ความสามารถท้ัง 2 ด้าน ปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2561  
 
 2.3  จ านวนนักเรยีนออกกลางคัน ปีการศึกษา  2562, 2561, 2560 
ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบจ านวนนักเรยีนออกกลางคัน 
 
ระดับช้ัน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 

นร.ต้นปี นร.ออก
กลางคัน 

ร้อยละ นร.ต้นปี นร.ออก
กลางคัน 

ร้อยละ นร.ต้นปี นร.ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

ป.1-6 26,860 3 0.01 27,465 - - 27,389 - 0.00 
ม.1-3 3,713 16 0.43 3,895 - - 3,895 - 0.00 
รวม 30,573 19 0.06 31,360 20 0.06 31,284 52 0.16 
  
 จากตารางท่ี 12 พบว่า จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562, 2561, 2560 พบว่า
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561 และ 2560  
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1  มุ่งพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
 

พันธกิจ (Mission) 

 1.  พัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรมและด ารงชวีิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 
3. เสริมสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการด ารงชวีิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
5. เพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 

เป้าประสงค์  (Goal) 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะด ารงชวีิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 
4. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอยา่งท่ัวถึงและเสมอภาค 
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการด ารงชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการบริหารจดัการ 

การเรียนรู้อย่างมืออาชพี 
7. ระบบการบรหิารจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธภิาพโดยบูรณาการการท างานท่ีเนน้ 

การมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์  (Strategy)  
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   เขต 1  ก าหนดกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้  
   กลยุทธ์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
   กลยุทธ์ท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ค่านิยมองค์กร  (Core Value)  

   “บริการดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์” 
 
 
ตัวชี้วัดตามประเด็นกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี 1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  
         1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
              2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
               3) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย คุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
              4)จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ท่ี 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
     1) ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับ ทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
     2) ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ

อ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

     3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ 
           4) ร้อยละนักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) 
           5) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (National Test : NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
               6) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
                7) ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการ  
ของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
ท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
              8) ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม  
ได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี เป็น 
พหุวัฒนธรรม 
               9) ร้อยละนักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารง  
ชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 

กลยุทธ์ท่ี 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
              1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายตามศักยภาพของนักเรียนแต่
ละบุคคล 
              3) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
                4) ร้อยละของครูท่ีมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 : ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   1) อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
      2) อัตราการออกกลางคันลดลง 
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              3) ร้อยละของนักเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
              4) ร้อยละนักเรียนได้รับการสนับสนุน วสัดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพือ่
ใช้เป็นเครื่องมอืในการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม เพียงพอ 
              5) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพื้นท่ี 
              6) ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              7) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
              8) ร้อยละสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ท่ี 5 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีถูกต้อง และสร้างจิตส านึกด้านการผลิต  
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้าน และชุมชน เช่นการส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลงฯ 
               2) ร้อยละของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน และชุมชน 
                3) ร้อยละสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
               4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงสถานท่ี ให้เป็น
ส านักงาน และสถานศึกษาสีเขียว 
 

กลยุทธ์ท่ี 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
                1) ระดับผลการประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
                2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
               3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
               4) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
               5) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมี 
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
               6) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ 
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
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              7) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ 
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
   8) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  และค่าเป้าหมาย  จ าแนกตามกลยุทธ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ตารางท่ี 13  กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
 

  กลยุทธ์ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคงของชาต ิ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน 
2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

1. นักเรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ  และยึด
มั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤตกิรรม 
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 

2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะด ารงชีวิต
บนพื้นฐานความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤตกิรรม 
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรม มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ 
รับ มือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี 
ผล กระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

78 

 

 

 

80 100 
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  กลยุทธ์ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคงของชาต ิ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน 
2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

 4.ร้อยละสถานศึกษาที่น้อมน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา 
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 >60 

 

ตารางท่ี 14  กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

กลยุทธ์ท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน 
2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน
ปี 2563 

1. นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

n/a 80 100 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน(Reading Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematical 
Literacy)และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

n/a 70 n/a 

 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

70 70 100 

4. ร้อยละนักเรียนทุกระดับมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

80 80 80 

5. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

45 45 n/a  
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กลยุทธ์ท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน 
2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน
ปี 2563 

6. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O -NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

40 50 n/a 

 7. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 ชั้น ม.6 มีทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ 
มีงานท า ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพ 
ที่สอด คล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 

80 80 >50 

 8. ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

70 70 100 

 9. ร้อยละนักเรียนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารง ชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
  - ระดับปฐมวัย 
  - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

73 75  
 
 
 

100 
>60 
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ตารางท่ี 15  กลยุทธ์ที่ 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ท่ี 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา  

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะในการบริหาร
จัดการการเรียนรู้อย่างมือ
อาชีพ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน และจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

75 80 n/a 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 

75 80 n/a 

3. ร้อยละของบุคลากรในสังกัด 
ที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 
Technology 

n/a 70 n/a 

4.ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการเรียนรู้ 

75 80 89.69 

 

ตารางท่ี 16  กลยุทธ์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 : ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

1. ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง และเสมอภาค 
 

1. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
ลดลง 

0.05 0.04 n/a 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ 
และ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

100 100 100 
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กลยุทธ์ท่ี 4 : ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับ
ผู้พิการ 
4. ร้อยละนักเรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

65 70 n/a 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พื้นที่ 
  - ระดับปฐมวัย 
  - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

100 100  
 
 
 

100 
>80 

 6. ร้อยละของสถานศึกษาน า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แก่นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

65 70 >60 

7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 

8. ร้อยละสถานศึกษาที่มีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผน 
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 n/a 
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ตารางท่ี 17  กลยุทธ์ท่ี 5 : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ท่ี 5 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน
ปี 2563 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษา
ท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิต และบริโภคที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้
ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การลด
ใช้สารเคมีจากปุ๋ย และยาฆ่าแมลง 

100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
ในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอน 
ในโรงเรียน และชุมชน 

100 100 100 

3. ร้อยละสถานศึกษามีการบูรณาการ
เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
และการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

100 100 100 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา พัฒนาบุคลากร และ
ปรับปรุงสถานที่  ให้ เป็นส านักงาน 
และสถานศึกษาสีเขียว 

สพป.และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป.และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

n/a 
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ตารางท่ี 18  กลยุทธ์ที่ 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

1. ระบบการบริหารจัด
การศึกษาได้รับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพโดยบูรณาการ
การท างานที่เน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

1. ระดับผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
กระจายอ านาจการบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100 100 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ต าบล 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ 
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
สู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Big Data Technology) 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแหง่ 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

>40 
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กลยุทธ์ท่ี 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน2562 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

 7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง. 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง. 

>40 

8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  มีแพลตฟอร์มดิ จิทั ล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสุนน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดย ก าหนดกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้  กลยุทธ์ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ   กลยุทธ์ท่ี 2  ด้าน
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา  กลยุทธ์ท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   กลยุทธ์ท่ี 5 : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อให้
สามารถด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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  กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
  

1.1 โครงการการจัดการศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
สู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2563 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นและสถานศึกษาแบบอย่างการเรียนรู้ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.  เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้
โรงเรียนในสังกัด 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  1. สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ  มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
  2. โรงเรียนเครือข่ายขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพื้นท่ีจ านวน 9 โรงเรียน และ 
การประเมินรอบ 2/2561จ านวน 36 โรง  รวมผ่านการประเมินท้ังสิ้น 45 โรง โดยคณะกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งตั้งจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  1. โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 2. โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ  
3. โรงเรียนคลองลาดช้าง(จันทร์เศรฐอุปถัมภ์)  4. โรงเรียนวัดเพิ่มทาน(ประยงค์ุประชานุสรณ์)  5. โรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธาท า (ปทุมธรรมโชติ)  6. โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 7. โรงเรียนจารุศรบ ารุง  8. โรงเรียน 
วัดเมตารางค์  9. โรงเรียนวัดบ่อเงิน 
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
  การประเมินสถานพอเพียงของโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายด าเนินการได้ 10 โรงเรียนไม่สามารถด าเนิน
ต่อได้  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/ว1150 ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2563 เรื่อง การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาใน
สังกัดและก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนในกรณีพิเศษ  เกิดจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19)  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ประสานการส่งงานต่อท่านผู้บริหารโรงเรียนศาลาพันท่านใหม่และนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนศาลาพันอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนท่ียังไม่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงด าเนินการขอรับการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างฯต่อในปีการศึกษา 2563 
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  กลยุทธ์ที่ 2  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

2.1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
 

วัตถุประสงค์    
  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม  และเทคโนโลยี  
ในระดับชาต ิ
 

ผลการด าเนนิงาน    
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 7 – 9 ธันวาคม 2562
ณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผล 
การการแข่งขันอยู่ในล าดับท่ี 24 จากท้ังหมด 48 เขต เหรียญทอง 121 รายการ เหรียญเงิน 64 รายการ 
เหรียญทองแดง 26 รายการ เข้าร่วม 15 รายการ รวม 226 รายการ 
 

ปัญหา  และอุปสรรค   
  งบประมาณท่ีจัดสรรให้โรงเรียนเป็นค่าอาหารให้นักเรียน  และครูผู้ควบคุม โรงเรียนต้องจัดหา 
ค่าพาหนะและค่าท่ีพักเอง 
 

ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรส่งเสริมการแข่งขันใหแ้พร่หลาย 
  2  ถ้ามีงบประมาณในปีต่อไปควรจัดสรรให้โรงเรยีนเพิ่มมากข้ึน 
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2.2 โครงการพฒันาและส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEM Education  
 

วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.  เพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม STEM  Education โรงเรียนในสังกัด 102 
โรงเรียน 
ผลการด าเนนิงาน 
 1. การประเมินการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 256๓ ด าเนินตามรูปแบบการประเมินทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมิน
มีความเชื่อมั่นเป็นไปวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด คือ การด าเนินงานตามโครงการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
เป็นระดับคุณภาพหรือระดับปฏิบัติ ดี คิดเป็นร้อยละ 88.04 
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนัก  ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดย
ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ จ านวน 4 รายการ ได้แก่  รายการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล รายการเรียนรู้วิทย์-คณิต กับ สสวท. ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV  รายการเช้า วันเสาร์กับ 
สสวท. ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รายการ “Sci-Fighting : วิทย์ สู่ วิทย์  
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
 3. พัฒนาระบบการทดสอบการวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 
 4.  การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. การขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามแนวทางสะเต็ม ( STEM Education) โรงเรียนขนาด
ใหญ่ร้อยละ 60 สอนทฤษฎีในวิชาหลัก มากกว่าการจัดการเรียนรู้ ท่ีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเห็น
ความส าคัญในการเรียนพิเศษ 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โรงเรียนขนาดเล็กจะขาดอุปกรณ์และเครื่องมือท่ี
มือทันสมัย สอนตามหนังสือ และจบลงโดยการท าข้อสอบ ท าให้เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ 

3. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา  
ข้อเสนอแนะ   

 1. ประชาสัมพันธใ์ห้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ STEM Education   
  2. จัดหาก าลังคนท่ีมีทักษะด้านสะเต็ม ( STEM workforce ) เพื่อเป็นพีเ่ลี้ยงให้กับครูผู้สอนที่เข้ารับ
การอบรม 
  
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 
 

2.3  โครงการการเตรียมความพรอ้มในการสอบ PISA  2021 (เปลี่ยนกิจกรรมเปน็ครูผู้สอนต้นแบบ
วิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding เช่ือมโยง AI น าเสนอผลงานนวัตกรรม)    

 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาครูผูส้อนวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding  
  2. เพื่อพัฒนาครูผูส้อนวิชาวทิยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding เชื่อมโยง AI ให้เกิด 
 

ผลการด าเนนิงาน    
เนื่องจากการจัดสอบ PISA 2021 มีการเลื่อนสอบออกไป 1 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส 

โคโรน่า 2019  สพป.ปทุมธานี เขต 1 จึงได้เปลี่ยนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนโรงเรยีนขยายโอกาส 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรม ครูผู้สอนต้นแบบวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน 
Coding เชื่อมโยง AI น าเสนอผลงานนวัตกรรม  ได้ด าเนินการ  ดังนี้   

การอบรมครูต้นแบบวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding แบบ online ใน
สถานการณ์ท่ีมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  น าเสนอต้นแบบนวัตกรรม  ผลิตนวัตกรรมต้นแบบและ
การนิเทศการสอนของครูต้นแบบฯ โดยคณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการและทีมวิศวกร 
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  กลยุทธ์ที่ 3  ดา้นการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบคุคลทางการศึกษา 
 

3.1 โครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวัยโดยแนวคิดไฮสโคปและ Coding 
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มคีวามรู้เกี่ยวกับวิทยาการค านวณและCodingระดับอนุบาล   
  2. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดเชิงค านวณ  และ
Coding สู่ห้องเรียนปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนละ 1 คน รวม 102 คน ระยะเวลา
การอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันท่ี 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาการค านวณและ Coding แก่ผู้เรียนปฐมวัยได้ในประเด็นต่อไปนี้ 
                 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
                 2. การจัดกิจกรรมพื้นฐานท่ีน าไปสู่การเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
                 3. การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดเชิงค านวณและการเขียนโค้ดส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3.2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สอน Coding สู่ AI และนวัตกรรม  
 

วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding  
    2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน  Coding เชื่อมโยง AI ให้เกิด
นวัตกรรม  
 

ผลการด าเนนิงาน    
  รูปแบบของโครงการ 
   การจัดการเรียนรู้ของโครงการ ใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการ

เรียนรู้ท่ีมีคณะผู้ให้การฝึกอบรมเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจท่ีเกิดจากตัวครูต้นแบบฯมาใช้ในการท า
กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวครูต้นแบบฯเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและ
การสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยครูต้นแบบฯมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุป
ความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม 

     การด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ระยะ 
1. อบรมครูต้นแบบวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding 
2. ครูต้นแบบวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding น าเสนอต้นแบบนวัตกรรม 
3. ครูต้นแบบวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding ผลิตนวัตกรรมต้นแบบ 
4. การนิเทศการสอนของครูต้นแบบฯโดยคณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการและทีมวิศวกร 
5. ครูผู้สอนต้นแบบวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding เชื่อมโยง AI น าเสนอ

ผลงานนวัตกรรม 
     ผลส าเร็จของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน Coding จ านวน 10 โรง 
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน Coding โดยเชื่อมโยง AI 

ให้เกิดนวัตกรรม จ านวน 12 คน 
3. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ 102 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานน าเสนอผลงานนวัตกรรมของ

ครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน Coding 
   เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน Coding ผ่านการ Coaching ใน
ระดับดี  

2. ครูผู้สอนต้นแบบวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอน Coding เชื่อมโยง AI น าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมในระดับดี 

 

  ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จของโครงการ 
      ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จของโครงการ คือ การประสานความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานภายนอก

ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้แก่ 
1. ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สายงานพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สายงานพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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3. งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ     
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
      ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563 ประกอบด้วยการด าเนินงาน  

5 ระยะ  อีกท้ังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้การด าเนินการเร่งรัดมาก  
 

ข้อเสนอแนะ   
      โครงการได้รับความสนใจจากครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

เป็นอย่างมาก เห็นควรด าเนินการโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 
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3.3 โครงการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ป ี2563   
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการคัดกรอง และ
การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้  
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม  ตามคุณภาพ 
การจัดการเรียนร่วม  

ผลการด าเนนิงาน    
  การด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปี 2563 นี้ได้จัดการ
อบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” และมีผลการด าเนินการโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
คือ มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ จ านวน 94 คน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มี ครูผู้คัดกรองเด็กพิการ ครบทุกโรงเรียนและสามารถด าเนินการคัดกรอง
นักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระบบ SET ได้ เพราะในการลงข้อมูลนักเรียนพิการในระบบ  จะต้องใช้ผู้คัดกรอง
ท่ีผ่านการอบรมเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 33 
 

3.4 โครงการพฒันาครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับ 

ครูผู้ช่วย 
  2. ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่ีได้รับการบรรจุ 
และ   แต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับ ผู้เรียน  
  3. ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีพฤติกรรม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการด าเนนิงาน 
ครูผู้ช่วยในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าพัฒนาครบ 

ตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 154 คน หลังจากพัฒนาตามโครงการผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมายวินัยท่ีเก่ียวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกความเป็นครู สามารถน าความรู้ไปใช้  
ในการท างาน กระบวนการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียนต่อไป   
 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการมีข้อจ ากัด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพิ่มข้ึน โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้

เพียงพอต่อการพัฒนาต่อไป 
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3.5 โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนแบบเขียนตอบ
แบบอัตนัย (Essay test) 
 

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อพัฒนาครูวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบเขียนตอบแบบอัตนัย 
  2. เพื่อให้ครูวัดและประเมินผลการศึกษา สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบเขียนตอบแบบอัตนัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  ๑. ครูวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียนตอบ
แบบอัตนัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ สามารถท าแบบทดสอบ
แบบเขียนตอบแบบอัตนัย ( Essay test ) ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหา  และอุปสรรค   
               งบประมาณ ในการจัดการอบรมมีน้อยท าให้การจัดกิจกรรมไม่เต็มท่ี เวลาที่ใช้ในการอบรม 
 

ข้อเสนอแนะ  
               ควรจัดหางบประมาณใช้ในการอบรมให้ครูได้มีโอกาสท ากิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและ
ขยายผลในโรงเรียนของตนได้  
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3.7  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึนในหน่วยงาน 
  2. เพื่อให้การจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจ และจัดส่งรายงานได้ทันตามระยะเวลา  
ท่ีก าหนด 
  3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
  4. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในภารกิจเก่ียวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงาน
ท่ัวไปในสถานศึกษาน าไปสู่การวางแผนการควบคุม ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5. เพื่อให้การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เป็นไปอย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  - ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม จัดท าแบบรายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 
  - สถานศึกษาในสังกัด มีการน าระบบการควบคุมภายใน ใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
  - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งรายงาน  
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
  - การจัดส่งผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
  - บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถด้านการควบคุมภายใน 
 

ข้อเสนอแนะ   
  - การจัดประชุมในครั้งต่อไปต้องระบุให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 

- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 36 
 

  กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
4.1 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กทีม่ีวธิปีฏบิัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ละการบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความย่ังยืนโดยใช้การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในการส่งเสริมและพัฒนา  

การจัดการเรียนรู้และการสอนโดยใช้ระบบ DLTV  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี           
เขต 1 ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 3. เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีความพึงพอใจที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้
รายบุคคลและการสอนโดยใช้ระบบ DLTV 
 

ผลการด าเนนิงาน    
1. ผลการประกวดคัดเลือกครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติท่ีเปน็เลิศโดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม DLTV ปีการศกึษา 2563 
รางวลัชนะเลิศ    

นางสาวอชิราญาณ์  เดชสวัสดิ์   โรงเรียนวัดเมตารางค ์
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1     

นางสาวสุธิดา  แก้วประภา     โรงเรียนวัดเมตารางค ์
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวเบญจพร  บุตะไมล์       โรงเรียนวัดจันทาราม 
รางวลัชมเชย 

นางสาวพัชรี  เนตรค าด ี    โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 
นางสาวอรทัย  อาพัดนอก    โรงเรียนวัดบางเตยใน 
นางสาววิภา  เหลาค า    โรงเรียนสวา่งราษฎร์บ ารุง 

2. ผลการประกวดคัดเลือกการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใชร้ะบบทางไกลผา่นดาวเทียม 
(DLTV)   

รางวลัชนะเลิศ    
     นางสาวนิตยาพร เงินจันทร ์   โรงเรียนวัดจันทาราม 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1      
   นายสตกฤช วิชิตพันธ์       โรงเรียนวัดเมตารางค ์

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒      
   นางช่อมาลัย  คงศิริ        โรงเรียนวัดบางเตยใน 

เข้าร่วม 
  นางสาวมัทนียา  ทองยุ้น    โรงเรียนสวา่งราษฎร์บ ารุง 
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ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
     - โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการน้อย คิดเป็นรอ้ยละ ดังนี ้ 
             ด้านครู คิดเป็นร้อยละ 17.85   ด้านผู้บริหาร  14.28 
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  กลยุทธ์ที่ 5 ดา้นการจัดการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
   - 
 
  กลยุทธ์ที่ 6  ดา้นการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศกึษา 
 

6.1  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ที่เป็นฐาน 
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการจัดการเรียนรู้ 
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการด าเนนิงาน    
  ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศ อย่างนอ้ยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
  ๒. ศึกษานิเทศก์ทุกคนนิเทศโรงเรียนท่ีรับผิดชอบภายในตามจุดเน้นและนโยบายอย่างน้อยโรงเรียน
ละ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
  ๓. โรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพห้องเรียนท่ีมีคุณภาพของครูและผู้เรียน  และการจัด 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดเน้นและนโยบาย 
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6.2 โครงการพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารงานของเขตพื้นที่การศึกษากบัสถานศกึษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานีเขต 1       
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมท้ังนโยบาย และ

แนวทางการบริหารงานของราชการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ประมวลความรู้ต่าง ๆ ในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย น าไปสู่การปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยใช้คุณธรรมน าความรู้ 
 4. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนะ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ผลการด าเนนิงาน    
  - ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ได้อย่างถูกต้อง 
  - ลดข้ันตอนและลดปัญหาในการปฏิบัติงาน ระหว่างสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา มีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน พร้อมท้ังมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
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6.3 โครงการการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค ์
เพื่อทบทวนความรู้ เข้าใจ การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

ผลการด าเนนิงาน    
       กิจกรรมท่ี 1 ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาท้ังหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
และหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และศึกษานิเทศก์ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัดฯ ได้พัฒนาศึกษานิเทศก์ ในเรื่องของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังในระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ยังได้ตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนครบท้ัง 102 โรง 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาครูวิชาการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ได้ด าเนินการประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 102 โรง พร้อมท้ังให้แต่ละโรงเรียนได้ท าความ
เข้าใจและแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1    
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6.4 โครงการการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 103 โรง 

2.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาแนวใหม่ตามระบบประกันคุณภาพ 
  3. เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ของระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน  

4. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบ  
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกดั ปีการศึกษา 2562 โดยมีระดับผล 
การประเมินใน รายละเอียดตามตาราง   
ตารางท่ี 19  ผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับปฐมวยั 
 

จ านวน
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม 

101 - - 30 52 19 
ร้อยละ - - 29.70 51.49 18.81 

 

 จากตารางที่ 19 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 101 แห่ง ซึ่งด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 29.70 ระดับดีเลิศ 51.49 และระดับ
ยอดเยี่ยม 18.81  
 

ตารางท่ี 20  ผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน

สถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม 
103 - 1 44 50 8 

ร้อยละ - 0.97 42.72 48.54 7.77 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 103 แห่ง ซึ่งด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.97  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
42.72 ระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 4.54 และยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 7.77 
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ผลการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน  

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561  โดย
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
  2. ผลการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในภาพรวม   ปี พ.ศ. 2562 
 1) ผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามผลการรับรอง
มาตรฐาน      

ตารางท่ี 21 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามการรบัรอง 

ระดับการศึกษา 
จ านวน ผลการประเมิน ร้อยละของผลการประเมิน 
โรงเรียน รับรอง ไม่รับรอง ร้อยละรับรอง ร้อยละไม่รับรอง 

ปฐมวัย 17 17 - 100 - 
ข้ันพ้ืนฐาน 17 17 - 100 - 

 

จากตารางท่ี 21 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามการรับรอง พบว่า  
  ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนท้ังหมด 
17 แห่ง มีผลได้รับการรับรอง จ านวน 17 แห่ง (ร้อยละ 100)  

2)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ตารางท่ี 22 ผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ระดับ ระดับคุณภาพ 
จ านวนโรงเรยีน ร้อยละ 

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 
5 ดีเยี่ยม 1 1 1 6.25 6.25 6.25 
4 ดีมาก 8 7 7 50 43.75 43.75 
3 ดี 7 8 7 43.75 50 43.75 
2 พอใช ้ - - 1 - - 6.25 
1 ปรับปรุง - - - - - - 
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จากตารางท่ี 22  ผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า  สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีข้ึนไป 15 แห่ง (ร้อยละ 93.75) 

ตารางท่ี 23  ผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับ ระดับคุณภาพ 
จ านวนโรงเรยีน ร้อยละ 

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 
5 ดีเยี่ยม - - - - - - 
4 ดีมาก 12 11 11 70.58 64.70 64.70 
3 ดี 5 6 6 29.41 35.29 35.29 
2 พอใช ้ - - - - - - 
1 ปรับปรุง - - - - - - 

 

จากตารางที่ 23  ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และดี  

 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ไม่ได้ท าตามแผนการที่ก าหนดไว้ 
          2.ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีเป็นคณะท างาน ถูกแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมพัฒนา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งวันเวลา ท่ีก าหนดในโครงการตารางกับวันเวลาท่ีจัดอบรม ท าให้ยกเลิก 
การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR ) ปี 2562  

ข้อเสนอแนะ   
1. จัดท าแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 2. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. จัดให้มีการติดตาม ช่วยเหลือ แนะน า คุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด อย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 
 5. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR ) ปี 2562 ได้ขอความอนุเคราะห์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นวิทยากรพีเ่ลีย้งในการอบรมพัฒนารองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปสังเคราะห์ท่ีบ้าน  
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6.5 โครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  3. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
  4. เพื่อน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  1. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
ได้รับการนิเทศ จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรม ก.ต.ป.น. 

2. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 ได้รับ
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท้ังในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การจัดการสภาพแวดล้อม การดูแลสุขอนามัย และการด าเนินงานของโรงเรียน  
ตามมาตรการควบคุมหลักในมิติการด าเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  3. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ปฏิบัติการนิเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ตามแผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
                    

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
       เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้การเปิดภาคเรียนล่าช้า 
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามปกติ การปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงต้องปรับวิธีการและระยะเวลาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
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6.6 โครงการจัดท าแผนบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.ปทุมธานี เขต 1 
 

วัตถุประสงค ์   
  1. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในวธิีและรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนนิงาน    
   ๑. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  มีรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของตนเอง  
  ๒. โรงเรียนขนาดเล็กมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจนในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาท้ังด้าน 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารทั่วไป 
  ๓. โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายอย่าง
ท่ัวถึงและเต็มตามศักยภาพ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
  ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษา รักและหวงแหนโรงเรียน ไม่เห็นด้วย  
ในการควบรวมโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
        ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าถึงชุมชน สร้างความรัก ความศรัทธา น่าเชื่อถือ  เป็นท่ียอมรับ  
เกิดความร่วมมือ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 46 
 

6.7 โครงการพฒันาองค์การสู่มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 1 
 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของส านั กงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
     2. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
     3. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนนิงาน  
   โครงการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
จะต้องรายงานผลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เปิดระบบรอบท่ี 1  วันท่ี 7 เมษายน – 1 มิถุนายน 
2563  รอบท่ี 2  วันท่ี 3 มิถุนายน – 15 กันยายน 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1  ได้ด าเนินการบริหารจัดการตามภารกิจไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย และรายงานข้อมูลการด าเนินงานทางระบบ e-MES ของ สพท. ได้ทันตามก าหนดเวลา โดยก าหนด
ผรูับผิดชอบตามภารกิจของแตละกลุมท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวย  
 - มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 - มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสทิธิภาพ 
 - มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
 เนื่องจากการรายงานรอบท่ี 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และอยู่ในช่วงท่ีมีการสลับวันท างานจึงได้ด าเนินการก าหนด ท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้รวบรวมข้อมูล  
และผู้รับผิดชอบตามภารกิจปฏิบัติงานไม่ตรงกัน 
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6.8 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล (Digital platform) เพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการ   
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
ปลอดภัย ม่ันคง และเชื่อถือได้  

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล (Digital platform) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 3. เพื่อใช้ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล  (Digital platform) สร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีระบบฐานข้อมูลดิจิทัล   (Digital 

platform) ท่ีสอดคล้องกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ  
 2. ครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีช่องทางในการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มข้ึน 
 3.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีนวัตกรรมใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานท่ัวไป 
 
ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครบถ้วน 
2. บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถเปิดเผยได้ น าเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูลดิจิทัล  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัดอยา่งต่อเนื่อง 
 3. สนับสนุน พัฒนา ให้กับโรงเรียนในสังกัดมีฐานข้อมลูที่ทันสมัย 
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6.9 โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครวั 
 

วัตถุประสงค ์   
  1. ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว สามารถจัดท าแผนได้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
  2. เพื่อให้ผู้เรียนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากการจัด
การศึกษาของครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  1. ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว สามารถจัดท าแผนได้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
  2. เพื่อให้ผู้เรียนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากการจัด
การศึกษาของครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหา  และอุปสรรค   
  1. ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ไม่ได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
ด้วยตนเอง  
  2. ครอบครัวท่ีได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา  ไม่ได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามวัน  และ
เวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ   
  1. ควรจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
ให้แก่ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษา เพื่อจะได้สามารถจัดท าแผนได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ 
  2. ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา ตามท่ีกฎ ระเบียบก าหนดไว้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจท่ีตรงกับระหว่างผู้จัดการศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ผลการด าเนนิงานโครงการ เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการประจ าป ี2563   

1.โครงการ “พัฒนาผูบ้รหิารสถานศึกษาและการเตรียมตัวของบคุลากรทางการศึกษากอ่นเกษียณอายุ
ราชการ สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563” 
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการท างาน วิธีการ
แก้ปัญหาในการท างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. สร้างความผูกพันภายในองค์กรให้มีความยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างเสริมมิตรภาพ 
ความสัมพันธ์อันดี 
  3. เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วย
ความมานะอุตสาหะและมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์สุจริต 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการองค์ความรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าไป
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ และได้รับแนวทางเพื่อเตรียมตัวก่อนท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันภายในองค์กรอย่างยั่งยืนและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย 
ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่าน OR Code ตามเวลาที่ก าหนด  
2. การตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่าน OR Code เกิดข้อผิดพลาดในการเลือกตอบ 
3. สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยในการจัดบรรยายและรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องจากต้องมีการ

เคลื่อนย้ายโต๊ะเข้าพื้นที่บรรยายเพื่อจัดเป็นโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความ
ไม่สะดวกสบายต้องช่วยเจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายเก้าอี้ 

ข้อเสนอแนะ 
  1. เพื่อความชัดเจนของจ านวนผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการให้ผู้ประสานงานโครงการโทรศัพท์ติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกตอบไม่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถามความประสงค์การเข้าร่วมพร้อมท้ังเหตุผลกรณีท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได ้
  2. ควรเลือกสถานท่ีจัดโครงการท่ีเป็นสัดส่วนแยกชัดเจนในส่วนของบรรยายและส่วนห้อง
รับประทานอาหาร เพื่อไม่เป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือหากไม่สามารถเลือกสถานท่ีท่ีแบ่งส่วน
ห้องบรรยาย และรับประทานอาหารได้ และควรก าหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าจัดสถานท่ีเพื่อปรับเปลี่ยน 
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2. โครงการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อดูแลรักษาท าความสะอาดอาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
และบริเวณสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในภายนอกและรอบๆ อาคาร ให้สะอาดปลอดภัยตลอดเวลา 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  1  
 3. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1  ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการด าเนนิงาน    
   โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดข้ึนในช่วง
เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19)   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินการ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการรักษาความสะอาด   อาทิ แอลกอฮอล์แบบเจลบริเวณทางเข้า-ออก 
ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องใหญ่, ห้องเล็ก) และห้องท างานของกลุ่มงานในสังกัด สบู่ล้างมือภายในห้องน้ า
ส่วนกลางทุกห้อง  ท่ีวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจิตอาสาเฝ้าระวังประสานการดูแล
และเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อท าหน้าท่ีคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ  เข้มงวดด้านการรักษาความสะอาดโดยใช้น้ ายา
ฆ่าเชื้อท าความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีใช้ร่วมกันทุก 2-3 ชั่วโมง เช่น มือจับประตู และฉีดพ่นยา 
ฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  บริเวณอาคารส านักงานท้ังภายใน ภายนอกและรอบๆ อาคาร  โดยรับ
ความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท าให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019  

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะมีปัญหาทาง 
ด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์จ าเป็นต่อการป้องกันและรักษาความสะอาด เนื่องจากอุปกรณ์ อาทิ   
แอลกอฮอล์แบบเจล น้ ายาฆ่าเชื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ ขาดตลาดและมีราคาค่อนข้างสูงมาก และเครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล เครื่องวัดอุณหภูมิทางช่องหู เครื่องวัดอุณหภูมิ
ทางหน้าผาก จัดเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท าให้มีความยุ่งยากในการจัดซื้อ 
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3. โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการพัฒนาการรายงานผลการด าเนินงานการจดัการเรยีนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)   
 2. เพื่อประสานงานกับโรงเรียนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลส าหรบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  3. เพื่อก ากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียนตามความเหมาะสม
ของแต่บริบท 
  4. เพื่อพัฒนาวางระบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 

ผลการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีระบบการรายงานท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับภารกิจ และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ บริหารจัดการการศึกษาทางไกล สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังในระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 
 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้สามารถด าเนินงานเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สรุปผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี ้
 

1. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และให้โรงเรียนมีการเฝ้าระวัง

และป้องกันปัญหายาเสพติด และสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนนิงาน    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม 2563  

ถึง 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน มีความรู้ 
เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด โทษทางกฎหมาย สาเหตุการติด การให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดและอบายมุข และให้โรงเรียนมีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   

ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีปัญหาในการ
จัดการโครงการ/กิจกรรม  ตอ้งด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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2. โครงการรณรงค์การป้องกันการใช้สารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์

เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และขับเคลื่อน
การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้โรงเรียนมีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด 
และสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการด าเนนิงาน    
โครงการรณรงค์การป้องกันการใช้สารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา จัดข้ึนในวันท่ี 28 สิงหาคม 

2563  ณ โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ปรากฏว่ามีนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 230 คน 
นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับเรื่องปัญหาการใช้สารเสพติด เหล้าบุหรี่ โรงเรียนคลองสองสามารถด าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีปัญหาในการ

จัดการโครงการ/กิจกรรม  ต้องด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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3. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหนา้ที่ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

- เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ผลการด าเนนิงาน    
โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จัดข้ึนในระหว่าง

วันท่ี 13 กันยายน 2563 ถึง วันท่ี 15 กันยายน 2563 ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 110 คน มีความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการงานของ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และผ่านการอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีปัญหาในการ

จัดการโครงการ/กิจกรรม  ต้องด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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4. โครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖3 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯได้รับการวางรากฐาน เตรียมความพร้อม 
เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรม และมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเต็มตามศักยภาพ มีทักษะพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการฯสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ครบตามเกณฑ์การประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลผ่านเกณฑ์การประเมิน  
รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ผลการด าเนนิงาน    
  1. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความพร้อมและมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเต็มตาม
ศักยภาพ มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยในการ
จัดการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  3. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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5. โครงการการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในการด าเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือ่งมือนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 102 
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตาม   
จุดเน้นและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบท้ัง 8 ประเด็น ดังนี้ 
               1.1 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเปน็ฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา 

       1.1.1  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 

       1.1.2  การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจรงิ (Active Learning)  
       1.1.3  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
                     1.1.4  การประกันคุณภาพการศึกษา 
               1.2 การนิเทศภายในโรงเรียน 
               1.3  การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
               1.4  การจัดการเรียนรูเ้พือ่ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
               1.5  การจัดการเรียนรูส้่งเสริมวนิัยนักเรียน 
       2. มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ในการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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6. โครงการการพัฒนาครูตน้แบบในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในรปูแบบ  Active 
Learning 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของครู ผู้สอนท่ีเข้ารับ

การอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาออนไลน์ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 

2. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบActive Learning 
ผู้สอนท่ีเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาออนไลน์ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

3. เพื่อพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning 

ผลการด าเนนิงาน    
ผลที่เกิดข้ึนกับครูสอน 
- ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้

ในรูปแบบ Active Learning อย่างมีคุณภาพมีข้อมูลชัดเจนตรวจสอนได้ 
- ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากแบบบรรยาย เปิดโอกาสให้เกิดการตั้งค าถาม การแลกเปลี่ยน 

เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่รอบด้าน 
- ครูสามารถน าแนวทางในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนเรื่องสิทธิท่ีนักเรียนพึงได้รับ 
- ครูได้รับการยอมรับเป็นครูต้นแบบการสอนหลักสูตรการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน

รูปแบบ Active Learning ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 14 คน 
ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
- นักเรียนมีความความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องเพศท่ีถูกต้อง เช่น การคุมก าเนิด ความรุนแรง  

ทางเพศ  
- นักเรียนมีสว่นรว่มในชัน้เรยีน กล้าตั้งค าถามเก่ียวกับเรือ่งเพศในชั้นเรียน 
- นักเรียนมีความตระหนักในการป้องกันตนเองเมือ่อยูใ่นสถานการณ์เสีย่ง 
- นักเรียนมีความรู้เรือ่งสิทธิท่ีตนพึงได้รับ 
 

 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
- งบประมาณ 

 

ข้อเสนอแนะ   
- ครูทุกโรงเรียนในสังกัดให้เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์อย่างน้อย

โรงเรียนละ 1 คน 
- จัดแสดงผลงาน (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาท่ีเป็นแบบอย่าง 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
- ประสานงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นักจิตวิทยาโรงเรียน) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
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7. โครงการการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคลอ้งกับศตวรรษที่ 21  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผูเ้รียน
ให้สอดคลอ้งกับศตวรรษท่ี 21 แก่โรงเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการ  
  2. เพื่อพัฒนาครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนท่ีสอดคลอ้งกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
           3. เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผลการด าเนนิงาน    
ผลจากการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการ

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑. มีคลิปวีดิทัศน์
ส าหรับจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล ๒. มีการจัดการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ส าหรับครูและนักเรียน และ ๓. มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
  กิจกรรมท่ี ๑ การจัดท าคลิปวีดิทัศน์ส าหรับจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณี  ท่ีไม่สามารถ
เปิดเรียนได้ตามปกติข้ึน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าท่ี ไปสู่วิถีการเรียนรู้ใหม่
ให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากท่ีสุด  
  กิจกรรมท่ี ๒ มีการจัดการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ส าหรับ
ครูและนักเรียน ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  นั่นแสดงว่าการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องแห่งศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิตและอาชีพ จากการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในขณะท่ี
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจนประสบความส าเร็จ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถคิด
และจัดท าท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง โรงเรียน ชุมชน 
  กิจกรรมท่ี ๓ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ส่งผลให้ครู
แกนน าท้ัง ๘ โรงเรียน  สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
และบรรลุเป้าหมาย จึงสมควรเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ   
๑. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ๓ กิจกรรม ของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารกระบวนการพัฒนา 
จึงจะเกิดข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ๒. ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและคิดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีท้าทาย
ความสามารถของนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้อย่างเรียนรู้และต้องการพัฒนาตนเองเสมอ 
 ๓. การต่อยอดจากกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่การคิดค้นนวัตกรรมจะต้องอาศัย
การปลูกฝังด้านทักษะและกระบวนการคิดในระยะเวลาท่ียาวนานนักเรียนจึงสามารถเกิดทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรม ดังนั้นจึงควรปลูกฝังการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ จึงจะสามารถตกผลึกความรู้และสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๔. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ของครูและนักเรียนจะเกิดข้ึนได้จากการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้
ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องจากการฝึกการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ๓R๘C    
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8. โครงการการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างความส านึก  

ในความเป็นชาติไทย เพื่อร่วมกันสร้างคนดีให้ประเทศชาติ 
2. เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในรูปแบบของโครงงาน

คุณธรรมได้ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 

ผลการด าเนนิงาน    
  1. โรงเรียนดีมีท่ียืน มีโรงเรียนสมัครเพือ่รับการประเมิน ดังนี้ 

- ระดับ 1 ดาว จ านวน 3 โรงเรียน 
- ระดับ 2 ดาว จ านวน 3 โรงเรียน 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  
  ประกวดคัดเลือกผู้บริหาร/ ครู  เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนานวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดีผลตินวัตกรรม 
สร้างสรรค์คนดี  

- นวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดีด้านการบริหาร มีผู้ผา่นการประเมิน 2 คน 
- นวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอน ไม่มีผู้ผ่านการประเมิน  

3. โครงงานพัฒนาจรยิคุณ 
  ประกวดโรงเรยีนคุณธรรมตามแนวทางโครงงานพัฒนาจรยิคุณ มีโรงเรียนผ่านการประเมิน 2 
โรงเรียน 

4. กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน 
  ประกวดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ไม่มีผู้ผ่านการประเมิน  
 
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน   

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเกณฑ์ไม่ชัดเจนท าให้ ผ่านการประเมินได้น้อย หรือไม่ผ่าน  
การประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  - ในการจัดท ากิจกรรมครั้งต่อไปต้องมีการประชุมท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และ 
การด าเนินงาน ของกิจกรรมต่างๆในโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
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9. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการรบันักเรียน ปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบ
ทุกคน 
      2. เพื่อให้เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนตอ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพเพิ่มข้ึน 
     3. เพื่อให้เด็กท่ีตกหล่น เด็กออกกลางคัน ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผลการด าเนนิงาน   
  1. ประชากรท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 6,305 คน  ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 จ านวน 6,305 คน  ร้อยละ 100 
  2. นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  จ านวน  4,569  คน  ได้เข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 4,569 คน  ร้อยละ  100       
  3.  นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 995 คน ได้ ศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือเท่าเทียบ  จ านวน 991 คน  ร้อยละ 99.59 
  4. นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 13 คน ศึกษาต่อ จ านวน 13  คน 
ร้อยละ 100 
  5. นักเรียนออกกลางคัน จ านวน 16 คน  ร้อยละ 0.04 
       
ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
       จากการติดตามเด็กเข้าเรียนพบว่ามีเด็กท่ีไม่มีตัวตนในพื้นท่ี ไม่สามารถติดตามได้ 
 
ข้อเสนอแนะ   
       ได้แนะน าโรงเรียน ให้ก านันออกหนังสือรับรองไม่มีตัวตนในพื้นท่ี 
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10. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)  
2. เพื่อส่งเสริมการนิเทศ ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA 

online)  
5. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
6. เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

สามารถใหบ้ริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  

ผลการด าเนนิงาน 
 ด้านผู้บริหาร 
  1. โรงเรียนสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียนตามแนวศาสตรพ์ระราชาสูก่ารน าไปใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวัน  การบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร/ เน้น ธนาคารขยะ 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนมีความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสาร 
 3. พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความช านาญในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
 

 ด้านครูผู้สอน 
  1. ครูผู้สอน การส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  
จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องด้านการเลือกผลิตและเลือกซื้อท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการ BBL/PLC 
          2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ  
  3. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning  
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

4. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ในการสร้างแพลตฟอร์ม ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

5. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความช านาญในการสอนภาษาคอมพิวเตอร์( Coding) 
  6. พัฒนาศักยภาพครูผูส้อนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ (STEM) 

 

ด้านนักเรยีน 
  1. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นเลิศในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร 
  2. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศในดา้นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร(์ Coding) 
  3. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้แบ STEM Education
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
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ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน   
 

ด้านผู้บริหาร 
  1. โรงเรียนสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร/ เน้น ธนาคารขยะ  ร้อยละ 100 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนมีความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสาร ร้อยละ 60 
  3.พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความช านาญในการใช้ภาษา 
คอมพิวเตอร์ (Coding) ร้อยละ 85 
 
ด้านครูผู้สอน 
  1. ครูผู้สอน การส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  
จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องด้านการเลือกผลิตและเลือกซื้อท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการ BBL/PLC ร้อยละ 80 
  2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 
  3. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning   
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ร้อยละ 100 

4. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ในการสร้างแพลตฟอร์ม ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  ร้อยละ 75 
  5. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความช านาญในการสอนภาษาคอมพิวเตอร์( Coding) ร้อยละ 70 
  6. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ (STEM) 
ร้อยละ 75  
  7. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นเลิศในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร ร้อยละ 80 
  8. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศในดา้นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร(์ Coding) ร้อยละ 85 
  9. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้แบ STEM Education 
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า ร้อยละ 60 
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ปัญหา และข้อเสนอแนะการด าเนินงาน  
 

ด้าน ประเด็นท่ีต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
ด้านผู้บริหาร 

 
   ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนมีความช านาญในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

  อบรมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 
มีความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร  

ด้านครูผู้สอน 
 

1.พัฒนาศักยภาพครผูู้สอนให้มีความ
ช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 

2.พัฒนาศักยภาพครผูู้สอนให้มีความ
ช านาญในการสอนภาษาคอมพิวเตอร ์
(Coding) 

3.พัฒนาศักยภาพครผูู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ (STEM) 

1.อบรมและพัฒนาครผูู้สอนให้มีความ
ช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 

2.อบรมและพัฒนาครผูู้สอนให้มีความ
ช านาญในการสอนภาษาคอมพิวเตอร ์
(Coding) 

3.อบรมและพัฒนาครผูู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ (STEM) 

   นักเรียน 
 

1.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นเลิศ
ในด้านการใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสาร  
2.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศใน
ด้านการใช้ภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)  

1. อบรมและพัฒนานักเรยีนให้เป็นเลิศใน
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
2. อบรมและพัฒนานักเรยีนเป็นเลิศในด้าน
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
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11. โครงการการสร้างจิตส านึกและความรูใ้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อสร้างจิตส านึก  ขยายองค์ความรู้  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  และโรงเรียนในสังกัด    
  2. เพื่อสร้างจิตส านึกการไม่ท้ิงขยะ  การรักษาความสะอาด  และปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  และโรงเรียนในสังกัด  

3. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  และโรงเรียนในสังกัด มีความ
สะอาดร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ปราศจากขยะ  มลพิษ  
 
ผลการด าเนนิงาน    
  1. บุคลากร  นักเรียน  ครู  และผู้บริหารโรงเรียน  มีจิตส านึกการไม่ท้ิงขยะ  การรักษาความสะอาด   
มีนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  และโรงเรียน 
      2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด  มีความสะอาด  
สวยงาม  ร่มรื่น  ปราศจากขยะและ มลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 67 
 

12. โครงการ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพือ่รบัรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา) 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ดีเลิศ เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ได้ 
  2. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี ได้รับ  
การยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  1.การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใส 
  2. นักเรียน ท่ีเรียนดี มีความประพฤติ และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเด่น ได้รับการยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติ 
  3. สถานศึกษามีความต่ืนตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
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13.  โครงการเสรมิสร้างคณุธรรม  จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน 
ครู ผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
  2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนนิงาน    
เชิงปริมาณ 

      ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑๐2 โรง และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต จ านวน ๑๐2 โรง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสจุริต มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการปอ้งกันการทุจริตเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
         เวลาในการใช้งบประมาณจ ากัดเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid – 19)  
 

ข้อเสนอแนะ   
   งบประมาณส่งมาให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีแบบด่วนท่ีสุด ท าให้เกิดการด าเนินงานโครงการในเวลา 
ท่ีจ ากัดแบบเร่งด่วน 
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14. โครงการ ยกระดบัการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต ๑ 
 

วัตถุประสงค ์  
1. สร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของการทุจริตให้ด ารงตนอย่างมี

ศักดิ์ศรี และมีเกียรติภูมิ  
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

3. ยกระดับและพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

4. เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลกูฝังวิธคิีด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

ผลการด าเนนิงาน 
๑. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพือ่พร้อมรับการประเมินเขตสุจริต  
    ๑.1 จัดกิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ 
    1.2 จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
๒. กิจกรรมการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
๓. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้บุคลากรรู้สึก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 พัฒนาบุคลกรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนรู้กับหน่วยงานอื่น 
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15. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อก าหนดกรอบการประเมินให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานก าหนด 
 2. เพื่อก าหนดเครื่องมือในการประเมินสถานศึกษา 
 3. เพื่อสร้างความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

ผลการด าเนนิงาน 
 1. ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑    
มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรว่มกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  มีภาพลักษณ์ใน
การด าเนินงานท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จ านวน 38 โรงเรียน มีเว็บไซต์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ให้สาธารณชนรับรู้ 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนยงัขาดความรู้ความเข้าใจ 
2. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจอย่างตอ่เนือ่ง 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 3. สนับสนุน พัฒนา ให้กับโรงเรียนในสังกัดมีฐานข้อมลูที่ทันสมัย 
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16. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนกัเรียนโดยใช้กิจกรรมลูกเสอืในการพัฒนาใหเ้กิดคุณภาพ มีทักษะในการ
ดูแลป้องกันตนเอง  เพือ่น และครอบครัว ได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

ผลการด าเนนิงาน    
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ จัดข้ึนในระหว่างวันท่ี  20 สิงหาคม

2563  ถึง 20 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 28 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน การป้องกันและช่วยเหลือตนเอง
รวมถึงผู้อื่นให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดได้ถูกต้องเหมาะสม  สามารถเป็นผู้น า ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 

 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
ภายหลังการฝึกอบรมแล้วลูกเสือไม่น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีปัญหาในการจัดการโครงการ/กิจกรรม  ต้องด าเนินการ
ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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17. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิประจ าปี  2563 

วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2. เพื่อสร้างเสริมให้ลูกเสือที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นถูกตามกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือ 
 

ผลการด าเนนิงาน    
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/ลูกเสือ/เนตรนารี ของส านักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี จ านวน 200 คน  
ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท่ี โรงเรียนวัดอัยยิการาม  โรงเรียนวัดดอนใหญ่  โรงเรียน 
วัดคลองชัน  โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม 
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
  การจัดกิจกรรมเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้
โรงเรียน ไม่ส่งลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว กลัวว่าจะท าให้เกิดปัญหาตามมา และโรงเรียนมี
ภารกิจงานมาก 
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18. โครงการการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในจังหวัดปทุมธานี  

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้กิจการงานลูกเสือของจังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒. เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความเข้าใจตรงกัน ในการด าเนินงาน และพัฒนากิจการ
งานลูกเสือของจังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนนิงาน    
  ส านักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธท่ี 2 
กันยายน 2563 เวลา 08.30–16.00 น. ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธาน ี 
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19. โครงการการจัดกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ประจ าป ี2563 

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ๒. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๓. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ผลการด าเนนิงาน    
  1. ส านักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีตักบาตรถวายราชกุศล และพิธีถวายเครื่องสักการะ  ใน
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 
  2. จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน  ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา ในวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2563 จ านวน 4 หน่วยงาน ดังน้ี               

          - ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจงัหวดัปทุมธานี        
         - สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
         - สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรี 

       - สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหญิงธญับุร ี
 

ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน   
  1. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติแจ้งให้จัดกิจกรรมฯ ด าเนินการแบบเร่งด่วน ไม่มีเวลาวางแผนเตรียมการ
การจัดกิจกรรมเท่าท่ีควร  
  2. เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้โรงเรียน   ไม่ส่งลูกเสือ 
เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว กลัวว่าจะท าให้เกิดปัญหาตามมา 
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การใช้แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือตดิตามและประเมินผล รวมถึง การ
รายงานผลการด าเนนิงาน    

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  การติดตามการใช้เงินเหลือจา่ย เมื่อใกล้สิ้นปงีบประมาณ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ และค่า 

สาธารณูปโภคของสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 

275,061,187.83 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสาม
สตางค์)  ด าเนินการบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นปี (30 กันยายน 2563) จ านวน  
244,476,525.92 (สองร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)  จ าแนก
ได้ดังนี้  
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ตารางท่ี  24 สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                     หน่วย:บาท 
 

ที ่ หมวดรายจ่าย ยอดจัดสรร(โอน) 
เบิกจ่าย/PO คงเหลือ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 งบบุคลากร 6,342,300 5,995,562.54 94.53 346,737.46 5.47 

2 งบด าเนินงาน 47,690,898.83 45,302,918.11 94.99 2,387,980.72    5.01  

3 งบลงทุน 57,793,820.00 31,141,301.33 56.08 24,393,598.84  43.92  

    - ค่าครุภณัฑ ์   14,378,920.00  14,152,231.40 90.80 1,433,368.77    9.20  

    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   43,414,900.00  39,942,244.93 99.98 7,055.07    0.02  

4 งบเงินอุดหนุน 158,988,028.00 158,824,202.00 99.90 163,826.00 0.10 

5 งบรายจ่ายอื่น  4,246,141.00 3,212,541.94 75.66 1,033,599.06 24.34 

ภาพรวม 275,061,187.83 244,476,525.92 89.62 28,325,742.08 10.38 

หมายเหตุ   การบริหารงบประมาณ นับรวมการเบิกจ่ายและกันเงินไว้เบิกเหลือ่มปี (PO) ด้วย   
 

สรุปงบประมาณ ปี 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง ผลการสรุปงบประมาณ ปี 2563 จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
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ตารางท่ี  25  สรุปการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สรุปการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  
 

 
 

หมายเหต ุ: 1.ยอดจัดสรรท่ีสามารถเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 272,802,268.00 บาท  
     2.ยอดกันไว้เบิกเหลื่อมปี (PO) จ านวน 25,586,711.40 บาท ระบบ GFMIS ตัดยอดไปตั้ง
เบิกจ่ายปี 2564  
 
  โดยสรุปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 บริหารงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมจ านวน 275,061,187.83 บาท เบิกจ่ายรวมจ านวนท่ีกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี (PO) ท้ังสิ้น 244,476,525.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.62 คงเหลือ 28,325,742.08 
บาท ท้ังนี้เป็นยอดเบิกจ่ายจริง 218,889,814.52 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายรวม 80.24 กันไว้เบิก
เหลื่อมปี (PO) ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 25,586,711.40 บาท จ าแนกเป็น งบด าเนินงาน 
1,733,536.40 บาท งบลงทุน 22,953,175.00 บาท และงบรายจ่ายอื่น 900,000 บาท  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ยอดจดัสรร GFMIS

เมื่อ 30 กันยายน 63 จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

1 งบบุคลากร 6,342,300 5,995,562.54   - 94.53 5,995,562.54 94.53 346,737.46 5.78

2 งบด าเนินงาน 47,690,898.83 43,569,381.71 1,733,536.40 91.36 45,302,918.11 94.99 2,387,980.72 5.01

3 งบลงทุน 55,534,900.17 8,188,126.33 22,953,175.00 14.74 31,141,301.33 56.08 24,393,598.84 43.92

  - ค่าครุภัณฑ์     15,585,600.17       5,959,256.40       8,192,975.00 38.24 14,152,231.40   90.80 1,433,368.77   9.20

  - ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง     39,949,300.00     25,182,044.93     14,760,200.00 63.04 39,942,244.93   99.98 7,055.07   0.02

4 งบเงินอดุหนุน 158,988,028.00 158,824,202.00   - 99.90 158,824,202.00 99.90 163,826.00 0.10

5 งบรายจ่ายอืน่ 4,246,141.00 2,312,541.94 900,000.00 54.46 3,212,541.94 75.66 1,033,599.06 24.34
272,802,268.00 218,889,814.52 25,586,711.40 80.24 244,476,525.92 89.62 28,325,742.08 10.38

เบกิจา่ย/PO คงเหลอื

ภาพรวม

รอ้ยละเบกิจา่ยPOเบกิจา่ยที่ หมวดรายจา่ย
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ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ตารางท่ี 26  ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม 
         มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน 
         เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
  ตัวบ่งชีท้ี่ 1  การบริหารจัดการทีด่ ี 3 ดี 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย        3 ดี 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 2 การใชข้้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

4 ดีมาก 

      ประเดน็การพิจารณาที่ 3 การใชแ้ผนเป็นเครื่องมือในการบรหิารและการจัดการศึกษา    3 ดี 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 4 การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา    

5 ดีเยี่ยม 

      ประเดน็การพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสมัพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา    

3 ดี 

      ประเดน็การพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนนิงาน มาพัฒนาการบรหิารและการจัดการศึกษา    1  ปรับปรุง 
   ตัวบ่งชีท้ี่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแหง่การเรียนรู ้ 2 พอใช ้
      ประเดน็การพิจารณาที่ 2  การส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และน า
องค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง  พัฒนางานและพัฒนาองค์การ  โดยใช้กระบวนการวิจัย   

2 พอใช ้

   ตัวบ่งชีท้ี่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบรหิารจัดการอย่างมีสว่นร่วม 5 ดีเยี่ยม 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 3  การส่งเสริม สนับสนุน การมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น    

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 1 3 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 3 ดี 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 6  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    

3 ดี 

   ตัวบ่งช้ีที่ 2   การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเย่ียม 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเปน็ระบบ สอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหาและความต้องการ    

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งชีท้ี่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 ดี 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 3   การพฒันาส่งเสรมิ ยกย่องเชิดชเูกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่
ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา    

3 ดี 

    ตัวบ่งชีท้ี่ 4    การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 ดีมาก 
      ประเดน็การพิจารณาที่ 1  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ    4 ดีมาก 
    ตัวบ่งชีท้ี่ 5    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4  ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 2 4 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
   ตัวบ่งชีท้ี่ 1 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความส าเร็จ และเป็นแบบอย่างได้  3 ดี 
   ตัวบ่งชีท้ี่ 2 สถานศึกษามคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดบัคุณภาพ 
               2.1 ระดบัปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
               2.2 ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 4 ดีมาก 
   ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) 

1 ปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

  

               4.1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 

               4.2 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 

               4.3 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
               4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

5 ดีเยี่ยม 

               4.2 เด็กด้อยโอกาส 3 ดี 

               4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ไดร้ับการยกย่องเชดิชูเกียรต ิ

2 พอใช ้

   ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีความพงึพอใจในการบรหิาร และการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก  

 
  สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ดังนี้  มาตรฐานท่ี  1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ภาพรวมมาตรฐานท่ี 1 ระดับ ดี  มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภาพรวม 
ระดับ ดีมาก  และมาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ 
ดีมาก  สรุปภาพรวมท้ัง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก  
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ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ตามตวัช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 

ตารางท่ี  27  ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี 
          การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ผลการด าเนนิงานตามระดบัคุณภาพ)  

นโยบาย / ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 4.00 ดีมาก 
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติทีด่ีตอ่บ้านเมือง  มหีลักคดิ
ที่ถูกต้องเปน็พลเมืองดีของชาติ มคีุณธรรม จรยิธรรม มีคา่นยิมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม อตัลักษณ ์
มีจติสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ ์
อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวนิัย และรักษาศีลธรรม 

5 ดีเยีย่ม 

ตัวชี้วดัที่ 6 จ านวนสถานศึกษาทีน่้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3  ด ี

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วดัที่ 9 ผูเ้รียนระดับมธัยมศกึษาผ่านการประเมินสมรรถะที่จ าเป้นดา้นการรู้เร่ืองการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เร่ืองคณติศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  2.88 ดี 
ตัวชี้วดัที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  

4 ดีมาก 

ตัวชี้วดัที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

5 ดีเยีย่ม 

ตัวชี้วดัที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแตล่ะวิชาเพิ่มขึ้นจากปกีารศกึษาที่ผา่นมาก 

4 ดีมาก 

         ตัวชี้วดัย่อยที ่13.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวชี้วดัย่อยที ่13.2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ด ี
         ตัวชี้วดัย่อยที ่13.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วดัที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 มีทกัษะการเรยีนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  ตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  วางแผนชีวติและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏบิัติได้  

1 ปรับปรุง 

         ตัวชี้วดัย่อยที ่14.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
          ตวัชี้วัดย่อยที่ 14.2  ระดับมธัยมศึกษาปีที ่3 1 ปรับปรุง 
         ตัวชี้วดัย่อยที ่14.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วดัที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหม้ีสุขภาวะท่ีด ีสามารถ
ด ารงชีวติอย่างมีความสุขท้ังดา้นรา่งกายและจติใจ 

4 ดีมาก 
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นโยบาย / ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
         ตัวชี้วดัย่อยที ่16.1  ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยีย่ม 
         ตัวชี้วดัย่อยที ่16.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ด ี
นโยบายที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหล่ีอมล้ าทางการศึกษา 

4.60 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วดัที่ 18  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาทีม่ีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   
         ตัวชี้วดัย่อยที ่18.1  ระดับชั้นประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยีย่ม 
         ตัวชี้วดัย่อยที ่18.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยีย่ม 
         ตัวชี้วดัย่อยที ่18.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยีย่ม 
ตัวชี้วดัที่ 23  สถานศกึษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เปน็เครื่องมือในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

  

         ตัวชี้วดัย่อยที ่23.1  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา (ส าหรับ สพป.) 4 ดีมาก 
         ตัวชี้วดัย่อยที ่23.2  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 ดีเยีย่ม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วดัที่ 26 สถานศึกษาในสังกดัมีนโยบายและจดักจิกรรมให้ความรู้ ที่ถกูต้องและสร้างจติส านึก
ด้านการผลิต และบริโภคที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบตัิใช้ทีบ่้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุย๋และยาฆา่แมลง ฯลฯ 

5 ดีเยีย่ม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.50 ดีมาก 
ตัวชี้วดัที่ 41  สถานศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านกังานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจดัการศึกษา 

5 ดีเยีย่ม 

ตัวชี้วดัที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

2 พอใช ้

คะแนนเฉล่ียรวม 6 นโยบาย 3.67 ดีมาก 
 

(ผลการด าเนินงานเทียบค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด) 
 

นโยบาย/ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการได้ การแปรผล 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ     
ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู ้ ความเข้าใจ  และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทกุรูปแบบทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชวีิตและทรัพย์สิน การคา้มนษุย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพบิัตติ่างๆ เป็นตน้ 

100 100.00 บรรล ุ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
ตัวชี้วดัที่ 17 คร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อ านวยการการเรียนรู ้

50 89.69 บรรล ุ

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วดัที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษา
อย่างเปน็อิสระ 

100 100.00 บรรล ุ
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  สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ดังนี้  นโยบายท่ี 1  ด้าน
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  ระดับ  ดีมาก  นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ประเมิน  นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระดับ ดี  นโยบายท่ี 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลี่อมล้ าทางการศึกษา  ระดับ ดีเยี่ยม  นโยบายท่ี 5 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ระดับ  ดีเยี่ยม  และนโยบายท่ี 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.67 ระดับ 
ดีมาก 
 

ผลการประเมินตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

  

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าคะแนน 3.9770 คิดเป็น
ร้อยละ 79.55  อยูใ่นระดับมาตรฐานข้ันสูง 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้   
 

ตารางท่ี  28  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ผลคะแนน 
ITA 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

พัฒนาการ 
ผลต่างของ
คะแนน ITA 

ล าดับท่ี 

2561 88.66 - - - - 47 
2562 83.36 B ไม่ผ่าน ลดลง -5.3 158 
2563 84.25 B ไม่ผ่าน เพิ่มข้ึน +0.89 122 
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ผลการด าเนนิงานที่ประสบผลส าเร็จ 
ผลการด าเนนิงานที่ประสบผลส าเร็จของระดับโรงเรยีน 

 

ตารางท่ี 29  ผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเรจ็ของโรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน ช่ือผลงาน/รางวัลของโรงเรียน 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ระดับ 

1 วัดชินวราราม(เจรญิผล
วิทยาเวศม)์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
1) กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสีประเภทนักเรียนที่มคีวาม
บกพร่อง ป.1-6  
2) กิจกรรมการแข่งขันอา่นขา่วรุน่เยาว์
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6  
3) กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงาน
อาชีพระดับ ป.4-6  
4) กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
ระดับ ป.1-6 

สพฐ. ระดับชาต ิ

2 วัดบางพูน 1. รางวัล สถานศึกษาแบบอยา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 
 
 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ
 
 
 
 
 

3 วัดดาวเรือง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ
4 วัดเปรมประชากร โรงเรียนดีไมม่ีอบายมุข 

 
สพฐ. 

 
ระดับชาต ิ
 

5 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

ระดับชาต ิ
 

6 วัดราษฎร์ศรัทธาท า สถานศึกษาพอเพียง  
 

กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ

7 วัดอู่ขา้ว บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

ระดับชาต ิ
 

8 วัดเกดิการอุดม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

ระดับชาต ิ
 

9 บุญคุม้ราษฎร์บ ารุง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  
 

ระดับชาต ิ
 

10 ชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วจิิ
ตรา ธนะรัชต์บ าเพ็ญ) 

รางวัลคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับสพฐ. 

11 คลองสอง 1.รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน
ดีเด่น ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ     
 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
     
 

ระดับชาต ิ
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ที ่ โรงเรียน ช่ือผลงาน/รางวัลของโรงเรียน 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ระดับ 

2. สถานศึกษาแบบอยา่งการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจดัการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธกิาร  ระดับชาต ิ

12 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานด้าน
การสร้างจติส านกึความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

สพฐ. 
 
 

ระดับ สพฐ 
 

13 วัดคณุหญิงส้มจีน สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับประเทศ 
14 ชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข ระดับเพชร 
ป.ป.ส. ระดับชาต ิ

15 คลองหนึ่ง(แก้วนมิติร) สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ
16 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการคดัสรร

ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตักรรม 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

ระดับชาต ิ

17 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา การ
ประกวดขับร้องเพลงหมู ่"บอกรักแม่ให้
ก้องฟ้า ผา่นบทเพลงน้ าใจแม"่ 

ชมรมสื่อดดีิจิทัล (D 
New Media) 

ระดับชาต ิ

18 บางชวดอนุสรณ ์ 1. สถานศึกษาพอเพียง 
2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ
 

19 วัดบ่อทอง สถานศึกษาแบบอยา่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ

20 วัดสหราษฏร์บ ารุง  
(วงษ์กล้าแข็ง) 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร  

กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ

21 วัดศาลาพัน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

ระดับชาต ิ
 

22 วัดเมตารางค ์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ
 

23 วัดบา้นพร้าวใน 1.สถานศึกษาพอเพยีง 
2.โรงเรียนดีไมม่ีอบายมขุ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สพฐ.  

ระดับชาติ
ระดับชาต ิ

24 วัดท้ายเกาะ 1. สถานศึกษาพอเพียง 
2. รางวัลโรงเรียนดีไม่มอีบายมขุ 
3. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

สพฐ.  
สพฐ. 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

25 สุเหร่าใหม่เจริญ โล่ทองค าระดับยอดเยี่ยม งานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สพฐ. ระดับประเทศ 

26 
 

บางโพธิ์เหนอื เป็นสถานศกึษาเครือข่ายพัฒนา ระดับ
ภาค  โครงการ Coaching Teams เพื่อ
ยกระดับคณุภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

ระดับชาต ิ
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ที ่ โรงเรียน ช่ือผลงาน/รางวัลของโรงเรียน 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ระดับ 

27 วัดปทมุทอง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

ประเทศ 

28 วัดบางเตยใน 1.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข/ ระดับทอง 
2.บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ
 

ระดับชาต ิ

29 วัดบางเตยนอก    
(ตามรภาคอุทิศ) 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

ระดับชาต ิ

30 วัดสะแก 1. โรงเรียนดีไมม่ีอบายมุข 
2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

สพฐ. 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ
ระดับชาต ิ

31 อนุบาลปทุมธานี  รางวัลชนะเลิศ ประกวดแข่งขันแนว
ปฏิบตัิที่ดีรายด้าน ระดับประเทศ ในการ
ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าร ิ
สมเด็จ  พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ดา้นที่ ๔ การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น (กิจกรรม สืบสานสร้าง 
ยุวดุรยิศิลป์ไทย)  

สพฐ. 
 

ระดับชาต ิ

 
 

ผลการด าเนนิงานที่ประสบผลส าเร็จของระดับผู้บริหาร 
ตารางท่ี 30  ผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเรจ็ของผูบ้ริหาร 
 
 

ที ่ โรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน ช่ือผลงาน/รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ระดับ 

1 ลิ้นจี่อุทิศ นางสุจินต์ ปลอดทอง ครูดีไมม่ีอบายมุข สพฐ. ระดับชาต ิ
2 สุลักขณะ นางสาวพลอยนภัส  

ปุรณะวณิชย ์
รางวัลครูดีไมม่ีอบายมขุ  เกียรติ
บัตรประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สพฐ. ระดับชาต ิ

3 วัดเวฬุวนั นายถวิลวงษ ์ ปินะสา การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง  

กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ

4 คลองห้า 
(พฤกษชัฏ ฯ) 

นางสาวจารุชา   
สมศร ี

รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมดา้นนวัตกรรมเเละ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
รางวัลระดับเหรียญทอง 

สพฐ. ระดับชาต ิ

5 วัดสะแก นางสาวธัญนรตัน ์
โชติวิวุฒิพงศ ์

ครูดีไมม่ีอบายมุข สพฐ. ระดับชาต ิ

6 คลองลากค้อน นางสาวเนตรหทยั   
ดีเป้า 

ผู้บริหารดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ระดับชาต ิ
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ที ่ โรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน ช่ือผลงาน/รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ระดับ 

7 วัดเนกขมั 
มาราม 

นายกวี  
รักษ์พลอริยคุณ 

1.รางวัลผู้ที่มีผลการปฏบิัติงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา/
รางวัลเสมาพิทักษ ์
2.ครูดีไมม่ีอบายมขุ ครั้งที่ 10 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร  
 
สพฐ. 

ระดับชาต ิ
 
 
 
ระดับชาต ิ 

8 วัดท้ายเกาะ นายสายธาร  
คุ้มครอง 

ครูดีไมม่ีอบายมุข ประเภท
ผู้บริหาร ประจ าปี 2563 

สพฐ. ระดับชาต ิ

9 วัดมงคลพุกา
ราม (หกเจริญ
อุปถัมภ์) 

นางสาวนวลจันทร ์ 
พิหูสูตร 

“วัฒนเมธาว”ี ผู้มีปญัญารอบรู้
ด้านวัฒนธรรม 

มูลนิธิองคก์รพิทักษ์
ความปลอดภยั
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมโลก 
องค์กรเสริมสร้างความ
ดีเพื่อแผ่นดิน 

ระดับชาต ิ

10 วัดโคก นายชติพร   ค าวัน ครูดีไมม่ีอบายมุข ระดับผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สพฐ. ระดับชาต ิ

11 วัดบางพูน ว่าที่ร้อยตรี วศิิษฐ 
พชรวโรทัย 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่น ระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ 

กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ

12 คลองพระอุดม นางอัจฉรา   
รักษาชนม ์

ครูดีไมม่ีอบายมุข ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา 

สพฐ. ระดับชาต ิ

13 บางโพธิ์เหนอื นางสาวนิตยา   
มีใจสืบ 

ผู้บริหารเครือข่ายร่วมพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ภายใต้โครงการ Coaching Teams  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

ระดับชาต ิ

14 คลองสอง นางไพผกา   ผิวด า เครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
“คุรุสดุด”ี ประจ าปี ๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ

15 วัดเปรม
ประชากร 

นางยุพนิ  ประเสริฐ
กุล 

โล่ประกาศเกียรติคณุ ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา (ครูดีไม่มี
อบายมุข) 

สพฐ. ระดับชาต ิ

16 วัดบางเตยใน นางช่อมาลัย คงศิริ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข/ ระดับทอง 

กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับชาต ิ
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ส่วนที่  4 
บทสรุปและแนวทางการพัฒนา 

 
 
       บทสรุปและแนวทางการพัฒนา 
 

 จากผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาท่ีผ่านมา  โดยสรุปภาพรวม  ดังนี ้
 

  1. การด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา  เนื่องจากเป็นสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  จัดกิจกรรมการไม่ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 ผลการด าเนินงาน 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (งบพัฒนาตามภารกิจ) 
จ านวน  31  โครงการ  ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ  2,900,000  บาท 

—  ด าเนินการได ้    จ านวน   24  โครงการ 
— ไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน     7  โครงการ  

 โครงการตามนโยบาย สพฐ.   จ านวน    19  โครงการ 
 โครงการตามนโยบาย สพป.ปทุมธานี เขต 1 จ านวน      4  โครงการ 
 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจาก 
  - พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2563 ผ่านความเห็นชอบล่าช้า 
 - ระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีช่วงระยะเวลาจ ากัด เนื่องจาก
ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 ผลงานด าเนินงาน 
  จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดกลยุทธ์  6 กลยุทธ์  
ด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 24 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  1,196,875.80  บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหม่ืนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) โครงการตามนโยบายส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จ านวน 4 โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน 1,111,800 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
หนึ่ง-หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และโครงการตามนโยบาย สพฐ.  จ านวน 19 โครงการ  จ านวน  
1,023,696.84  บาท  (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)  รวมท้ังสิ้น  
3,332,372.64 บาท 
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  3. ปัญหาอุปสรรค 
 1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้

การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการ มีความล่าช้า 
 3. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการมีความล่าช้าท าให้ใช้งบประมาณไม่ทันตามก าหนด 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการเมือ่สิ้นไตรมาส ภายใน 15 วัน 
 2. จัดท าโครงการทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. หรอืหน่วยงานอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 

 
 

นายไพฑรูย์  อรุณศรีประดษิฐ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา   ท่ีปรึกษา 
     ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
นายประพฤทธิ์  บุญอ าไพ  รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีปรึกษา 
     ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
นายวิเชียร  วาพัดไทย  รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท่ีปรึกษา 
     ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1         
นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรอว่ม  รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท่ีปรึกษา 
     ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1        
นางพรทิพย ์  ศีตะโกเศศ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    ประธานคณะท างาน 
นางสาววีรวรรณ  บุญฤทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ  คณะท างาน 
นางสาวปนิตา  เช็ก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างาน 
นางสาวอรทัย  หลอ่สันติสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     คณะท างาน  
นางสาวอลษิา  ลบเลิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะท างาน 
           และเลขานุการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
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สรุปโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 1 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
1 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
22,500 

 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
กลุ่มส่งเสริม

การจัด
การศึกษา 

2 โครงการการจัดการศึกษานอ้มน าพระบรม- 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล 
ท่ี 10 สู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา ปี 2563 

35,975 25,600 กลุ่มนิเทศ ฯ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 2 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวชิาการงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   -กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวชิาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 
   -กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวชิาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

240,000 
 
 
 
 

403,600 
 

217,600 
 
 
 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEM Education 

35,975 25,600 กลุ่มนิเทศ ฯ 

3 โครงการการเตรียมความพรอ้มในการสอบ PISA  
2021 

31,600 31,380 กลุ่มนิเทศ ฯ 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
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ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
1 โครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์ส าหรับ

เด็กปฐมวัยโดยแนวคิดไฮสโคป และ Coding 
72,800 66,461 กลุ่มนิเทศ ฯ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน Coding สู่ AI 
และนวัตกรรม 

30,650 29,670 กลุ่มนิเทศ ฯ 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียน
ร่วม/เรียนรวม ปี 2563   

99,000 99000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

4 โครงการพัฒนาครูผูช้่วยในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

50,500 49,300 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

5 โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้าง
เครื่องมอืวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียน
ตอบแบบอัตนัย (Essay test) 

53,000 53,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยวธิกีารสอนเชิงรุก 
(Active Learning) 

64,600 ไม่ได้
ด าเนินการ 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

7 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

49,000 42,800 กลุ่มอ านวยการ 

8 โครงการอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญดว้ยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ 
Electronic Filing) 

16,475 ไม่ได้
ด าเนินการ 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ท่ี
ตรวจสอบหลักฐานการรับ – จ่ายเงินประจ าวัน
ของสถานศึกษา 

63,540 ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีพสัดุ
ประจ าโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 

57,370 ไม่ได้
ด าเนินการ 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

11 การสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

107,515  21,742 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

 

 



ภาคผนวก 
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ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 4 : ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีวิธี

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ละการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืนโดยใช้การ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

30,000 29,361 กลุ่มนิเทศ ฯ 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 5 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการการปลูกจิตส านึกสรา้งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 

- - กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 108,210 110,121.80 กลุ่มนิเทศ ฯ 
2 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานของ

เขตพื้นท่ีการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1                                         

159,250 149,250 กลุ่มอ านวยการ 
 

3 โครงการการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตาม
นโยบายและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี  21 

27,200 27,200 กลุ่มนิเทศ ฯ 

4 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

38,000 16,400 กลุ่มนิเทศ ฯ 

5 โครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษา 

100000 32,667 กลุ่มนิเทศ ฯ 

6 โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาด
เล็ก สพป.ปทุมธานี เขต 1 

10,000 
 

8,525 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

7 โครงการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานเีขต 1 

30,000 1,870 กลุ่มอ านวยการ 



ภาคผนวก 
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ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการ 

35,380 20,450 กลุ่ม DLICT 

9 โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

9,370 0 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

10 โครงการการติดตามผลการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.
และการติดตามประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

10,585 ไม่ได้
ด าเนินการ 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

13 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 
2563 - 2565 

86,000 
 

81,905 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

29,575 
 

25280.51 กลุ่มนโยบาย
และแผน     

 

โครงการตามนโยบายเร่งดว่น  

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 “ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและการเตรียมตัว
ของบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษยีณอายุ
ราชการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563” 

202,600 162,750 กลุ่มอ านวยการ 

2 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

30000 6,870  กลุ่ม
อ านวยการ 

3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาการรายงาน
ผลการด าเนินงานการจัดการเรียน การสอน
ทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

49,050 49,050 กลุ่ม DLICT 

 

โครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ  



ภาคผนวก 
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ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 20,000 10,652.40 กลุ่มนิเทศฯ 
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 

๒๑๐,๐๐๐ 169,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 
 

3 โครงการการพัฒนาครูต้นแบบในการจัดการ
เรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและทักษะชวีิต ในรูปแบบ 
Active Learning 

5,000 4,993.44 กลุ่มนิเทศฯ 

4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผูเ้รียนให้
สอดคลอ้งกับศตวรรษท่ี 21 

13,000 
 

11,911 กลุ่มนิเทศฯ 

5 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 216,000 196,000 กลุ่มนิเทศฯ 
6 โครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 47,000 18,500 นิเทศ ติดตามฯ 
7 บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 
17,000 

 
16,500 กลุ่มนิเทศฯ 

8 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 

10,000 8,390 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

9 การสร้างจิตส านึกและความรูใ้นการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

๑๕,๐๐๐ 15,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

10 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวลัพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา) 

7,000 7,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

40,000 40,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

12 โครงการรณรงค์การป้องกันการใชส้ารเสพติด 
เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา 

10,000 9,850 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

13 โครงการฝึกอบรมพนักงานเจา้หน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

86,200 86,200 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 
ใช้ไป (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการลูกเสอืต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 
๒๕๖๓ 

140,000 140,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

15 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนเ์นือ่งในวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาต ิ
ประจ าปี   2563 

30000 15,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

16 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพือ่
ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในจังหวัด ปทุมธาน ี

50,000 36,700 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

17 การจัดกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ประจ าปี 2563 

50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

18 ยกระดับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and  Transparency 
Assessment: ITA) ในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

19 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

38,000 38,000 กลุ่ม DLICT 
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