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คำนำ 

 

   รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน   
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ฉบับนี ้  จัดทำขึ ้นโดยรวบรวม  
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ของสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที ่สอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ภายใต้
การบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริหาร
การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูล
และร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน  ฉบับนี้  
จนสำเร็จลุล่วง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อไป    
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความสำคัญและความเป็นมา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2561  มีอํานาจหน้าที ่ดําเนินการให้เป็นไป 
ตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน  
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
กำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ ่น รวมทั ้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นที่ 4 อำเภอ  ในจังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี 
อำเภอคลองหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอสามโคก   

  

 
 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้กำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  เป้าประสงค์  ค่านิยมองค์กร  กลยุทธ์  และตัวชี้วัดตามประเด็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  นโยบาย
กระทรวงศึกษา  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์(VISION) 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ผู้เรียน
มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ น้อมนำศาสตร์พระราชา ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ (MISSION)  
 

  1. ส่งเสริมผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรม และดำรงชีวิตบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยด้วยศาสตร์พระราชา 
  2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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  3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  4. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
อย่างมืออาชีพ 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)  
   

  1. ผู ้เร ียนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามศาสตร์พระราชา 
  3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  
ค่านิยมองค์กร (Share Values) 
 

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการดี มีจิตสาธารณะ” 
 
กลยุทธ์ (Strategy)  
 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
  2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
  4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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ตัวชี้วัดตามประเด็นกลยทุธ ์
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ที่มผีลกระทบ ต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน 
อาชญากรรม ไซเบอร์ อุทกภัย และโรคระบาด 
  4. จำนวนสถานศึกษาที ่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพ ียง ไปพัฒนาผู ้ เร ียนให้ม ีค ุณล ักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่กำหนดได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  1. ร้อยละของผู ้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ร้อยละของผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้  
เรื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ 
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ 
  4. ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 (3R8C) 
  5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนผลการทดสอบประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน (RT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   7. ร้อยละของผู ้ เร ียนที ่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  
(O - NET) มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  8. ร ้อยละของผู ้ เร ียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและ 
ความต้องการของตนเอง  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต  
และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้
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  9. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
  10. ร้อยละผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิต อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
  1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัต ิงาน  
และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพ  
ของนักเรียนแต่ละบุคคล 
  4. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
  5. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. อัตราการออกกลางคันลดลง 
  3. ร้อยละของผู ้เร ียนได้ร ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพ  ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพทางเศรษฐกิจ และความต้องการ
จำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 
  4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  5. ร้อยละของสถานศึกษาได้ร ับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
  5. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียน และการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 
  7. ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้  
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต  
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และชุมชน  
  2. ร ้อยละของสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในร ูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน 
เพื ่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื ่อลดปริมาณคาร์บอนในโรงเร ียน  
และชุมชน 
  3. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงสถานที่  
ให้เป็นสถานศึกษา และสำนักงานสีเขียว               
              
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  1. ระดับผลการประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
  2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. สถานศ ึกษา และสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา ผ ่านการประเม ินค ุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
  5. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี  
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถ  
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่  
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  7. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
  8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงาน 

 
  สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 รอบ 6 เดือน 

 
 
 

 ใช้ไป  คงเหลือ
 ( บาท )  ( บาท )

1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพสู่การพัฒนาตนเอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

นางสาวศิริพร        
เอ่ียมส าอางค์  กลุ่ม
อ านวยการ

เสร็จส้ิน         30,000      14,510         15,490

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

นางสาวการะเกด      
โกสวัสด์ิ  กลุ่มอ านวยการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

      260,000      36,032       223,968

3 โครงการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร

นางสาวนันทนา      
แสงจันทร์  กลุ่มการเงินฯ

เสร็จส้ิน         22,740      19,830          2,910

4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ นางพรทิพย์  ศีตะโกเศศ
 กลุ่มนโยบายและแผน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

      129,400    109,905         19,495

5 โครงการจัดท าแนวทางการขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ นางสาวปนิตา  เช็ก 
กลุ่มนโยบายและแผน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

        70,000        1,140         68,860

6 โครงการสรรหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา
และส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นางสุกัญญา แกล้วกล้า 
กลุ่มบริหารงานบุคคล

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

        80,000             -           80,000

7 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางลลิลทิพย์ 
บรรยงคนันท์        
กลุ่มพัฒนาครูฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

        80,000             -           80,000

8 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว มล.สิริลักษณ์ สุขสวัสด์ิ  
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

        13,000          595         12,405

9 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางสาวประไพ รุจิฉาย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

        80,000      56,382         23,618

10 โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้

นางสาวประไพ รุจิฉาย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

        38,000             -           38,000 สพฐ. 
51,000 รวม
 89,000

11 โครงการผอ.เขตพบเพ่ือนครู น.ส.อมรัชญา ชินศรี 
กลุ่มนิเทศฯ

เสร็จส้ิน         13,835        6,700          7,135

12 โครงการ "ห้องเรียนยกก าลังสอง" น.ส.อมรัชญา ชินศรี 
กลุ่มนิเทศฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

      111,000      11,950         99,050

13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยช้ัน ป.1-3      
อ่านออกยกช้ัน

น.ส.ประนอม  ศรีดี 
กลุ่มนิเทศฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

      170,000      73,105         96,895

14 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) ในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ระบบ DLTV และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

น.ส.รุ่งพิรุณ เสลากลาง 
กลุ่มนิเทศฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

        96,000      20,450         75,550

15 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ( ก.ต.ป.น.)

น.ส.อมรัชญา ชินศรี 
กลุ่มนิเทศฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

      190,000      19,600       170,400

 1,383,975  370,199  1,013,776รวม

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
สถานะ

โครงการ / 
 งบประมาณ

ตามโครงการ /
หมายเหตุ



 

 

8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น รอบ 6 เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช้ไป  คงเหลือ
 ( บาท )  ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 นางประทิน เย็นทรวง 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

         11,000            315      10,685

2 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์  
 ประจ าปี 2564

นายเสถียร  ประเสริฐ
สังข์ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

เสร็จส้ิน            5,000          5,000             -   

3 โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

นางสุรัสวดี  จันทรกุล 
กลุ่มนิเทศฯ

เสร็จส้ิน            4,800          4,800             -   

4 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) และการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2563 (NT)

น.ส.ณัฐปวีย์  บรรยงศิ
วกุล กลุ่มนิเทศฯ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
116,730              98,575      18,155

5 โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563

น.ส.ชุติรัตน์ ประสงค์
มณี กลุ่มนิเทศฯ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

       490,693      457,550      33,143

      628,223     566,240     61,983 รวม

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม
หน่วยงาน / 
ผู้รับผิดชอบ

สถานะ
โครงการ / 

 งบประมาณ
ตามโครงการ / 

 หมาย
เหตุ



 

 

9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่การพัฒนาตนเอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
  ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศิริพร   เอ่ียมสำอางค์        
     กลุ่มอำนวยการ 
  ยุทธศาสตร์ที่   6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   พฤศจิกายน 2563 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สู่การพัฒนา 
          2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ได้ศึกษาความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
          3. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความผูกพันภายในองค์กรให้มีความยั่งยืน  
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร สร้างเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์อันดี 
  

เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ   (ระบุความก้าวหน้า) 
 1.  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จำนวน  25  คน 
  เชิงคุณภาพ   (ระบุความก้าวหน้า) 
 1.   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษา  
ในสังกัด  มีการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางแนวเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.  บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติกว้างไกล  
 3.  บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 มีความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมากข้ึน  
 4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความรักและความสามัคคีกันมากข้ึน 
 

 
 



 

 

10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

กิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1. ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของ 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2    

   

2. ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของ
สพป.อำนาจเจริญ    

   

 
ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่การพัฒนาตนเอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  จัดในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 
2563 ดังนี้ 
 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เข้าดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่มุ่งเน้นการทำให้สำนักงานเป็น “พ้ืนที่แห่งคุณภาพ” 
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและภายในอาคารสำนักงานให้เหมาะแก่การทำงานและสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ เนื่องจากอาคารสำนักงานเป็นอาคารเรียนนำมาใช้เป็นสำนั กงาน 
และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีใจรักในการทำงานและการให้บริการ  
 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เข้าดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมอำนาจเจริญ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็น
ทีม การมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้
ค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์สุจริตจิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ทุกคน ตรวจสอบได้” เพื่อที่จะขับเคลื่อน
สำนักงานให้เป็น “เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต”   
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 2 แห่ง ต่างมีรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยมุ ่งเน้นให้ได้มาตรฐานตามบริบทที่เหมาะสมกับของตนเอง  
ภายใต้การบริหารจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสร้างความร่วมมือและ
ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไม่มีผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยะเวลาหนึ่ง  ทำให้การการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่
บรรลุเป้าหมายที่ สพฐ. กำหนดไว้  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาทั้ง 2 แห่ง ทำให้ทราบว่าการจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริการและจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพจะต้องมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถการบริหารและการจัดการศึกษา  
ด้านวิชาการต้องตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และต้องมีบุคลากรหรือสร้างทีมที่มีความรู้ ความ
เข้าใจและให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนา
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  
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2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวการะเกด  โกสวัสดิ์   
    กลุ่มอำนวยการ 
  ยุทธศาสตร์ที่   6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๑ 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
นโยบาย แนวทางการบริหารงานของราชการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และนำไปใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย นำไปสู่การปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้คุณธรรมนำความรู้ 
 4. เพื่อสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสร้างความมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้เกิดแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ ่งกันและกัน 
เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
เป้าหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ   (ระบุความก้าวหน้า) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการจัดการประชุมผู้บริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรสำนักงาน ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 180 คน 

เชิงคุณภาพ   (ระบุความก้าวหน้า) 
       - ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
       - ลดขั้นตอนและลดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
                                   

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
สำนักงาน จำนวน 6 ครั้ง 
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ผลการดำเนินงาน 
  - ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่  การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้อย่างถูกต้อง 
  - ลดขั้นตอนและลดปัญหาในการปฏิบัติงาน ระหว่างสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ 
  - ผู ้บริหารสถานศึกษา มีเวทีสำหรับการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ทัศนะ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการบริหารงานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ 
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3. โครงการจัดทำแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
  ผู้รับผิดชอบ  นางพรทิพย์  ศีตะโกเศศ  นางสาวปนิตา  เช็ก  นางสาวอลิษา  ลบเลิศ  
     กลุ่มนโยบายและแผน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2563  – กันยายน  2564 
 

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
  ๒. เพื ่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
 ๓. เพื่อวางแผนระบบติดตาม ประเมินผล และสร้างขวัญกังใจในการปฏิบัติงาน  เพื่อนำมา
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
เป้าหมายของโครงการ 
     เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 
  ๑. ประชุมชี้แจง กำหนดรูปแบบการเขียนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยเหนือ และตอบตัวชี้วัด  จำนวน 1 ครั้ง 25 คน 
 ๒. ประชุมพิจารณาโครงการ งบประมาณ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน 2 ครั้ง 30 คน  
  ๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จำนวน 1 ครั้ง  15 คน  
  ๔. จัดทำรูปเล่มนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  จำนวน 2 ครั้ง  
30 เล่ม  
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
  คณะกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  มีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการที ่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
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กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

2 ประชุมคณะกรรมการและผู้ส่วนร่วมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
๒.๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่
ผ่านมา  
๒.๒ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
๒.๓ กำหนดทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมาย 
๒.๔ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

   

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๓.๑ ชี้แจงและกำหนดรูปแบบการเขียนโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับตามแผนระดับต่าง ๆ ของ
ประเทศ 
๓.๒ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยเหนือ 

   

4 ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 /นำเสนอที่ประชุม กศจ.
ปทุมธานี 

   

๕ จัดทำเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

๖ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาส 

   

๗ สรุปผลโครงการ    
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ผลการดำเนินงาน 
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาปท ุมธาน ี  เขต ๑  ม ีกรอบแนวทาง  

ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเครื ่องมือ  
ในการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายที่กำหนด ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  1. สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรม/
โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
  2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่แน่นอน และจัดสรรมาหลายครั้ง ทำให้การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีล่าช้า 
  3. นโยบาย ตัวชี้วัด หน่วยงานต้นสังกัดล่าช้า ทำให้การจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีบางโครงการไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด  
 

ข้อเสนอแนะ     
          ๑. ปรับรูปแบบการดำเนินการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

       ๒. ควรจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
นำงบประมาณไปใช้ในการดำเนินงานตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
          ๓. ควรทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน 
          ๔. ควรบูรณาการกิจกรรมที่คล้ายกัน กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป็นโครงการเดียวกัน เพ่ือ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. โครงการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางพรทิพย์  ศตีะโกเศศ  นางสาวปนิตา  เช็ก  นางสาวอลิษา  ลบเลิศ   
    กลุ่มนโยบายและแผน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธันวาคม 2563 – กันยายน 2546 
 

วัตถุประสงค์ตามโครงการ          
  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านห้องเรียน สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ให้มีความเป็นเลิศ (ยกกำลังสอง) 
 

เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ   (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะ และสมรรถนะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
  3. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการวางแผน 
กลยุทธ์เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีระบบการตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุง  
อย่างต่อเนื่อง 
  เชิงคุณภาพ   (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. ห้องเรียนมีผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดี 
  2. สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นเลิศในทุกด้าน 
 

กิจกรรม                                   

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ สู่การ
ปฏิบัติ 

   

2. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   

   

 

ผลการดำเนินงาน 
  1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  2. ครูทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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5. โครงการการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
  ผู้รับผิดชอบ     นางสุกัญญา  แกล้วกล้า     
    กลุ่มบริหารงานบุคคล   
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงค์  
           1. เพื่อสรรหาบุคลากรสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้มีคุณสมบัติตรงตามความรู้ความสามารถในสายงานสนับสนุน 
 2. เพื ่อให้ม ีบ ุคลากรปฏิบัต ิหน้าที ่ในสถานศึกษาครบตามความขาดแคลนบุคลากร  
สายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา  
    3. เพื่อให้สถานศึกษามีบุคลากรผู้ทำหน้าที่สนับสนุนครูผู้สอน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาเป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นในสถานศึกษา ซึ่งมีส่วนทำให้
ครูผู้สอนครบทุกชั้นเรียนและลดภาระงานครู 
 
เป้าหมายของโครงการ 
     เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการสรรหาบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถในสายงานสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา  
      เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบุคลากรสนับสนุนการศึกษาในสังกัดมีคุณสมบัติ ตรงตาม
ความรู้ความสามารถในสายงานสนับสนุน  และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครบตามความขาดแคลน
บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาของสังกัด 
 
กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมกรรมการพิจารณาแนว
ทางการสรรหา 

     /   

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ      /   
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการรับสมัคร       /   
4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการออกข้อสอบ      /   
5 กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสารข้อสอบ      /   
6 กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการสอบข้อเขียน      /   
7 กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์        /   
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ผลการดำเนินงาน 
               สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ได้รับบุคลากรที ่เป็นอัตราจ้างผู ้ทำหน้าที ่สนับสนุน 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ตรงกับความต้องการ และมีความรู้ความสามารถที่จะ 
ช่วยพัฒนางานที่เก่ียวข้อง  ให้ก้าวหน้า และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข้อเสนอแนะ   
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็วเพื่อรองรับ 
การดำเนินงานของโครงการที่ต้องปฏิบัติตามแผนประจำปีงบประมาณ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้รับ
การอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว  
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6. โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาระยะเวลา 1 ปี 
  ผู้รับผิดชอบ   นางลลิลทิพย์ บรรยงคนันท์    
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   มีนาคม 2564 – ตุลาคม 2564 

 
 

วัตถุประสงค์  
1. ดำเนินการตามแนวทางกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

กำหนดไว้ว่าเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี จะต้องมีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทำหน้าที่เป็นพี ่เลี ้ยงในการปฏิบัติงานและมีคณะกรรมการประเมินทำหน้าที ่ประเมินประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่โดยมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา สอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาที ่ เข ้าร ับการประเมิน ม ีความตั ้งใจ ม ีความกระตือร ือร้น 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ และประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เมื่อได้รับการแนะนำ การประเมินจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ 

3. ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้บริหารที ่ม ีสมรรถนะสูง มีศักยภาพในการบริหารงาน  
ในสถานศึกษา สามารถขับเคลื ่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่  
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อเนื่องไปยังผู้เรียนให้ผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตามแนวทางหลักเกณฑ์
ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด คือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 
42 ราย และ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา จำนวน 8 ราย   
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 

1. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที ่เป็นตามแนวทาง
หลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด   
 2.  มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินและแต่งตั ้งคณะกรรมการที ่ปรึกษา/พี ่เล ี ้ยง   
(Coaching Team) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไป
ตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 
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กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 1.1 กิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1ปี 
1.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
      1.2.1 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
      1.2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง
(Coaching Team) 
      1.2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
      1.2.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำ/
นิเทศแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและศึกษาดู
งาน 
     1.2.5 ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษา/ 
พ่ีเลี้ยง และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการให้คำปรึกษา 
     1.2.6 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดวันเข้าประเมิน ในระยะที่ 1 
     1.2.7 คณะกรรมการประเมินออกตรวจ
ประเมิน 
     1.2.8 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
และคณะกรรมการประเมินฯร่วมกับรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เก่ียวข้องเพ่ือสรุป 
ผลการประเมินฯในระยะที่ 1 

 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ 
 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 

2 2.1 กิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1ปี 
2.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
      2.2.1 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 
 
 
 
✓ 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

      2.2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง
(Coaching Team) 
      2.2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
      2.2.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำ/
นิเทศแก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศึกษาดูงาน 
     2.2.5 ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษา/พ่ี
เลี้ยง และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการให้คำปรึกษา 
     2.2.6 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดวันเข้าประเมิน ในระยะที่ 1 
     2.2.7 คณะกรรมการประเมินออกตรวจ
ประเมิน 
     2.2.8 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
และคณะกรรมการประเมินฯร่วมกับผู้อำนวยการ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการประเมินฯใน
ระยะที่ 1 

✓  
 
 
✓ 

 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 

 
 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/
พี่เลี ้ยง (Coaching Team) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (คำสั่งฯที่ 31/2564 คำสั่งฯที่  32/2564) 

2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/
พี ่เลี ้ยง (Coaching Team) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัต ิงานในตำแหน่งหน้าที่ผ ู ้อำนวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (คำสั่งฯที่ 65/2564 คำสั่งฯที่  64/2564) 

3. ดำเนินการจัดทำจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที ่รองผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาจำนวน 42 ราย 

4. ดำเนินการจัดทำจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
จำนวน 8 ราย 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  บุคลากรในกลุ่มมีไม่เพียงพอ 
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7. โครงการ การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  ผู้รับผิดชอบ   หม่อมหลวงสิริลักษณ์  สุขสวัสดิ์     
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2564 
 

วัตถุประสงค์  
       1. เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ ่งหมายการจัด 
การเรียนการสอน 

  2. เพื ่อให้ผู ้เรียน มีการพัฒนาจากการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

เป้าหมายของโครงการ 
     เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ผู้เรียน จำนวน 29 คน 

  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
          ผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ได้เลื่อนระดับชั้น 
 

กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ปีการศึกษา 2563 (วัดและประเมินผู้เรียน 
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. จ ัดการประช ุม เพื ่อเตร ียมความพร้อมในการ
ดำเนินการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ ของภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
3. จัดทำรายงานการประชุม เพื่อคณะกรรมการฯ 
จะได้ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมฯ 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

2 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ปีการศึกษา 2563 (วัดและประเมินผู้เรียน 
ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. จ ัดการประช ุม เพื ่อเตร ียมความพร้อมในการ
ดำเนินการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ ของภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
3. จัดทำรายงานการประชุม เพ่ือคณะกรรมการฯ 
จะได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ 

         

 

ผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563 ของภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563  ผู้เรียน จำนวน 29 คน ผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้เลื่อนระดับชั้น 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

25 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประไพ  รุจิฉาย 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   มกราคม – มีนาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 3. เพื่อใช้ในการสืบค้น และเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
      เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 

- ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
 

กิจกรรม  
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร และพัฒนาระบบสัญญาณเชื่อมโยง
เครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
วิธีการดำเนินงาน  
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยี 
1.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมการวางแผน 
ออกแบบจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีการ
ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน พร้อมกัน
ในคราวเดียวกัน  เป็นเงิน 1,045 บาท 
1.3  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานตาม
กิจกรรมเพ่ือวางระบบภายในและซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

-วัสดุใช้สำหรับ Video Conferenceจำนวน 
41,357 บาท 
-วัสดุสำหรับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ   
Video Conference  = 13,980 บาท 

2 กิจกรรมที่ 2 รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือจัดทำเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ   
2.1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
2.2 รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
จัดทำเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ   
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวางแผน 
ระบบข้อมูล 
-จัดทำ VTR แนะนำ สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 

   

3 กิจกรรมที่ 3 จัดระบบข้อมูลเพ่ือจัดทำเป็นข้อมูล
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

   

 

ผลการดำเนินงาน 
  ผลสำรวจ ด้านการนำไปปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรูปแบบการประชุมครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference  โดยภาพรวมให้ความเห็นว่าเป็นรูปแบบ
ที่ดีมาก มีความทันสมัย สะดวก ได้รับรู้รับทราบนโยบายไปพร้อม ๆ กัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณในการจัดการประชุม นำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขสถานการณ์ได้ดี เป็นระบบมีกระบวนการ
เป็นขั้นตอนท่ีดีมาก 
  จัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วย google meet นโยบาย 
สู่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ และนำไป
ต่อยอดการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
 รื้อของเดิมออก และจัดการเดินสายสัญญาณใหม่ เป็น HDMI มีความคมชัด 
 จัดประกอบอุปกรณ์ให้ดำเนินการใช้งานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างสูง และไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
สำนักงาน 
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ข้อเสนอแนะ    
 เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังคงมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ/
วัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่อไป 
 

 กิจกรรมที่ 1  
    
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  
 

             
 
กิจกรรมที่ 3 
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9. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ 
  ผู้รับผิดชอบ     นางสาวประไพ  รุจิฉาย     
     กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มกราคม – มิถุนายน 2564 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศต่างๆของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานกลางข้อมูล (Metadata) ของระบบงานสำคัญต่างๆ
สำหร ับเป ็นข ้อม ูลอ ้างอ ิงและสื ่อความหมายของข ้อม ูลและบริการต ่างๆได ้อย ่างถ ูกต ้อง  
ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศจากระบบงานต่างๆ ภายในสำนักงานให้สามารถสืบค้นได้ทันต่อการใช้งาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
      เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 
 - พัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้และเว็บไซต์บริการแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1   
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และข้อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียม 
 

กิจกรรม  
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
วิธีการดำเนินงาน 
1.1 ขั้นเตรียมการ 
 - แต่งตั้งคณะทำงาน 
 - ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1.2 ขั้นดำเนินการ 
 1) สำรวจอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาด
เล็ก 
 2) ดำเนินการจัดซ่อม/จัดหาอุปกรณ์ DLTV 
(ค่าจัดซ่อม/จัดหาอุปกรณ์ DLTV) 
1.3 ขั้นประเมินผล 
 - สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงาน 
1.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและการ
เรียนรู้ 
2.1 ขั้นเตรียมการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงาน 
 2) วางแผน ออกแบบ หลักสูตร 
2.2 ขั้นดำเนินการ 
 -จัดอบรมตามหลักสูตรการอบรม 
2.3 ขั้นประเมินผล 
 -วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

  

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
และเว็บไซต์หน่วยงาน 
2.1 ขั้นเตรียมการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงาน 
 2) ประชุมวางแผน ออกแบบ 
2.2 ขั้นดำเนินการ 
 -จัดจ้างทำเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

  
 

 

4 กิจกรรมที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ในไซเบอร์ (Cyber) 
-ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางในการป้องกัน 
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ผลการดำเนินงาน 
 จากการออกติดตาม ตรวจสอบ อุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 28 โรงเรียน 
แบ่งกลุ ่มคณะกรรมการ ออกเป็น 3 กลุ ่ม เพื ่อลงพื ้นที ่ตามอำเภอที ่รับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลในเบื ้องต้น เพื ่อนำผลมาวิเคราะห์  และนำมาสรุปผลการดำเนินงาน  
ในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแผนการออกติดตาม ตรวจสอบ อุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่ได้กำหนดไว้ 
 สรุปผลการออกติดตาม ตรวจสอบ  พบว่า 
  แบ่งตามกลุ่มของคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง และอำเภอคลองหลวง  จำนวน  7 โรงเรียน  
สรุปผลการตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนจะได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จากมูลนิธิทางไกลฯ  จำนวน 2 
โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี และโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน และบางโรงเรียนมีความพร้อมใช้
ครบทุกชั้นเรียน ส่วนโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสีย จำนวน 2 โรงเรียน 
  2. โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว  จำนวน  9 โรงเรียน สรุปผล 
การตรวจสอบพบว่า มีโรงเร ียนจะได้ร ับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จากมูลนิธ ิทางไกลฯ จำนวน  
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ และโรงเรียนบ้านคลองขวางบน  มีหลายโรงเรียนที่มีความพร้อม 
และบางโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ จัดการเรียนการสอนไม่ครบชั้นเรียน 
  3. โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอสามโคก จำนวน 12 โรงเรียน สรุปผลการตรวจสอบ 
พบว่า มีโรงเรียนจะได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จากมูลนิธิทางไกลฯ  จำนวน  5  โรงเรียน  คือ 
โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) โรงเรียนวัดปทุมทอง โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน โรงเรียนวัดบางนา 
(เส็งเลิศประชานุกูล) และโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ และมีโรงเรียนที่ต้องจัดหา จัดซ่อมอุปกรณ์ DLTV 
เพ่ิมเติม จำนวน 5 โรงเรียน 
 สำรวจความต้องการงบประมาณในการจัดซื ้อ/จ้างซ่อมอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็กที่ขาดแคลน มีอุปกรณ์ไม่ครบ 
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ DLTV เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกชั้นเรียน 
กิจกรรมที่ 1  

1.  ประชุมคณะทำงาน 
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2. การออกติดตาม ตรวจสอบ อุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

              
 

  3.  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ  6 เดือน 
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10. โครงการ  ผอ.เขต พบเพื่อนครู 
  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอมรัชญา ชินศรี  
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการดำเนินงานตามนโยบายห้องเรียนยกกำลังสอง 
  3. เพื ่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู ้ที ่ได้ร ับไปใช้  
เป็นแนวในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 
เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ   (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๑ เข้าร่วมโครงการ ผอ.เขต พบเพ่ือนครู  จำนวน  102  คน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ผอ.เขต พบเพื่อนคร ู
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
ได้รับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ ทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถดำเนินงานตามนโยบายห้องเรียน
ยกกำลังสองได้ 
 
กิจกรรม  
 

กิจกรรม ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานการดำเนิน
โครงการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ครั้งที่ 1  ประชุมคณะกรรมการ ฯยกร่างฯ 
ครั้งที่ 2  ประชุมคณะกรรมการ ฯดำเนินงาน 
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กิจกรรม ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผอ.เขตพบเพื่อนครู เพ่ือชี้แจง
นโยบาย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    1. ประชุม ผอ.เขตพบเพ่ือนครู เพื่อชี้แจงนโยบาย
สร้างความตระหนัก และแนวทางการประเมินห้องเรียน
ยกกำลังสอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จำนวน 1 วัน 
   2. สรุปผลการประเมินฯเสนอรายงานผลงาน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้รับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทาง 
ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบ 102  โรงเรียน 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
การประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ไม่สามารถจัดประชุมตามโครงการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2  มีการแพร่เชื ้อขึ ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ 
ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการ 
 

ข้อเสนอแนะ   
ปรับกำหนดการให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

โดยการประชุมผ่านระบบ Video Conference 
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11. โครงการห้องเรียนยกกำลังสอง 
  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอมรัชญา ชินศรี    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน         

  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พฤศจิกายน 2563 – พฤษภาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดห้องเรียน มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  
  2. เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการการสอน พัฒนาผลงาน
นวัตกรรมในระดับห้องเรียน 
  3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข 
 

เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนยกกำลังสอง ร้อยละ 100 
  2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินห้องเรียนยกกำลังสอง  ร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจและมีความเข้มแข็ง 
ในการจัดห้องเรียนยกกำลังสอง  
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ  
 
กิจกรรม  
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาห้องเรียนยกกำลังสอง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.1 การพัฒนาห้องเรียนยกกำลังสอง                   
- ประชุมคณะกรรมการ มอบนโยบาย จัดทำ
เอกสาร แนวทาง เครื่องมือ  
- ประชุมวิพากษ์แนวทางการพัฒนาห้องเรียน 
ยกกำลังสองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

  

2 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพัฒนา
ห้องเรียนยกกำลังสอง  สมัครเข้าร่วมโครงการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

2.1  ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวทางการ
ดำเนินการและการประเมิน โครงการห้องเรียนยก
กำลังสองแก่ผู้บริหารในสังกัด 
2.2  รับสมัครโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

  
 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการการประเมินฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียน
คุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ 
3.2  ประชุมปฏิบัติการวางแผนและสร้างเครื่องมือ
นิเทศ/คู่มือนิเทศตามประเด็นการนิเทศ  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินห้องเรียนยกกำลังสองระดับ
เขตพ้ืนที่ครั้งที่ 1 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   4.1 คณะกรรมการปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน 
ในสังกัดนิเทศ ติดตาม ห้องเรียนยกกำลังสอง 
   4.2 สรุปและจัดทำเอกสารรายงานผลการนิเทศ
การประเมินฯ ครั้งที่ 1 
   4.3 รายงานผลให้โรงเรียนที่ได้รับการประเมิน
ทราบเพ่ือพัฒนาตนเอง 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 กิจกรรมที่ 5 ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขต
พ้ืนที่ครั้งที่ 2 เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีข้ึนไปในการประเมินระดับเขตพ้ืนที่  
ครั้งที่ 1 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  5.1 คณะกรรมการปฏิบัติการนิเทศและประเมิน
ห้องเรียนยกกำลังสอง 
  5.2 สรุปและจัดทำเอกสารรายงานผลการนิเทศ
การประเมินฯ ครั้งที่ 2 
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ผลการดำเนินงาน 
  1. โรงเรียนได้ประเมินห้องเรียนยกกำลังสอง ทั ้ง 102 โรงเรียน และได้ส่งห้องเรียน  
ที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม สรุปส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
  2. สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมประเมินห้องเรียนยกกำลังสอง เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับมาเป็นปกต ิ
 
 

 
             

 
 

 

 

การประเมินห้องเรียนยกกำลังสองโรงเรียนศาลาพัน ระดับโรงเรียน 
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12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.๑-๓ อ่านออกยกช้ัน 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประนอม ศรีดี  
     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔  

 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๒. เพ่ือจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 

เป้าหมายของโครงการ 
      เชิงปริมาณ   (ระบุความก้าวหน้า) 
         จัดทำคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
   
กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ดำ
เนินการ 

1 1.1 กิจกรรมการสร้างคู่มือพัฒนาการอ่านระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑-๓ 

1.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบคู่มือพัฒนาการอ่าน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
- ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือพัฒนาการอ่าน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   
      - ประชุมปฏิบัติการยกร่างคู่มือพัฒนาการอ่านระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   

 
 

 
 

 

 
 
 
 

      

2 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
   -  จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย 
   -  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านห้องสมุด   

   
 
 
 

3 กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
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ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรมการสร้างคู่มือพัฒนาการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้ดำเนินการประชุม
ชี้แจงการจัดทำกรอบคู่มือพัฒนาการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ นำกรอบมาใช้ในการประชุม
ปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือพัฒนาการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ ผลที่ได้เป็นร่างแบบฝึกหัด
พัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และนำร่างแบบฝึกหัดพัฒนาการอ่าน
เขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มาประกอบการประชุมปฏิบัติการยกร่างคู ่มือ
พัฒนาการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คณะทำงานใช้เวลาหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ 
ดำเนินการปรับปรุงยกร่างแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ระยะเวลามีจำกัดในการดำเนินงาน 
  ๒. ผลของงานต้องมีการปรับปรุง 
 

ข้อเสนอแนะ             
   ทำบันทึกข้อความข้อจัดการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจนอกเหนือจากแผนงานของ
โครงการเพื่อความเรียบร้อยของแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
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13. โครงการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กที ่มีวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการ
ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ DLTV และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT   

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลาง     
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
 

วัตถุประสงค์  
       1. เพื ่อให้ครูและผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีวิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ ในการส่งเสริม  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการสอนโดยใช้ระบบ DLTV  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี    เขต 1 ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
       3. เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความพึงพอใจที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและการสอนโดยใช้ระบบ DLTV 
       4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู ้สอนคอมพิวเตอร์สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล  
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5. เพื่อกระตุ้นการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
       6. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
 

เป้าหมายของโครงการ 
   เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. ร้อยละ 80 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกการมี
วิธีปฏิบัติ ที ่เป็นเลิศในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ระบบ DLTV ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  3. ร้อยละ 80 ของครูและผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความพึงพอใจที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและการสอนแบบคละชั้นโดยใช้ระบบ DLTV 
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
   1. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการส่งเสริมและพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้และการสอนโดยใช้ระบบ DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2. สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
          3. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีความพึงพอใจที ่ได้ร ับการยกย่องและเชิดชูเกียรติที ่มีว ิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ DLTV 
 

กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- จัดประชุมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้ระบบการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

 

  

2 กิจกรรมที่ 2  พัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
  

3 กิจกรรมที่ 3  การประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 
  

4 กิจกรรมที่ 4 ห้องเรียนออนไลน์  Google 
Classroom 

 
 

 

 กิจกรรมที่ 5  จัดทำ และนำวีดีทัศน์ เผยแพร่และ
เก็บเป็นคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์             

 
  

 

ผลการดำเนินงาน 
 - ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบนโยบาย การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
ไปสู่การปฏิบัติ 
 - ผู้บริหารโรงเรียนได้รับแนวทางที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
ในโรงเรียน 
 - ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการบริหาร ในการส่งเสริม การจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
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14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอมรัชญา  ชินศรี   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์ - กันยายน 2664 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 
3. เพ ื ่อต ิดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผลและน ิเทศการบร ิหารและการดำเน ินการ 

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษา  
ในสังกัด 

4. เพื ่อนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ปรับปรุง  
และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
 

เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 
            เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
มีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  จึงได้ชะลอ 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และใช้เทคโนโลยี ดิจ ิท ัล (Digital 
Technology) แทนการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียน 102 โรงเรียน ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
 ผลการนิเทศการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของโรงเรียน 102 
โรงเรียน ของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) แทนการออกตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
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กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
   - ประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วางแผน 
การนิเทศ 

 
 
 
 
 
       

  

2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
   - ประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
   - ประชุมวางแผนการกำหนดปฎิทินการนิเทศ 
ของคณะ ก.ต.ป.น. 
   - ประชุมวางแผนการปรับปรุงเครื่องมือการ
นิเทศโรงเรียน 102 โรง ในสงักัด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 

 

3 กิจกรรมที่ 3.1 การปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
      ประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2 ครั้ง 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
     ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3.3 สรุปและรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 2 ครั้ง 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
    รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2 ครั้ง 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
   1. คู่มือการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 2. แผนการดำเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
 3. เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ประจำปี  2564 
 

ปัญหาอุปสรรค 
  1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่ได้ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 102 โรง เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
  2. การดำเนินกิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ   
 1. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 2. นำกิจกรรมมาบูรณาการและดำเนินการร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 
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การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่นๆ 

  
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบ   นางประทิน  เย็นทรวง           
   กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่   3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม – มิถุนายน 2564 

 
 

วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
ครบทุกคน 

         2. เพื่อให้เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 
     3. เพื่อให้เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
เป้าหมายของโครงการ 
     เชิงปริมาณ    
          1. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ร้อยละ  100 

2. อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ ร้อยละ 95 
  3. อัตราการออกกลางคัน ร้อยละ 0.05 

เชิงคุณภาพ    
  1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียน  จำนวน -  คน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

2. นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ศึกษาต่อเพ่ิมมากขึ้น (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
3. นักเรียนออกกลางคัน  ร้อยละ 0.04 
 

กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 1.1 กิจกรรม จัดทำแผนการรับนักเรียน 
1.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม  
       สำรวจและสรุปข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

2 2.1 กิจกรรม การสำรวจและจัดพิมพ์รายชื่อเด็กท่ี
เกิดปีพ.ศ. 2558 ที่จะต้องเข้าเรียนชั้น ป.1 ในปี
การศึกษา 2565 
2.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
     - ขอคัดลอกรายชื่อเด็กท่ีเกิดปี พ.ศ.2558 
จาก ทร.14 ของอำเภอ/เทศบาลในเขตพื้นที่
บริการ 
     - จัดพิมพ์รายชื่อเด็กเพ่ือส่งให้โรงเรียนในสังกัด 
     - ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษา 

 
 
 
    
       
 
       

        
 
 
 
 
 
 
       
       

 

3 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
  

3.1 กิจกรรม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
3.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
    - จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
    - แจ้งนโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 ให้โรงเรียน
ในสังกัดทราบเพ่ือถือปฏิบัติในการรับนักเรียน 
    - รับแจ้งความจำนงนักเรียนที่ประสงค์ให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ตาม
ความเหมาะสม 
    - สรุปรายงานผลการรับนกัเรียน 

 

  
       
 
       
 
       
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
 
 

 

4 4.1 กิจกรรม ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
4.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
    - ประสานกับกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อนำ
ข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคันมาติดตามให้เด็ก
กลับมาเข้าเรียนในสถานศึกษา 
    - แจ้งสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนออกกลางคัน  
ให้ติดตามเด็กกลับมาเข้าเรียนในสถานศึกษา กรณี
ไม่สามารถเรียนในสถานศึกษาได้จะพิจารณา 
ส่งต่อไปเข้าเรียน กศน. 
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ผลการดำเนินงาน 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
     จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียน  
ออกติดตามนักเรียนออกกลางคัน จำนวน 16 คน   เป็นนักเรียนโรงเรียนลำสนุ่น จำนวน 15 คน  
และโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง จำนวน 1 คน ผลการติดตามนักเรียนออกกลางคัน ดังนี้ 
  1. มีตัวไม่มาเรียน   จำนวน 2 คน 

2. จะกลับมาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 คน 
3. จะเข้าเรียน กศน. ในปีการศึกษา 2564  จำนวน 2 คน 

  4. ไมม่ีตัวในพื้นที่ จำนวน 9 คน 
 

ข้อเสนอแนะ   
     1. นักเรียนที่ไม่มีตัวตนในพื้นที่ได้แนะนำให้โรงเรียนขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนในพื้นที่
จากกำนันผู้ใหญ่บ้าน และขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 
     2. กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนในสถานศึกษาปกติได้จะพิจารณาส่งต่อไปเข้าเรียน กศน. 
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2. โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
  ผู้รับผิดชอบ   นายเสถียร  ประเสริฐสังข์           
    กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่   3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม – มิถุนายน 2564 
 

วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
  2. เพ่ือสร้างสื่อสารรับรู้ ป้องกันเหตุการณ์อันไม่เหมาะสม ดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง สร้างความปลอดภัย
ให้กับนักเรียน  
 

เป้าหมายของโครงการ 
     เชิงปริมาณ    
          โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 102 โรง   
มีการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  

เชิงคุณภาพ    
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีระบบ  
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  มีการป้องกันเหตุการณ์  
อันไม่เหมาะสม  สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา   
 

กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์ 
วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 

   

2 ประกวดคลิปสั้นเรื่องการรณรงค์ เฝ้าระวังและ 
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 

   

 

ผลการดำเนินงาน 
      1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 102 โรง 
มีการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  
  2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ มีการป้องกันเหตุการณ์อันไม่
เหมาะสม สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  งบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจำนวนจำกัด 
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3. โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2563 
  ผู้รับผิดชอบ   นางสุรัสวดี  จันทรกุล     
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มีนาคม - เมษายน 2564 
 

วัตถุประสงค์  
      เพื ่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียน  
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 
 

เป้าหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 

           1. โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 โรง 
           2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการ จำนวน 72 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย  
36 คน นักเรียนหญิง 36 คน 

 เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
           1. การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2563 ประเมินนักเรียนกลุ่มตัวอย่างครบทุกโรง อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามคู่มือการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           2. ข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2563 มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
           3. รายงานข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที ่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ได้ตามกำหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2564  
 

กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 1.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ
ทางไกล  
1.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
       1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ 1 คน ครูปฐมวัย 2 คน รวม 12 คน 
       2) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
การประเมินและการบันทึกผลการประเมิน ด้วย
ระบบทางไกล ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom วันที่ 9 
มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

2 2.1 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2563 
2.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม   
      1) คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  
ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 12 โรง  ระหว่างวันที่ 18 
-26 มีนาคม 2564 เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึก
ผลการประเมิน 
      2) สรุปและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียน ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จัดส่งให้
คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และรายงานผล
ดำเนินการ 

   

3 3.1 กิจกรรมสรุป รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการฯ  
3.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
      1) ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 
      2) บันทึกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรม 
MS-Excel 
      3) จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ผลการดำเนินงาน 
      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการ
ดำเนินงานและงบประมาณท่ีจัดสรร จำนวน 4,800 บาท 
         2. คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินด้วยความเที่ยงตรง ยุติธรรม 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ
สำหรับการดำเนินงาน ทั ้งนี ้ได้เขียนโครงการเพื ่อของบประมาณประจำปี 2564 เพิ ่มเติมจาก
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงต้องนำเงินส่วนตัวมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานโครงการ และทำให้ไม่สามารถดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในปีการศึกษา 2563 ได้ครบทุกโรงเรียน   
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4. โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563 (RT) และการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2563 (NT) 
  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณัฐปวีย์  บรรยงศิวกุล   
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

วัตถุประสงค์  
       1. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัด  
ในการดำเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพื่อวิเคราะห์ ผลการประเมินเป็นสารสนเทศ ที่นำไปใช้วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 3. เพื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออก ซึ ่งเป็นเครื ่องมือ  
ในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน      
 4. เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
        5. เพื่อวิเคราะห์ ผลการประเมินเป็นสารสนเทศ ที่นำไปใช้วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

เป้าหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ  (ระบุความก้าวหน้า) 

  1. ได ้ร ับข ้อม ูลเป ็นสารสนเทศ การประเม ินความสามารถด ้านการอ ่านนักเร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 
4,498 คน ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 พบว่า มีนักเรียนที่เข้าสอบ 4,375 คน  คิดเป็นร้อยละ 
97.27 
  2. ได้ข้อมูลตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู ้เรียน  นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  
ตามหลักสูตร  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 4,800 คน พบว่า ในวันที่ 
24 มีนาคม 2564  มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 4,665 คน คิดเป็นร้อยละ 97.19  
   เชิงคุณภาพ   (ระบุความก้าวหน้า) 
  1. ไดก้ำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออก เพ่ือนำไปใช้วางแผน ปรับปรุง
พัฒนา ซึ ่งเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ ของนักเรียนในชั ้นที ่สูงขึ ้นให้มีความเข้มแข็งและยั ่งยืน   
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน มีความถูกต้องโปร่งใส และยุติธรรม และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี (ประกาศผล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564) 
   2. ได้ผลวิเคราะห์ ผลการประเมินเป็นสารสนเทศ ไปใช้วางแผน ปรับปรุงพัฒนา คุณภาพ
ของนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปี ่ท ี ่  3 ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินคุณภาพผู ้ เร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับ  (รอประกาศผล วันที่ 5 พ.ค. 2564) 
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กิจกรรม    
 

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 (RT) 
1.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) 
1.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) 
1.3 รายงานผลการประเมิน 
1.4 สรุปผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมและการดำเนินงานการดำเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.1 กิจกรรมศูนย์สอบตรวจสอบข้อมูลและจัด
สนามสอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (NT) 
2.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนาม
สอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (NT) 
2.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดการสอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบการดำเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 (NT) 
2.4 ดำเนินการจัดสอบการดำเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 (NT) 
2.5 สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการ
ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (NT) 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

2.6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 (NT) 
2.7 สนามสอบนำผลการทดสอบรายบุคคลมา
วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 (NT) 
2.8 สรุปผลโครงการ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
  การดำเนินกิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้องโปร่งใส และยุติธรรม  
และผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี และ การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 (NT) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้องโปร่งใส และยุติธรรม และผล 
การประเมินอยู่ในระดับ (รอผลประกาศ) 
    1. อยู ่ในช่วงระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
  2. อยู ่ในช่วงระหว่างการวิเคราะห์ ผลการประเมินเป็นสารสนเทศ ที ่นำไปใช้วางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอ่านออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  3. อยู่ในช่วงระหว่างการนำผลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถ 
ในการอ่านออก ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน      
  4. อยู่ในช่วงระหว่างรอผลการประกาศ เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
        5. อยู ่ในช่วงระหว่างรอผลการประกาศ เพื ่อวิเคราะห์ ผลการประเมินเป็นสารสนเทศ 
ที่นำไปใช้วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที ่ 3 ปีการศึกษา 
2563 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  1. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
  2. งบประมาณในการจัดสอบค่อนข้างน้อยไม่สอดคล้องกับนโยบายในการจัดห้องสอบ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ซึ่งต้องเพ่ิม
จำนวนห้องสอบ และกรรมการคุมสอบ 
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ข้อเสนอแนะ   
  1. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมจาก สพฐ. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั ้งเพื่อให้การ
ดำเนินการระดับศูนย์สอบ หรือ เขตพ้ืนที่การศึกษามีความต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2. งบประมาณในการจัดสอบ ควรมีระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดมาให้ชัดเจน
เหมือนการจัดการทดสอบของ สทศ. (O-NET) 
 

 การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 (RT) 
 
 
 

 
 
  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2563 (RT) 

 
 
 

 
 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดการสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบกาดำเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (NT) 
 
 
 
 
 

  ดำเนินการจัดสอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 (NT) 
 
 
 
 การตรวจเย ี ่ยมสนามสอบ การประเม ินความสามารถด ้านการอ ่านของน ักเร ียน 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) และ สนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (NT) 
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5. โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชุติรัตน์  ประสงค์มณี  นางสาวณัฐปวีย์ บรรยงศิวกุล  
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม-สิงหาคม 2564 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อจัดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที ่ม ีความประสงค์ร ับทดสอบ O-NET ทุกคน 
ทุกโรงเรียน และทุกสังกัดที ่อยู ่ในความรับผิดชอบของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
   2. เพื่อจัดทำสารสนเทศที่มีคุณภาพสำหรับเป็นข้อมูลย้อนกลับ ในการจัดการศึกษาเพื่อใช้
สำหร ับกระบวนการตัดสินใจและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ 
O-NET  
 
เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ (ระบุความก้าวหน้า) 

  นักเรียนที่มีความประสงค์สอบ O-NET ได้รับการทดสอบ ร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ  (ระบุความก้าวหน้า) 
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษาที ่เข ้ารับ 
การทดสอบ O-NET มีสารสนเทศที่มีคุณภาพใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ในการจัดการศึกษา เพื่อใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

กิจกรรม    

ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานระดับศูนย์สอบ 
1.1  ค่าตอบแทนประธานศูนย์สอบ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3  
1.2  ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการจัดสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3  

1.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงานผล
การสอบ  
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1.4  ค่าตอบแทนคณะทำงานประจำศูนย์สอบ การ
ดำเนินการขนส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ 
(รับ-ส่ง) ระหว่าง สทศ.กับสพป.ปท.1  

1.5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการรักษาข้อสอบและ
กระดาษคำตอบ(เวลากลางวัน)  

1.6  ค่าตอบแทนคณะกรรมการรักษาข้อสอบและ
กระดาษคำตอบ เวลากลางคืน  

 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563 
2.1 การตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
สนามสอบชั้น ป.6 และม.3  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
สนามสอบชั้น ป.6 และม.3  
- ค่าพาหนะตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6  
- ค่าพาหนะตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3  
2.2 การดำเนินการจัดสอบ 
2.2.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานก่อน-หลังวัน
สอบ 
- ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ในการสอบ 21 สนาม 
- ค่าตอบแทนหัวหน้าสนามสอบ การปฏิบัติงาน
ก่อน-หลังวันสอบ ชั้น ป.6  
- ค่าตอบแทนนักการ/ผู้ได้รับมอบหมาย การ
ปฏิบัติงานก่อน-หลังวันสอบ ชั้น ป.6  
- ค่าตอบแทนหัวหน้าสนามสอบ การปฏิบัติงาน
ก่อน-หลังวันสอบ ชั้น ม.3  
- ค่าตอบแทนนักการ/ผู้ได้รับมอบหมาย การ
ปฏิบัติงานก่อน-หลังวันสอบ ชั้น ม.3  
2.2.2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันสอบ  
ชั้น ป.6 
- ค่าตอบแทนตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6  
- ค่าตอบแทนหัวหน้าสนามสอบ 14 คน 
- ค่าตอบแทนกรรมการกลาง 54 คน 
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ที ่ กิจกรรม 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 332 คน 
- ค่าตอบแทนนักการ/ผู้ได้รับมอบหมาย  
- ค่าตอบแทนครูคุมนักเรียนไปสอบ  
2.2.3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันสอบ ชั้น 
ม.3 
- ค่าตอบแทนตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3  
- ค่าตอบแทนหัวหน้าสนามสอบ  
- ค่าตอบแทนกรรมการกลาง  
- ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ  
- ค่าตอบแทนนักการ/ผู้ได้รับมอบหมาย   
- ค่าตอบแทนครูคุมนักเรียนไปสอบ  
2.2.4 ค่าพาหนะสำหรับขนส่งนักเรียนไปสนาม
สอบ 
- ค่าพาหนะ ชั้น ป.6  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและสรุปโครงการ    
 
ผลการดำเนินงาน 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  การปฏิบัติการคุมสอบของกรรมการขาดความเข้าใจ เนื่องจากการประชุมออนไลน์ สัญญาณ
บางครั้งอาจไม่ชัดเจน และมีผู้เข้าฟังไม่ครบ   
 
ข้อเสนอแนะ   

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงานผลการสอบ 
ควรดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินงาน  

 
 จากผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไม่สามารถ
ดำเนินการไดค้รบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  37  โครงการ   
   ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    จำนวน     2   โครงการ 
   อยู่ระหว่างดำเนินการ    จำนวน    12  โครงการ  
  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอ่ืนๆ   

   ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    จำนวน     2   โครงการ 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ    จำนวน     3   โครงการ 
 

  ปัญหาอุปสรรค 
 1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 2. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ มีความล่าช้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการเมื่อสิ้นไตรมาส ภายใน 15 วัน 
 2. จัดทำโครงการทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
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ภาคผนวก 
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ที่ปรึกษา 
 
1. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
2. นายประพฤทธิ์  บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
3. นายวิเชียร  วาพัดไทย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1     
4. นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
     
 

คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายวิเชียร  วาพัดไทย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
     ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1         
2. นางพรทิพย์  ศีตะโกเศศ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    รองประธาน      

           คณะทำงาน 
3. นางสาววีรวรรณ  บุญฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
4. นางสาวปนิตา  เช็ก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      คณะทำงาน 
5. นางสาวอรทัย  หล่อสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     คณะทำงาน  
6. นางสาวอลิษา  ลบเลิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะทำงาน 
           และเลขานุการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


