
 
 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

           กลุมนโยบายและแผน 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
        กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คํานํา 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหาร    
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนสวนเช่ือมและสงตอนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปสูสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตัวผูเรียนใหเกิดคุณภาพตาม
เจตนารมณของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่รัฐบาล และสังคมมุงหวัง 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทําข้ึนเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรวมกันผลักดันและดําเนินงานจนเปนผลสําเร็จและมุงหวังที่จะใหเกิด
ประโยชนในการนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดใหความ
รวมมือเปนอยางดี ทําใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานผลการดําเนินงาน
ฉบับน้ี คงเปนประโยชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป 
 

 

 (นายสมปอง  คงออน) 
    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รกัษาราชการแทน 
     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 



สารบัญ 
 หนา 

 
คํานํา             

สารบัญ            

สวนท่ี ๑  บทนํา               ๑ 
 - ขอมูลพื้นฐาน              ๑ 

สวนท่ี ๒  ทิศทางการจัดการศึกษาพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง
 - วิสัยทัศน              ๕ 

- พันธกิจ              ๕ 
- วัฒนธรรม              ๕ 
- คานิยม              ๕ 
- เปาประสงค              ๕ 
- บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา           ๕ 
- ยุทธศาสตร              ๖ 
- จุดเนน               ๖ 

สวนท่ี ๓  ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐    

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐            ๑๐ 

ภาคผนวก           

 - คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที่  ๓๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม        
พ. ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานาจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันางานและการแกปญหา 



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สวนท่ี  ๑ 
บทนํา 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อน    
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงสรางบริหารงานประกอบดวย ๖ กลุม และ ๑ หนวย คือ      
กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และหนวยตรวจสอบภายใน 

ขอมูลพืน้ฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ต้ังอยู ถนนเทศบาล ๔ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง

อางทอง จังหวัดอางทอง รหัสไปรษณีย ๑๔๐๐๐ โทร ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑ ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕ และ ๐๓๕-๖๑๒๑๙๑ 
โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒  Website : www.atg.obec.go.th  

พื้นที่เขตรับผดิชอบ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รับผิดชอบการจัดการศึกษาในอําเภอ ๗ อําเภอ คือ  

๑. อําเภอเมืองอางทอง   ๒. อําเภอไชโย 
๓. อําเภอปาโมก    ๔. อําเภอโพธ์ิทอง 
๕. อําเภอวิเศษชัยชาญ   ๖. อําเภอสามโก 
๗. อําเภอแสวงหา 

จํานวนบคุลากรสํานกังาน 
ผูบริหาร          จํานวน 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        -  คน 
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา       ๔  คน 

บุคลากรทางการศึกษา 
 กลุมอํานวยการ           ๘  คน 

ลูกจางประจํา           ๘  คน 
ลูกจางช่ัวคราว           ๔  คน 

 กลุมบรหิารงานบุคคล        ๑๑  คน 
 กลุมนโยบายและแผน          ๖  คน 
 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา         ๖  คน 
 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา     ๑๔  คน 
 กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย        ๘  คน 
 หนวยตรวจสอบภายใน          ๑  คน 

รวมท้ังสิ้น   ๖๙  คน 



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

จํานวนบคุลากรในสถานศึกษา 

อําเภอ 

จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

รวม
ท้ังสิ้น 

ครู อัตราจาง 
ลูกจาง 
ประจํา ผูบริหาร ครูผูสอน 

พนักงาน
ราชการ 

อัตรา
จาง 

พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 

นักการฯ ธุรการ 
โรงเรียน 

เมือง ๒๒ ๒๒๘ ๒ ๕ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๒๙๑ 

ไชโย ๑๔ ๙๒ ๒ ๔ ๔ ๙ ๗ ๙ ๑๔๑ 

ปาโมก ๑๐ ๗๒ ๓ ๔ ๑ ๔ ๔ ๕ ๑๐๓ 

โพธ์ิทอง ๓๐ ๒๒๐ ๘ ๙ ๘ ๑๑ ๑๔ ๑๙ ๓๑๙ 

วิเศษฯ ๓๒ ๒๕๔ ๗ ๖ ๕ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๓๕๒ 

สามโก ๑๐ ๖๘ ๒ ๓ ๓ ๖ ๔ ๒ ๙๘ 

แสวงหา ๒๐ ๑๗๕ ๕ ๖ ๑ ๙ ๘ ๙ ๒๓๓ 

รวม ๑๓๘ ๑,๑๐๙ ๒๙ ๓๗ ๒๙ ๖๔ ๖๒ ๖๙ ๑,๕๓๗ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๓๑๓ ๑๕๕ ๖๙ ๑,๕๓๗ 

สถานศกึษาในสังกดั 

 ขอมูลจํานวนสถานศึกษา (ขอมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) สถานศึกษาของรัฐทั้งหมด ๑๔๖ แหง  
ประกอบดวย 

๑. โรงเรียนประถม    จํานวน   ๑๑๓   แหง 
๒. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จํานวน     ๓๘   แหง 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนในสังกดั 

อําเภอ 
จํานวน 

ตําบล โรงเรียน หองเรียน นักเรียน 

เมือง ๑๔ ๒๒ ๒๕๒ ๕,๑๖๙ 

ไชโย ๙ ๑๖ ๑๓๔ ๑,๗๑๓ 
ปาโมก ๘ ๑๐ ๙๐ ๑,๑๐๙ 

โพธ์ิทอง ๑๕ ๓๓ ๓๑๔ ๓,๘๑๑ 

วิเศษชัยชาญ ๑๕ ๓๕ ๓๓๘ ๔,๙๐๖ 
สามโก ๕ ๑๐ ๘๗ ๑,๑๖๑ 
แสวงหา ๗ ๒๐ ๑๙๑ ๒,๙๔๙ 

รวมท้ังสิ้น ๗๓ ๑๔๖ ๑,๔๐๖ ๒๐,๘๑๘ 

 



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

จํานวนโรงเรียน นักเรียนและบคุลากรจําแนกตามประเภทของโรงเรียน 

ประเภท 
จํานวน 

โรงเรียน นักเรียน ครู 

โรงเรียนทีเ่ปดสอนระดับอนุบาลและประถม ๑๔๔ ๒๐,๗๗๒ ๑,๓๐๖ 

โรงเรียนที่ไมเปดสอนระดับกอนประถมศึกษา ๒ ๔๖ ๗ 

โรงเรียนที่ไมมีนักเรียน ๑ ๐ ๒ 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๓๙ ๗,๑๐๖ ๕๔๒ 

โรงเรียนขนาดเล็ก ๙๖ ๖,๖๓๒ ๔๘๘ 

โรงเรียนในฝน (รุนที่ ๑) ๓ ๑,๐๘๒ ๕๖ 

โรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนในฝนรุนที่ ๒) ๔ ๒,๒๖๒ ๑๐๔ 

โรงเรียนดีประจําอําเภอ (โรงเรียนในฝนรุนที่ ๓) ๓ ๖๘๗ ๔๖ 

โรงเรียนดีประจําตําบล (โรงเรียนตนแบบ) ๑๕ ๑,๖๐๗ ๑๑๙ 

โรงเรียนดีประจําตําบล (โรงเรียนทีม่ีความย่ังยืน) ๓๗ ๘,๑๔๓ ๔๗๘ 

โรงเรียนประชารัฐ ๕๙ ๑๐,๖๘๒ ๘๐๙ 

โรงเรียนดีประจําตําบล ๕๒ ๙,๗๕๐ ๕๙๗ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (world class) ๑ ๓,๑๕๗ ๑๒๐ 

โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๔๕ ๒๐,๖๗๕ ๑,๓๐๕ 

โรงเรียนวิถีธรรม ๑ ๑๔๓ ๘ 

 

อํานาจหนาที่ของสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอางทอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ และ ๓๗ แหงระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๖ ของกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

๒. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช
จายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

๓. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๔. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๖. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๘. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ        
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

๙. ดําเนินการ และประสาน สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๐. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิไดระบุในหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สวนท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

ทิศทางการพัฒนาการศกึษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอางทอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดวางทิศทางองคกรในการจัดการศึกษา โดยมี

วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม คานิยม เปาประสงค เปาหมายการใหบริการ ยุทธศาสตร และจุดเนน ดังน้ี 

วิสัยทัศน (Vision) 
มุงจัดการศึกษาอยางทั่วถึง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สุขภาพดี มีคุณธรรมและรักษาความ      

เปนไทย 

พันธกิจ (Mission) 
จัดสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง มีความรู

คูคุณธรรม มีความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วัฒนธรรม (Culture) 

ย้ิม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ 

คานิยม (Value) 
บริการดวยจิตสาธารณะ รวดเร็ว ทันสมัย และเปนธรรม 

เปาประสงค (Goal) 
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ป อยางทั่วถึงและไดเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางมคุีณภาพ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สูความเปนเลิศ 

บทบาทของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอางทอง 
 ๑. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศผูเรียนรายบุคคล/รายโรงเรยีน 
 ๒. จัดทํา/สงเสรมิใหมีแผนพฒันาผูเรียนตามจุดเนนระดับเขต 
 ๓. ออกแบบระบบสงเสริมสนับสนุนและประกันคุณภาพที่จะชวยสถานศึกษาใหดําเนินการตามจุดเนน 
 ๔. ทําแผนและนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลที่คลองตัวและตอเน่ือง 
 ๕. จัดทํารายงานความกาวหนาของผูเรียน/โรงเรียน ตามจุดเนน 
 
 
 
 



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ยุทศาสตร 
 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงกําหนดยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตรที่ ๒  การผลิตและพัฒนาคร ู
 ยุทธศาสตรที่ ๓  การทดสอบ การประเมิน การประเมินคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๔  การผลิตพฒันากําลงัคนและงานวิจัยทีส่อดคลองกบัความตองการของการพฒันา
ประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๕  ICT เพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๖  การบริหารจัดการ 

จุดเนน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง กําหนด ๖ จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สอดคลองกับ ๖ ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการดังน้ี  

๑. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
๒. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. จุดเนนดานพัฒนากําลงัคนและงานวิจัยทีส่อดคลองกบัความตองการของประเทศ  
๔. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
๕. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  
๖. จุดเนนดานการบรหิารจัดการ  

จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปน้ี  

๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกบัผูเรียน  
๑.๒ โครงสรางเวลาเรียนมกีารปรบัปรุงใหเหมาะสมกบัผูเรียน  
๑.๓ สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงช้ัน  
๑.๔ สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV  

๒. ผูเรียนมีสมรรถนะทีส่ําคัญสูมาตรฐานสากล ดังตอไปน้ี  
๒.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่

สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข  
๒.๒ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได  
๒.๓ ผูเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไป อานคลองเขียนคลอง  
๒.๔ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ผาน

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มข้ึน  
๒.๕ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มข้ึน  
๒.๖ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจงูใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ ไดรับ

การพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต  



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๒.๗ ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย  

๒.๘ ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล  
๓. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  
๓.๑ ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกบัผูอื่นได  
๓.๒ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทกัษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง  
๓.๓ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถ ปรับตัว

เขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
๔. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปน

รายบุคคล ไดแก  
๔.๑ ผูพิการ  
๔.๒ ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพื้นที่พิเศษ  
๔.๓ ผูเรียนที่มีความสามารถพเิศษ  
๔.๔ ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน  
๔.๕ ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  

จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรูตรงตามความตองการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิด 

รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ที่ทันสมัย  
๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอม
ของโรงเรียน  

๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  

๑.๕ ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๒. ผูบรหิารสถานศึกษา สามารถบรหิารงานทุกดานใหมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลงัใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ  
๔. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  
 
 
 



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
 ๑. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ 
 ๒. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 ๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพฒันาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 
 ๒. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําช้ัน มีการพฒันาใหเหมาะสมในการจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
 ๓. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพฒันาตามมาตรฐานผูประเมิน 

จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา  
 ๑. หนวยงานทุกระดับพฒันาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 
 ๒. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 ๓. หนวยงานทุกระดับพฒันา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 
 ๔. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู 

จุดเนนดานการบริหารจัดการ  
๑. หนวยงานทุกระดับบรหิารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรบัผิดชอบ

ตอผลการดําเนินงาน 
๑.๑ สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล  
๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กไดรบัการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา  
๑.๓ สถานศึกษาที่มีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
๑.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล 

(Educational Maps)  
๑.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบรหิารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมปีระสิทธิภาพ 
๑.๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจดัการอยางมคุีณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษา  
๑.๗ หนวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ 

ปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ  
๑.๘ หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและตอเน่ือง  
๑.๙ หนวยงานทุกระดับปรับปรงุระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงิน อุดหนุน

คาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ  
๑.๑๐ หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบคุลากรที่มีผลงานเชิง

ประจักษ  



 

      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๑.๑๑ หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๑.๑๒ หนวยงานทุกระดับ มกีารบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๒. หนวยงานทุกระดับ สงเสรมิการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

๒.๑ หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  

๒.๒ หนวยงานทุกระดับ สงเสรมิการระดมทรพัยากรในการจัดการศึกษา  
๒.๓ หนวยงานทุกระดับ รบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนไดสวนเสยี

เพื่อปรับปรงุพฒันาการจัดการศึกษา 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สวนท่ี  ๓ 

ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

โครงการ/งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนกตาม ยุทธศาสตร และจุดเนน จํานวนเงิน ๑๐,๐๖๒,๖๑๐ บาท 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ    
โรงเรียนประชารัฐ 

๘๒,๖๗๕ นายโสรส  มั่นดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒. โรงเรียนคุณภาพระดับตําบล (โรงเรียนดี
ประจําตําบล) 

ใชงบ สพฐ. นายโสรส มั่นดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT    
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ และO-NET 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และ          
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

๓๐๐,๐๐๐ นายโสรส  มั่นดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๔. การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่   
การประกันคุณภาพผูเรียนปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒๐๕,๓๓๐ นายโสรส  มั่นดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๕. วัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔๕๑,๖๐๕ นายโสรส  มั่นดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๖. สารานุกรมไทย ๓๕,๐๐๐ นายโสรส  มั่นดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๗. การพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียน  
การสอน 

๑๑๙,๓๖๐ นายเชต  บุญม ี

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๘. ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู ๑๘๐,๐๐๐ นายเชต  บุญม ี

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๙. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร โดยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
และการคิดเลขเร็วช้ัน ป.๑ ถึง ม.๓ 

๒๐๐,๐๐๐ นายโสรส  มั่นดี 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑๐. สรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ๑๐๐,๐๐๐ นายโสรส  มั่นดี 

 ๑๑. บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ๓๐๐,๐๐๐ นางจารุณี  ปานแดง 

 ๑๒. พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร      
(อานเขาใจ) 

๒๒๐,๐๐๐ นางจารุณี  ปานแดง 

 ๑๓. พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับ      
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน "การพฒันาคุณภาพ      
การเรียนรูสูสากล กจิกรรมการแขงขัน         
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.      
๒๕๖๐" 

ใชงบ สพฐ. น.ส.สมรกั ยวงเกตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑๔. เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ปองกันการทจุริต" 

๒๐๐,๐๐๐ นางสุรางค  เทียนดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑๕. โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐๐,๐๐๐ นางสุรางค  เทียนดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑๖. พัฒนาความเขมแข็งระบบแนะแนวและระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ นางสาวสมรัก  ยวงเกต 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑๗. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ๘๔,๘๐๐ นายโสรส  มั่นดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑๘. เฝาระวังติดตาม ดูแล สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา และแกไขปญหายาเสพติด 

๑๕๐,๐๐๐ นางดาวรุง  บุญถนอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๑๙. เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดใน      
สถานศึกษา 

๑๔๒,๐๐๐ นางดาวรุง  บุญถนอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๐. สรางภูมิคุมกัน เฝาระวังและแกไขปญหายา      
เสพติดในสถานศึกษา 

๔๐๗,๐๐๐ นางดาวรุง  บุญถนอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๑. ยกระดับคุณภาพการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสอืในสถานศึกษา 

๑๘๔,๐๐๐ น.ส.สมรัก  ยวงเกต 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๒. กิจกรรมสภานักเรียน“การประชุมเชิง      
ปฏิบัติการพัฒนาครทูี่ปรึกษาสภานักเรียน” 

๓๐,๐๐๐ น.ส.สมรัก  ยวงเกต 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการสือ่เสรมิ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ 

๓๒,๔๐๐ น.ส.จีราภรณ  รอดเชื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๔. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๙๑๗,๔๒๐ นางอรจิรา  พุมพฤกษ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๕. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ      
พอเพียงสูสถานศึกษา 

๑๗๔,๕๐๐ นายปรีชา  แสงไข 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๖. การจัดกจิกรรมนอมเกลาถวายอาลัย       
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล  
อดุลยเดช 

๘๒,๐๙๕ นางมานพ  มณีโชติ  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๗. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ๑๕,๔๔๐ นางมานพ  มณีโชติ  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๘. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยไหวพระ
๙วัด 

๓๐,๐๐๐ นางสุนีย  บุญเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒๙. การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียน
การสอนปฐมวัย  

๒๓๐,๐๐๐ น.ส.จีราภรณ  รอดเชื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓๐. พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทีท่ําให 
นักเรียน มผีลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

ใชงบ สพฐ. น.ส.จีราภรณ  รอดเชื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓๑. สงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
"สนับสนุนการรวมงานชุมนุมลกูเสือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ พระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภของคณะลูกเสือ
แหงชาติวในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา       
๗ รอบ ๘๔ พรรษา" 

๑๒,๐๐๐ น.ส.สมรกั  ยวงเกต 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓๒.โครงการสงเสริมนิสับรักการอาน ๑๓๐,๐๐๐ นายปญญา  ปรางคทอง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓๓.แขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

๒๐,๐๐๐ น.ส.จีราภรณ  รอดเชื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓๔.โครงการของกลุมโรงเรียนและกลุมเครือขาย 
๑๗ กลุมๆละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

๖๘๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียน 

 รวมงบประมาณ ๕,๙๑๕,๖๒๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๑. การพัฒนาศึกษานิเทศก ๗๗,๓๔๐ นางสุรางค  เทียนดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๒. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปน
ฐานดวยระบบ TEPE online 

๕๗,๘๐๐ นางนพวรรณ  ดนตร ี

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/    
ผูบริหารสถานศึกษา 

๘๗,๘๑๐ น.ส.นาฎอนงค  ออนจิตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๔. ประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมผีลงาน
ดีเดนที่ประสบความสําเรจ็เปนทีป่ระจักษ 

๒๙๔,๖๒๐ น.ส.นาฎอนงค  ออนจิตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๕. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ    
ศึกษาในสังกดั สพป.อางทอง 

๑,๕๗๒,๕๘๐ นางนพวรรณ  ดนตร ี

รวมงบประมาณ ๒,๐๙๐,๑๕๐  

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ๑. การสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบ การประเมินแนวใหมเพื่อเตรียมความ
พรอมแกสถานศึกษาที่รบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ ๔ 

๑๐๐,๐๐๐ นายณรงค  สังขสอาด 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ๒. การอบรมครูเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน
สถานศึกษาสังกัด สพป.อางทอง 

๔๐๐,๐๐๐ นายณรงค  สังขสอาด 

รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ โครงการวิจัยแกปญหาการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๓๕,๕๐๐ นายปญญา  ปรางคทอง 

 รวมงบประมาณ ๓๕,๕๐๐  

 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๑. การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานักงานดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส Amss++(Smart Area) 

๓๕,๓๙๐ นางสมคิด  ชีระภากร 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๒. การพัฒนาบุคลากรดานระบบเครอืขาย
อินเตอรเน็ตในสถานศึกษา 

๓๖,๐๐๐ น.ส.ปราณี  อยูสุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๓. การพัฒนาบุคลากรดานขอมลูสารสนเทศ    
ทางการศึกษา สพป.อางทอง 

๑๐๕,๐๐๐ น.ส.ปราณี  อยูสุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดทําคูมือการนิเทศ
การดําเนินงานการศึกษาทางไกลผาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   

๕๗,๔๘๐ นายเสนาะ  อําไพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๕. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชสื่อ
การการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

๒๐,๐๐๐ นางประทีปโชติ มากสินธุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๖. การปรับปรงุและพฒันาระบบเครอืขาย 
คอมพิวเตอรในสํานักงาน 

๒๑,๔๐๐ นางสมคิด  ชีระภากร 

รวมงบประมาณ ๒๗๕,๒๗๐  

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๑. ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑๑๔,๗๖๕ นางไพฑูรย  จิตใส 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม  
แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 

๒๑๓,๐๐๐ นางวิภา  สาธิตะกร 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๓. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป  
การศึกษา กิจกรรม การสงเสริมสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา 

ใชงบ สพฐ. นางอรจิรา  พุมพฤกษ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๔. พัฒนาประสทิธิภาพระบบงบประมาณของ    
สถานศึกษา 

๘๔,๙๖๐ นางจันทรา  จันทพันแจง 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๕. พัฒนาประสทิธิภาพงานตรวจสอบภายใน ๓๘,๐๐๐ นางจันทรา  จันทพันแจง 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๖. พัฒนารปูแบบประชาสัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพ 

๕๐,๐๐๐ นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชต ิ

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๗. ประชุมเครือขายประชาสมัพันธ ๖๓,๙๒๐ นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชต ิ

 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ยุทธศาสตรท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ๘. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๕๒,๙๖๐ น.ส.กรวิภา  แสงนาค 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
๙. การเสรมิสรางประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๒๐,๒๐๐ นางมานพ  มณีโชติ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
๑๐. สงเสริมสนับสนุนและพฒันาประสิทธิภาพ      
การจัดการบรหิารการศึกษา 

๔๐๐,๐๐๐ วาที่ร.ต.จิรวัฒน  นาคพนม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
๑๑.การบรหิารจัดการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บรหิารการศึกษาแบบมีสวนรวม 

๒๐๘,๒๖๐ น.ส.กรวิภา  แสงนาค 

 รวมงบประมาณ ๑,๒๔๖,๐๖๕  

รวมงบประมาณท้ัง ๖ ยุทศาสตร เปนเงิน ๑๐,๐๖๒,๖๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารฐั 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของ

โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
๒. รอยละ ๑๐๐ ของคณะทํางานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
๓. รอยละ ๑๐๐ ของคณะทํางานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนํา ที่เขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนประชารัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  

งบประมาณ   ๘๒,๖๗๕   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี   นายเสนาะ  อําไพ 

ตามที่หนวยงานภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) “สานพลังประชารัฐ” รวมกับหนวยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ใชกลไกจาก
ประชารัฐรวมกันขับเคลื่อน เพื่อการยกระดับการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ินําไปสูการแกไขปญหาในเรื่องคุณภาพ
การศึกษา การลดความเหลื่อมล้ํา การเพิ่มคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน อันจะนําไปสู
การพัฒนาประเทศชาติอยางย่ังยืนตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดกําหนดโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” ข้ึนภายใต
คณะทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในดานการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูนํา โดยกําหนดเปนนโยบายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาว ใหเกิดสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของโครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมช้ีแจงใหแกผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการ ในโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ 

จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน รวม ๓๙ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน   
๑ วัน 

๒. ประชุมช้ีแจงใหแกคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน ๑๕ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยว จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ๑ วัน 

๓. ประชุมช้ีแจงขยายผลใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกน
นําที่เขารวมโครงการ จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๔ คน รวม ๑๕๖ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน       
๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๘ คน ๑ วัน 

เชิงคุณภาพ 
๑. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของ

โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๔ ครั้ง 
๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ

โรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน จํานวน ๙ 
คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ๑ วัน 

ผลการดําเนินงาน 
๑. โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ไดรับการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาในดาน

บุคลากร ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุสื่อการเรียนการสอน ดานอุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ภายใตความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๒. โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  สามารถบริหารจัดการศึกษา ใหเกิด
สัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณภาพระดับตําบล (โรงเรียนดีประจําตําบล) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดจํานวน ๕๒ โรงเรียน มีการดําเนินงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ           

๑ ผลิตภัณฑ  
เชิงคุณภาพ  
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสื่อและเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ประเมนิผลโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลมีคุณภาพ  
๒. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ   ๓๕๘,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี 

โรงเรียนเปนองคกรทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนจึงเปนความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน
ชนบทซึ่งนักเรียนสวนมากมักดอยโอกาสในการเขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ จึงได
กําหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพในทองถ่ินชนบทเพื่อใหมีความเพียบพรอมที่จะเปนตนแบบหรือศูนย
สาธิต 

การใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนเปนแหลงการเรียนรูของชุมชนทําใหประชาชนมีสวน
รวมและมีความรูสึกเปนเจาของเช่ือมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและไมจําเปนตองสงบุตรหลาน
ไปเรียนในเมืองโดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนใหบริการและเช่ือมความสัมพันธกับ
ชุมชนไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดรูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลใหเปนโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูงมีความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดนตรี กีฬาศิลปะความพรอมดานกายภาพทุกโรงเรียนไดรับการสนับสนุนที่เหมือนกันคือ 
การปรับปรุงภูมิทัศนตาง ๆ ข้ันมาตรฐานมีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัยมีการสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
ตามจํานวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน เปนโรงเรียน “ทํามาหากิน” ที่เนนการพัฒนาพื้นฐานดานอาชีพและการมีรายได
ระหวางเรียน เปน “โรงเรียนชุมชน” ที่มีความรวมมือกับทองถ่ินและบริการชุมชนอยางเขมแข็ง 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑการเขา
รวมโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับตําบล ปงบประมาณ ๒๕๕๓–๒๕๕๗ จํานวน ๕๒ โรงเรียน เพื่อใหการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลเปนไปตามเปาหมายของโครงการ จึงจัดทําโครงการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีระดับตําบล ปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๘ จํานวน ๕๒ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลมีคุณภาพตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายของโครงการ ที่มีผลตอการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 
ชื่อโครงการ  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  
   และO-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
   ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๘๕ ของโรงเรียนในสังกัดจํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มผีลสมัฤทธ์ิเพิ่มข้ึนรอยละ ๕ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๗๗ ของผูบริหารและครผููสอน ความรูความเขาใจแนวทาง 

งบประมาณ   ๓๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี 

งานวิชาการเปนงานหลักและเปนหัวใจของการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนดซึ่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตเปนเปาหมายที่ครูทุกคนตองการและตองทําใหไดแตการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในและผลการทดสอบในปที่ผานมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองในปการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งใช
แบบทดสอบที่ไดมาตรฐานจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ผลการทดสอบ O-NET 
ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในเกณฑพอใช ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนนเฉลี่ยระดับเขตยังตํ่ากวาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศเชนกัน ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ คือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคอนขางตํ่า เมื่อเทียบกับระดับประเทศ 

ดังน้ัน เพื่อเปนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนNT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จําเปนตองสรางความตระหนักใหครูผูสอนในระดับช้ันดังกลาว ใหครูจัด
กิจกรรม การเรียนรูตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่หลักสูตรกําหนดในทกุกลุมสาระการเรยีนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงใน 
๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ สูงกวาหรือเทากับระดับประเทศ และเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 
๒๕๕๙ รอยละ ๕ 

๒. ประชุมปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙  
ในกิจกรรมที่ ๑ ดังน้ี 

๒.๑ ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๑๖๐  คน 
๒.๒ ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  จํานวน  ๑๖๐  คน 
๒.๓ ครูผูสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่   ๓  จํานวน  ๑๕๐  คน 

๓. ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 
๓ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสในกิจกรรมที่ ๒  ดังน้ี 

๓.๑ ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๑๖๐  คน 
๓.๒ ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  จํานวน  ๑๖๐  คน 
๓.๓ ครูผูสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน  ๑๕๐  คน 

๔. การสอบ Per NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ Per O-NETของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในกิจกรรมที่ ๓ ดังน้ี 

๔.๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๒,๓๔๒  คน 
๔.๒ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  จํานวน  ๒,๕๔๘  คน 
๔.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๕๗๖  คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. การดําเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง ในกิจกรรมที่ ๔ ดังน้ี 
๑.๑ ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน  ๑๔  ศูนย 
๑.๒ โรงเรียน  จํานวน  ๑๔๖  โรง 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีความรู ความ

เขาใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ สูงกวาหรือเทากับระดับประเทศ  และเพิ่มข้ึนรอยละ ๕ 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน 
   ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ไดรับการประเมินความสามารถดานภาษา 

(Literacy) ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) และความสามารถดานเหตุผล (Reasoning ability) 
จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน  

๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๔ ไดรับการประเมิน การอานเขียนภาษาไทย 
จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน  

๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ , ๔ , ๕ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ , ๒ ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของทุกสนามสอบมีแนวดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
เช่ือถือได  

งบประมาณ   ๒๐๕,๓๓๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี   นายณรงค  สังขสะอาด  และนายเสนาะ  อําไพ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการ
ประกันการเรียนรูและรบัรองมาตรฐานผูเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในช้ันเรียนสุดทายของแตละ
ชวงช้ันใหเปนการวัดผลระดับชาติ เพื่อใหสามารถใชการวัดประเมินผลที่เปนมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันได 
เปนกลไกในการประกันการเรยีนรูและรับรองมาตรฐานผูเรยีนแตละชวงช้ันโดยในปการศึกษาน้ีนอกจากโรงเรยีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลว ยังมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานการ
อุดมศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และเมือง
พัทยา เขารวมประเมินดวย 

การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙กําหนดใหมีการประเมิน
คุณภาพนักเรียนโดยพรอมกันทุกสังกัด ดังน้ี คือ 

๑. ประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๒. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙ช้ันประถมศึกษาปที่ 
๒,๔,๕ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ 

๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ช้ันประถมศึกษา
ปที่ ๓ (NT) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการวัดและ
ประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดดําเนินโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียนปการศึกษา ๒๕๕๙ 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนในพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง (สังกัด สพป.

อางทอง จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน ๖ โรงเรียน สังกัดกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๙ โรงเรียน สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา จํานวน ๒ โรงเรียน รวม   
๑๕๗ โรงเรียน) 

๒. ประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔ สอบวันที่ ๒๓ - ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๓. ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕ 
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ สอบวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๔. ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
ความสามารถพื้นฐาน ๓ ดาน คือ ความสามารถดานภาษา (Literacy) ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) 
ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning abilities) โดยกําหนดสอบพรอมกันในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนดําเนินการ การวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ใน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเช่ือถือได และสอดคลอง
กับแนวทางการประเมินของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใชขอมูลสารสนเทศ จากการตรวจสอบ และ

ประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีสมรรถนะดานวิชาการ การสงเสริมนักเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  วัดและประเมนิผลผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๐ ของนักเรียน ช้ัน ป.๖,ม. ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกคนไดทดสอบ O-NET 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๙๐ของหนวยงานทุกระดับในสังกัด มีและใชขอมูลดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอมูล

นักเรียนรายบุคคล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒. รอยละ ๙๐ของเขตพื้นทีก่ารศึกษา ใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

งบประมาณ   ๔๕๑,๖๐๕   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี   นายณรงค  สังขสอาด  และนายเสนาะ  อําไพ 

ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดกําหนดใหมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ข้ันพื้นฐาน (O–NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งทดสอบนักเรียนทุกคน ทุกกลุมสาระ ในช้ัน ป. ๖ สอบ      
วันเสารที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ช้ัน ม.๓ สอบวันเสารและวันอาทิตยที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเปนศูนยสอบ ดําเนินการจัดสอบตามแนวทางที่สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) กําหนด 

ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O–NET) ซึ่งถือเปนการตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลผูเรียน ไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกระดับ สูการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ย่ังยืน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ระดับ     
ช้ันเรียน การบริการเครื่องมือวัดประเมินผล สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่
หลากหลาย จึงจัดโครงการวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานปการศึกษา ๒๕๕๙ ข้ึน 

เปาหมาย 
๑. ทดสอบนักเรียน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ช้ัน ป.๖, ม. ๓ ทุกคน 
๒. จัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ินักเรียน เผยแพรใหทุกโรงเรียน นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนศูนยสอบที่ดําเนินการสอบดวยความสุจริต ใช

ขอมูลสารสนเทศจากการสอบ และประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไป
ใชประโยชนในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีสมรรถนะดานวิชาการ 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๑ และครั้งที่ ๒๒ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสารานุกรม และเขารวมการคัดเลือกเปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่ 

เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด มีองค

ความรูเกี่ยวกับการใชสารานุกรม 

งบประมาณ   ๓๕,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี   นางประทปีโชติ  มากสินธุ 

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สโมสรไลออนสสากล ภาครวม ๓๑๐ประเทศไทย และสมาคมครู
ภาษาไทยแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน โดยอานหนังสือ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพื่อนําความรูมาตอบคําถาม จึงไดจัดใหมีการแขงขันตอบคําถามจาก
สารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒ ประจําป ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๓ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ประถมศึกษาปที่ ๔-๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓) ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองตระหนัก
ถึงความสําคัญการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมีนิสัยรักการอานซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ
ทักษะและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิของกลุมสาระภาษาไทยเพิ่มข้ึนสอดคลอง
กับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกลยุทธที่ ๑ จุดเนนที่ ๑ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ๕ กลุมสาระวิชาหลักโดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองจึงไดจัดใหมีโครงการน้ีข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. จัดแขงขันตอบปญหาสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย ระดับจังหวัด 
๒. นํานักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนที่มีองคความรูเกี่ยวกบัสารานุกรม 
๒. บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับสารานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

เชิงคุณภาพ 
๑.รอยละ ๑๐๐ ของ สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

งบประมาณ   ๑๑๙,๓๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายเชต  บุญม ี

การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนยุคที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เด็กสมัยน้ีไมได
เรียนความรูและขอมูลสําคัญเฉพาะจากโรงเรียนเพียงแหลงเดียวเทาน้ัน โรงเรียนเปนแหลงรอง แหลงหลักคือ
เขารับจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และอินเตอรเน็ต คําถามหลักสําหรับครูในการออกแบบการ
เรียนรู คือตองการใหนักเรียนไดทักษะและความรูทีจ่ําเปนอะไรบาง จัดการเรียนรูอยางไร ใหไดทักษะเหลาน้ัน รู
ไดอยางไรวาได ทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่ไมได ทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่เกงกาวหนาไปแลว จาก
เหตุผลดังกลาวน้ีจึงเปนที่มาของการนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มาใชเน่ืองจากเปนการ
เรียนรูที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใช เปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมในการเรียนรู ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๒๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

การสอน มีการสรางองคความรู การสรางปฎิสัมพันธรวมกัน และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน ผูเรียนไดเรียนรู
ความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เปนกระบวนการสราง
สถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด เปนกิจกรรมการเรียน การสอนเนนทักษะการคิดข้ันสูง เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูล, ขาวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดความคิดรวบ
ยอด ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง ความรู เกิด
จากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน ในขณะเดียวกันการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็ถือเปนประเด็นสําคัญที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะสนองตอบและนํามาสูการปฏิบัติ จึงกําหนดโครงการน้ีข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกบั

ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๓. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
๒. ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๓. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ และครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะ    
การเรียนรูและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่

เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรได 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่

เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของหลกัสูตรได 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร 

งบประมาณ   ๑๘๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายเชต  บุญม ี

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหน่ึงคือ 
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมสูการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคลองกับหลายประเทศที่ผูนําดานการศึกษาของโลกเห็นพองกันกับแนวคิดสําคัญใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในเรื่องของจิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง 
สุขภาพและสิ่งแวดลอม และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทํางานและทักษะชีวิต  

เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนด
โครงการน้ีข้ึน  

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกับ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรได 

๒. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรได 

๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลกัสูตร 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรได 
๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
   และการคิดเลขเร็ว ช้ัน ป.๑ ถึง ม.๓ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มมากข้ึนครูผูสอนคณิตศาสตร 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรมากย่ิงข้ึน 

งบประมาณ   ๒๕๐,๐๐๐   บา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี   นางประทปีโชติ  มากสินธุ 

จากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตํ่ากวาระดับประเทศ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูดานเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรูบางสวนยังไม
เปนมาตรฐานและยังไมสงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง 

เพื่อเปนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา อีกทั้งเปนการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ฝกอบรมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจํานวน 

๔๕๐ คน ไดรับการพัฒนาดานเทคนิคการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และคิดเลขเร็วและการวัดและ
ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการใชสื่อ

สูงข้ึน 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่ เขารับการอบรมรอยละ ๙๐ ไดพัฒนาทักษะ

กระบวนการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียนที่ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

เขารับการอบรมสูงข้ึนจากเดิมอยางนอยรอยละ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  สรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  (  )  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

รอยละ ๙๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดมีองค

ความรูเกีย่วกับประชาคมอาเซียน 

งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี   นายไตรรงค  เฉวียงหงษ 

รัฐบาลไทยไดรวมมือกับอาเซียนในการเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญรุงเรืองในภูมิภาคทั้ง
ทาง ดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกฎบัตรอาเซียน และ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการเสรมิสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และกลุมประเทศอาเซียน โดย
ใชการศึกษาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเปนรากฐานสําคัญในการเสริมสรางความ
เจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดย
เสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อให บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอยางย่ังยืน และไดกําหนดใหสาขาการศึกษาเปนสวนหน่ึงใน
การตอบสนองการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการกระชับ
ความสัมพันธ และการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบความรวมมือ
ดานตางๆ โดยเฉพาะ กรอบความรวมมือดานการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อน
ความเจริญรุงเรืองของประเทศไทย และภูมิภาค ความรวมมือดังกลาวเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายโอกาสทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจน
การบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมอาเซียน ดินแดนแหงความสงบสุข สันติภาพ 
และมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ดังน้ันเพื่อใหสอดรับนโยบายดังกลาว และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูอยางสูงสุด  อันเปนพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการ
สรางความพรอมใหกับโรงเรยีนและนักเรยีนเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการดําเนินการดานการศึกษาให
สอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน 
๒. โรงเรียนในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดมอีงคความรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวของกบัประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสทิธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนที่มีองคความรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 
๒. บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  บานนักวิทยาศาสตรนอย  ประเทศไทย 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจบูรณา  

การสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานที่ ถูกตองอยางตอเน่ืองรักษาสภาพในการรับปายบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ รุนที่ ๑ – ๔ ,๖ และรุนที่ ๗ มีสื่อ
ในการจัดกิจกรรม การทดลอง และการทําโครงงานเปนไปตามรูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัย 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของเด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรยีนทีเ่ขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่
ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน ๔ ดาน 

๔. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปน
ตนแบบใหกับโรงเรียนเครือขายในสังกัด 

เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความรู  ความเขาใจบูรณาการ

สอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานที่ ถูกตองอยางตอเน่ืองรักษาสภาพในการรับปายบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนใชสื่อในการจัดกิจกรรมการทดลอง และการทําโครงงานเปนไปตาม
รูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐานทีม่ีคุณภาพ 

๔. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในโครงการฯเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกับ
โรงเรียนเครือขายในสังกัด 

งบประมาณ   ๓๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางจารุณี  ปานแดง 

การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยไปสูศักยภาพ โดยการนํากิจกรรมการทดลองสูการปฏิบัติในหองเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนนํารองตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย เพื่อใหมีรูปแบบการจัดประสบการณการจัดทําโครงงาน สําหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองมาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีเปาหมาย ในการ
ปลูกฝงใหเด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ธรรมชาติและเทคโนโลยีดวย สามารถนํากิจกรรมการสอน



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

วิทยาศาสตรมาบูรณาการผานกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมุงเนนใหเด็ก ๆ ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง เนนทักษะการต้ังคําถาม และคนหาคําตอบของแตละบุคคล แสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดรับจากการ
ใหขอสรุป และมีการทดลองรวมกันเปนกลุม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาปฐมวัยใหครูผูสอนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุนที่ ๑ – ๔ และรุนที่ ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ มี
รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู ตามกระบวนทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะความรู การจัดทําโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร และเปนแหลงศึกษาเรียนรูสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียนเครือขายมีความเขมแข็งในการ
จัดการศึกษาและการจัดประสบการณการเรียนรู 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูผูสอนปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจบูรณาการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการ

จัดทําโครงงานที่ถูกตองอยางตอเน่ืองรักษาสภาพในการรับปายบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
๒. ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมการทดลอง และ

การทําโครงงานเปนไปตามรูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัย 
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่

ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน ๔ ดาน 
๔. โรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียน

เครือขายในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผูสอนปฐมวัยในโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการฯ รุนที่ ๑ – ๔ ,๖  และรุนที่ ๗  มีความรู  ความเขาใจ

บูรณาการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานที่ถูกตองอยางตอเน่ืองรักษาสภาพในการรับปายบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

๒. ครูผูสอนใชมีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมการทดลอง และการทําโครงงานเปนไปตามรูปแบบของ
กระบวนการทดลองในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 

๓. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน 

๔. โรงเรียนในโครงการฯเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกบัโรงเรียนเครือขายใน
สังกัด 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูสอนปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีความรูความเขาใจบูรณาการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการ

จัดทําโครงงานที่ถูกตองอยางตอเน่ืองรักษาสภาพในการรับปายบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
๒. ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ รุนที่ ๑ – ๔ ,๖  และรุนที่ ๗ มี สื่อในการจัดกิจกรรม 

การทดลอง และการทําโครงงานเปนไปตามรูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัย 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่
ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน ๔ ดาน 

๔. โรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียน
เครือขายในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๓๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได และช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๑ – อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) 
๒. ครูผูสอนภาษาไทยรอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใช ในการ

เรียนการสอน 
๓. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การ

เขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนไดและช้ันประถม ศึกษาปที่ ๒ – ๖ และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และระดับดี 
๒. ครูผูสอนภาษาไทย มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมไปใชในการเรียนการสอน

การอานการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียนเพื่อการ

สื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

งบประมาณ   ๒๒๐,๐๐.๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางจารุณี  ปานแดง 

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให                  
ทุกหนวยงาน ที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเด็กประถมอานไมออก เขียนไมได และกําหนด
เปาหมายใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ตองอานออกเขียนได ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไปตองอานคลอง
เขียนคลอง การอานและการรูหนังสือเปนทักษะหน่ึงที่จําเปนอยางย่ิงสําหรับการเรียนรู และการพัฒนาชีวิตสู
ความสําเร็จ การอานอยางคลองแคลวและเขาใจความหมายจะนํามาซึ่งความรูและสงเสริม ใหเกิดการคิด
วิเคราะห มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกตใชขอมูลที่เปนประโยชนตอชีวิต พรอมทั้งสามารถถายทอด
สื่อสารความรู ความคิดใหผูอื่นทราบและเขาใจได ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ หากผูเรียนบกพรอง
หรือขาดความสามารถในการอาน จะสงผลใหการเรียนรูไมอาจกาวหนาได จึงเปนหนาที่ของหนวยงาน ที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่จะตองพัฒนาความสามารถในการอานออกเขียนได อานคลอง เขียนคลอง 
สงเสริมการคิดวิเคราะหและการสือ่สารใหแกประชาชนต้ังแตวัยเยาว เพื่อใหสามารถเรยีนรูในระดับที่ซับซอนข้ึน
เมื่อเติบใหญ และนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาความสามารถ ในการอานนอกจากครูจะตองมี



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

องคความรู เขาใจทักษะ และกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียน ครูตองเขาใจถึงความ
แตกตางของผูเรียน ทั้งความแตกตางทางสติปญญาและความแตกตางทางพื้นฐานครอบครัว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่ควรคํานึงถึงในการพัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียน  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได และช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) 
๒. ครูผูสอนภาษาไทยรอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใชใน   

การเรียนการสอน 
๓. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน       

การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนไดและช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๑ –  ๓  อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และระดับดี 
๒. ครูผูสอนภาษาไทย มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใชในการเรียน     

การสอนการอานการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียนเพื่อ    

การสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
๑. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียนเพื่อ   

การสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
๒. ครูผูสอนภาษาไทย นําความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและสรางนวัตกรรมไปใชในการเรียน

การสอนการอานการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนไดและช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่๑ – ๓ อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
   “การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ  
 ระดับนานาชาติประจําปพ.ศ. ๒๕๖๐” 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

รอยละ ๓๐ ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่สมัครสอบแขงขันฯ 
จํานวน ๕๐๐ คน จากทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และไดรับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ  - 

งบประมาณ   ๒๒,๕๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมรัก  ยวงเกตุ 

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผูเรียนพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเต็ม
ตามศักยภาพ จึงกําหนดดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรู เชิงกระบวนการสู
ความทัดเทียมนานาชาติ “การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐” เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก และสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเปนกิจกรรมหน่ึงที่สรางวัฒนธรรมการเรียนรูจากเวทีการ
แขงขันทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการใชกระบวนการแขงขันทางวิชาการ เปนสื่อกลางใน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนดวยการพัฒนาเน้ือหา สาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหมีความ
ทันสมัยเทียบเทามาตรฐานสากล 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๕๐๐ คน จากทุกสังกัดในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และไดรับการพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ ๓๐ ที่มีความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดเขารวมการแขงขันทาง
วิชาการระดับประเทศ 

๒. ยกระดับความสามารถนักเรียนในการแขงขันทางวิชาการสูมาตรฐานสากล 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความสามารถไดเต็มตามศักยภาพในเวทีการแขงขันทาง

วิชาการ และพัฒนาตอยอดคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปน
ตัวแทนนักเรียนไทยไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. นักเรียนมีเวทีการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูและใชเปนเครื่องมือพัฒนาความสามารถนักเรียน สูมาตรฐานสากล 

๓. ครูพัฒนาเทคนิคการสอน ทักษะการคิดวิเคราะห และจัดทําสื่อการเรียนการสอน เนนดาน
กระบวนการทางคณิตศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  เสริมสรางและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
   “ปองกันการทุจริต” (กจิกรรมสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต)” 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๙  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปฏิบัติงานตาม

กระบวนงาน/คูมือการ ปฏิบัติงานสูความเปนเขตสุจริต และผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปฏิบัติงานตาม

กระบวนงาน/คูมือการ ปฏิบัติงานสูความเปนเขตสุจริต และผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองสามารถปฏิบัติตน/

ปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานและคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต” 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองคกรสู         

“เขตสุจริต” 

งบประมาณ   จํานวน  ๒๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรางค  เทียนดี 

ในปจจุบันสถานการณของโลกในยุคโลกาภิวัฒน ความเจริญทางดานวัตถุทําใหคนนิยมความ
สะดวกสบาย  รวดเร็ว พึงพอใจตอการเปนผูบริโภคนิยม สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสคานิยมที่ทําให
สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  มีผลกระทบตอจิตใจ  และความประพฤติของประชาชนและขาราชการที่ไม
เหมาะสม  หากไมดูแลชวยเหลือหรือไมปลูกฝงจิตสํานึกใหอยูในกรอบของความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่ดีงามแลวจะทําใหเปนทรัพยากรบุคคลที่อาจสรางปญหาความเดือดรอนตอสังคมและประเทศชาติได 
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ กระบวนการคิด ความมี
วินัย ความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ โดยมีกระบวนการ และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินการโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค 

ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความตระหนักในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี
จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพื่อขยายผลใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคใหบุคลากรทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนไปตามหลัก
คานิยม ๑๒ ประการ 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดรับการพัฒนาเพื่อ ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ ผานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขาใจ จํานวน ๘๔ คน 
๒. ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองดําเนินงานพัฒนาสูความเปนเขตสุจริต

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีองคความรู ทัศนคติ และ คานิยม     

ที่ถูกตอง ตามกลยุทธและจุดเนนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน    
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองสามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงาน ตาม
กระบวนงานและคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต” 

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต” 

ผลการดําเนินงาน 
๑. บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
๒. ไดรับการประเมินเปนเขตพื้นที่สุจริตแบบมีสวนรวม 
๓. มีแนวทางการดําเนินการเขตพื้นที่สุจริตในปงบประมาณตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูรับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียน จํานวน ๑๔๐ โรงเรียน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง เขา

รวมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” จํานวน ๑๔๐ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕ คน รวม     
๒,๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดทุกโรงเรียนมีคุณภาพการดําเนินโครงงานคุณธรรม     

“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” สูงข้ึน 

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรางค  เทียนดี 

โครงงานคุณธรรมหรือโครงงานความดี  เปนกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ที่พัฒนาผูเรียนอยางเปน
องครวม มีคุณธรรมหรือความดีงาม เปนพื้นฐานหรือแกนหลัก โดยใชเทคนิควิธีการเรียนรูแบบโครงงาน ที่เกิด
ข้ึนมาจากความสนใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ของผูเรียนเอง และการเนนการเรียนรูที่ผานการปฏิบัติจริง ดวย
ความพากเพียรจดจอตอเน่ืองในชวงระยะเวลาที่ยาวนาน ตามสมควรในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ กอใหเกิดการ
แกไขปญหาดานความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และการสงเสริมการบมเพาะความดีมีคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม
และเปนระบบ รวมทั้งการขยายความมีสวนรวมไปสูบุคคลตางๆ ในสถานศึกษาและ ชุมชนของตนเอง หรือ
ชุมชนที่เกี่ยวของ  กระบวนการเรียนรูแบบ “โครงงานคุณธรรม” น้ัน มีหลักการสําคัญวาตอง “รวมกัน ทําอยาง
มีปญญา” กลาวคือ กระบวนการเรียนรูที่ ดีและสมบูรณแบบน้ัน จะตองเริ่มตนจากการสรางความเปน
กัลยาณมิตร ตอกันกอน อันเปนปจจัยเริ่มตนที่สําคัญที่สุด จึงตองออกแบบและจัดวางเงื่อนไขใหเกิดการ
รวมกลุมกันโดยมีองคประกอบ โครงสรางและความสัมพันธในกลุมใหสามารถดึงดานบวกของแตละคนออกมา
หากันใหไดมากที่สุด ซึ่งจะทําใหเกิดการใฝดี, คิดดีและทําความดีรวมกันออกมาไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพของ
แตละคน เกิดการซึมซับความดีพรอมๆ กันกับการเรียนรู หรือมีกระบวนการทางปญญาที่เกิดข้ึนตลอดสาย 
ต้ังแตเริ่มตนระดมความคิด การสังเกตสํารวจสภาพปญหา ปญญา ตระหนักรูในสถานการณหรือสภาพปญหา
และสืบสาวถึงสาเหตุปญญาดานการคนควาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ  คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดริเริ่ม
สรางสรรค การทําความคิดใหชัดเจนและเปนระบบ การคิดวางแผนงาน การราง โครงงาน การปรับประยุกต
จากนามธรรมใหเปนรูปธรรม การติดตามดําเนินงานปรับปรุงงาน การแกปญหาเฉพาะหนา การประเมินผล



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สรุปผล และการนําเสนอ  ตลอดจนสติปญญาที่จะเทาทันและสามารถ วางใจตอโลกธรรมทั้ง ๘  ที่มาถูกตอง
สัมผัสไดอยางฉลาดและเปนกุศลไดในที่สุด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แกเด็กและ
เยาวชนใหมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และเปนไปตามนโยบายของหนวยงานทุกระดับ โดยเฉพาะการ
สงเสริมบุคลากรในองคกรใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ สามารถอยู
รวมกันอยางมีความสุข  และจะเปนแบบอยางแกหนวยงานในสังกัด  และหนวยงานอื่น  ตลอดจนเปนการ
สงเสริมการสรางความปรองดอง สมานฉันท การสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่จะตองรวมกันขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมตอไป จึงดําเนินการโครงการน้ีข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูผูรบัผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียน จํานวน ๑๔๐ โรงเรียน เขารวมประชุม 
๒. นักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวมกิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” จํานวน  ๑๔๐ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕  คน รวม ๒,๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
สงเสริมการทําความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยใหนักเรียนเกิดความรูสึกเปนเจาของกิจกรรมการ

เรียนรูผานเทคนิควิธีการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Approach)โดยเลือกทําโครงงานที่มาจากความสนใจ 
ความคิดริเริ่มของนักเรียนเอง เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”ไดรับการสงเสริม สนับสนุนพัฒนา

ประสิทธิภาพมีคุณภาพ 
๒. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระดับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง ไดรับการพัฒนาและขยายผลรูปแบบการนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี 
ถวายในหลวง” 

๓. เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๔. โรงเรียนที่ผานการประกวดระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมีโอกาสไป
นําเสนอผลงานโครงงาน ระดับภาคสงฆ ๒ ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาความเขมแข็งระบบแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   ในโรงเรียน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๘๐ ของครูแนะแนวในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม

แนะแนวทั้งดานการศึกษา อาชีพ ชีวิตสวนตัว และสังคม สามารถนําไปใชไดอยางเปนระบบ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สามารถกําหนดเสนทางการศึกษาตอสูเสนทาง

อาชีพ ดวยกระบวนการแนะแนวตามมติ ครม. 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไดรับการดูแลชวยเหลือและคุมครอง 

 เชิงคุณภาพ  - 

งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมรัก  ยวงเกตุ 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) กําหนดประเด็นสําคัญของระบบ
การศึกษาและการเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนประการหน่ึง คือ การพัฒนาคุณภาพ คนไทยยุคใหมที่มี
นิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
คิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มี
จิตสํานึกในความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจ
การทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง สามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรูพื้นฐาน พื้นฐานที่จําเปน มีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ 
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดจุดเนนดานการพัฒนาผูเรียนโดยการสงเสริมการจัดกิจกรรม
แนะแนว ๕ บริการ และบริการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน ต้ังแตระดับ
ประถมศึกษาอยางเขมแข็ง ตอเน่ือง เปนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตดาน
การเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดพัฒนาระบบการแนะแนวและระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีนโยบายกําหนดให “ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เปนปแหงการรักและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอื่น” ใหสถานศึกษาเรงรัดและดําเนินการเย่ียมบานนักเรียน เพื่อหาแนวทางชวยเหลือ
นักเรียนอยางรอบดาน การคัดกรองนักเรียนกลุมที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมยาเสพติด และการใชยาในทางที่
ผิด พรอมทั้งจัดประชุมผูปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) ตามแนวทางระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน
แนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายดานการแนะแนวของ
คณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาความเขมแข็ง
ระบบแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๖ คน เขารวมประชุมพัฒนาความเขมแข็ง

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. ครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๖ คน เขารวมประชุมพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูแนะแนวในสถานศึกษา สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว ๕ บริการ และบริการแนะแนวการศึกษา

ตอและการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน ต้ังแตระดับประถมศึกษาอยางเขมแข็ง ตอเน่ือง เปนรูปธรรม 
๒. ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัว และชุมชน เปนเครือขายในการดําเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สามารถสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนอยาง
ตอเน่ือง 

ผลการดําเนินงาน 
๑. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดนอยลง หรือไมมีนักเรียนออกกลางคัน 
๒. ครู ผูปกครอง และนักเรียนในสถานศึกษา มีความสัมพันธอันดี เพื่อเด็กเรียนไดอยางมีความสุข 
๓. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุมครองนักเรียน 

รวมทั้ง การสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเช่ือมโยงสัมพันธอันดีตอกัน 
๔. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริม ในการตรวจพจิารณาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 
๕. นักเรียนมีทักษะและแนวทางการศึกษา อาชีพ ชีวิตสวนตัวและสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๔๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๕๐ โรงเรียน 

เขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของโรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะ

เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 

งบประมาณ   ๘๔,๘๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนิน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษา ที่ดําเนินกิจกรรม 
ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด      
คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริม 
การมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแก
ผูเรียน เพื่อมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริงและขยายผลตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลตอไป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 
School ข้ึน เพื่อเปนการกระตุนและสงเสรมิใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสาํคัญของการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๕๐ โรงเรียน เขารวมโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัด

อยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 
 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครู บุคลากร และนักเรียนมจีิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๒. โรงเรียนมกีารจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี 
๓. นักเรียนมีรายไดเสรมิจากกิจกรรมการแยกขยะ 
๔. สภาพแวดลอมในโรงเรียนดีข้ึน ไมมีมลพิษในสิง่แวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  เฝาระวังติดตาม ดูแล สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และแกไข 
   ปญหายาเสพติด 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของพนักงาน เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และภาคีเครือขาย

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของพนักงานเจาหนาที่สงเสรมิความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา และภาคีเครือขายทกุ

ภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีกระบวนการติดตาม สงเสริมปองกนั เฝาระวัง ชวยเหลือ การ
ดําเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจ 

งบประมาณ   ๒๐,๗๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดาวรุง บุญถนอม 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาตองมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษา และฝกอบรมแก
นักเรียนและผูปกครอง นักเรียนตองปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และจัด
ใหมีพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อีกทั้งเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เปนการปลูกฝง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตและสรางเสริมให
คนมีสุขภาวะที่ดีและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอที่ ๙ การผลิตคนสูสังคม อีกทั้ง
เปนภารกิจสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการปองกัน เฝาระวัง ตรวจติดตาม 
สงเสริมความประพฤติของนักเรียน 

การดําเนินงานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนภารกิจที่สําคัญประการหน่ึงของศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) โดยเฉพาะงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา เปนกิจกรรมสําคัญในการปองกัน เฝาระวัง ใหนักเรียนมีความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา ให
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรยีน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตาม ดูแล เฝาระวังและสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อปฏิบัติงานออกตรวจติดตาม ดูแล เฝาระวังและสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดอางทองข้ึน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. พนักงานเจาหนาทีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอางทอง จํานวน ๔๐ คน 
๒. ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก ตํารวจ ทหาร ปกครองอําเภอ วัฒนธรรมจังหวัดอางทอง จํานวน 

๓๐ คน รวมทั้งสิ้น จํานวน ๗๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถดําเนินงานตาม 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ คําสั่ง คสช. ที่ ๓๐/
๒๕๕๙ มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ไดอยางเหมาะสม 

๒. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีกระบวนการติดตาม สงเสริม
ปองกัน เฝาระวัง ชวยเหลือ การดําเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมตามกฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถดําเนินงานตาม 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ คําสั่ง คสช. ที่ ๓๐/
๒๕๕๙ มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาไดอยางเหมาะสม” 

๓. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีกระบวนการติดตาม สงเสริม
ปองกัน เฝาระวัง ชวยเหลือ การดําเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความพึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มั่นใจในกระบวนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษา สีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนแบบอยางที่ดีงามของสังคม 

งบประมาณ  ๑๔๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางดาวรุง บุญถนอม 

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ใหเติบโตงดงามและเปนบุคคลที่มีคุณคา ของ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษา ที่
สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการ ใหนักเรียน 
นักศึกษาเปนคนเกง คนดี ดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียน นักศึกษา ไดรับกระบวนการเรียนรูแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจาก
ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกีย่วของกับยาเสพติด รานเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท กอ
อาชญากรรม เปนปญหาสังคมที่ผูปกครอง ครู อาจารย ตองเขาไปชวยเหลือและแกไขปญหาไมใหมีพฤติกรรม
เสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การแกไขปญหาตามกระบวนการคิดเปน แกปญหาเปน 

การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดดําเนินงานมาอยางตอเน่ือง
โดยใชแนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ คํ้า” ซึ่ง ๔ ประสาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู/
อาจารย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน นักศึกษา และสวนของ ๒ คํ้า เดิมเปนผูแทนชุมชนแตพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม
มากข้ึน จึงไดกําหนดจัดกิจกรรม เพื่อใหมีบุคลากรสําคัญที่จะเขามาชวยสถานศึกษาในการดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดแก ตํารวจ ทหาร ผูนําทองถ่ิน และผูนําศาสนา ซึ่งอยูใน
บริเวณทองถ่ินและชุมชน ทั้งน้ี เพื่อชวยสถานศึกษาใหมีมาตรการปองกันและการปองปรามผูจําหนาย/ผูเสพ 
มาตรการความปลอดภัย เปนการเพิ่มความมั่นใจใหกบัผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด/แหลงอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังน้ัน เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการปองกันที่เขมแข็ง 
ตอเน่ืองและย่ังยืน จึงใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๕ มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน มาตรการคนหา 
มาตรการรักษา มาตรการ เฝาระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม คือ ตองมียุทธศาสตร 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ตองมีแผนงาน ตองมีระบบขอมูล ตองมีเครือขาย และ ๒ ไม คือ ไมปกปดขอมูล ไมไลออก เปนแนวทางการ
ดําเนินงาน และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ 

โรงเรียน เขารวมโครงการและรับการประเมินประจําปการศึกษา 
๒. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ 

โรงเรียน เปนแหลงเรียนรูในการนําไปพัฒนาและสรางระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข 
ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล กลุม

เสี่ยง กลุมเสพ กลุมติด และกลุมคา เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา สามารถมีสวนสนับสนุนและสงเสรมิ

กระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาใหมีกระบวนการที่
เขมแข็ง ตอเน่ือง และย่ังยืน 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รูจักเสียสละ เกิดการรับรู และเห็น

ถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติด ไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขและดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

๒. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุขอยางเขมแข็ง ตอเน่ืองและย่ังยืน 

๓. ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนําทางศาสนา ในชุมชนทุกแหงที่สถานศึกษาต้ังอยูใหการสนับสนุนสงเสรมิ
การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๔. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ตอเน่ืองและย่ังยืน 

๕. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  สรางภูมิคุมกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของผูเขารับการอบรมทุกคน มีความพึงพอใจในกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด และ

กิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของลูกเสือที่เขารับการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติดในการปฏิบัติกิจกรรม

ของโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด และกิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน มีภูมิคุมกัน   
มีความตระหนัก ถึงภัยจากยาเสพติด และรวมกันรณรงค ปองกันเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

งบประมาณ   ๔๐๗,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดาวรุง บุญถนอม 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กําหนดนโยบายในการ
เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ๓ ดาน คือ ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การพัฒนาผูเรียน มีแนวทางการจัดกิจกรรมคือ เปนกิจกรรมเชิงลึกที่นําไปสูผลสัมฤทธ์ิ ที่ทําใหผูเรียนเกิดมโน
สํานึก รูผิดชอบช่ัวดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมกิจกรรมอยางจริงจัง ใหครอบคลุมผูเรียน ทุก
กลุมเปาหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตภัยใน
วัยเรียน และเนนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในพิษภัยในสังคม เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดปลอดภัยในสังคม และ
การฝกใหมีระเบียบวินัย และคานิยมที่ถูกตอง เพื่อความปลอดภัยจากปญหาตาง ๆ พรอมทั้งใชกระบวนการ
ลูกเสือขยายผลไปยังกลุมผูเรียนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบาน เพื่อใหเรียนรูและยึดถือ
ปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดทําเปนหลักสูตรลูกเสือและคูมือการฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด ทั้ง 
๓ เรื่อง คือ หลักสูตรลูกเสอืประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือ ตานภัยยาเสพติด โดย
ผูผานการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด สามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษสําหรับลูกเสือแตละหลักสูตร และ
ขยายผลจัดต้ังเปนกองลูกเสือในสถานศึกษาได 

ในการน้ี เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการสรางภูมิคุมกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เพื่อใหมีภูมิคุมหัน ปลอดภัยจากยาเสพติด และสงเสริมทักษะชีวิตของผูเรียนใหมีทักษะชีวิต การเรียนรูตาม



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กระบวนการทางลูกเสือ คุณลักษณะที่พึงประสงค คานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ และมีความรู ความเขาใจใน
การปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือในโรงเรียน จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๑ – ๒ หมู ๆ ละ ๔ – ๘ คน 
๒. ผูกํากับลูกเสือ จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน 
๓. นักเรียนแกนนําจากทกุโรงเรียน อยางนอยโรงเรียนละ ๒ – ๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด 

และรวมแสดงพลังในการแกไขปญหายาเสพติด 
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา สามารถรับรูและเห็นถึงความสําคัญ

ของวันตอตานยาเสพติด ในการที่จะรวมมือเพื่อแกไขปญหายาเสพติด 
๓. นักเรียนที่ผานการอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ถูกตองเหมาะสมตามวัย 
๔. นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการใชชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัย หางไกลยาเสพติด 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สามารถหยุดย้ังและลดระดับการขยายตัวของปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๒. สามารถเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ๓ คือ ยึดมั่น ใน

ระบอบ ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด 
๓. ลดชองโอกาสและปองปรามเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษาที่มีแนวโนมจะเขาไปเกี่ยวของ

กับยาเสพติด  ลูกเสือที่ผานการอบรมสามารถกลับไปขยายผลการดําเนินงานในโรงเรียนได 
๔. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางย่ังยืน 
๕. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการปองกันยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมลูกเสือ ใหแก

นักเรียนได 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ของลูกเสือมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามกฎ คําปฏิญาณของลูกเสือ 

งบประมาณ   ๑๘๔,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมรัก  ยวงเกตุ 

กิจการลูกเสือเปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ
วินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมุงเนนใหเยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ  คําปฏิญาณ และ
อุดมการณของลูกเสือ เปนการพัฒนาเยาวชนใหรูจักชวยเหลือตนเอง รอบรู ใฝหาประสบการณใหม ๆ เสริมสราง
ศักยภาพในแขนงวิทยาการที่สนใจ พัฒนาสูความเปนเลิศ อันเปนรากฐานอันมั่นคง สามารถรองรับความเจริญงอก
งามทางวิชาการ และเกื้อกูลสงเสรมิใหแตละคน สามารถใชวิทยาการสรางสรรคประโยชน ตาง ๆ เพื่อตนเองและ
สวนรวมไดอยางครบถวน โดยกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนด
นโยบายในการฟนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อใหการพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน มีทักษะชีวิต และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค อันจะสงผลตอความเจริญ อยางย่ังยืนของประเทศชาติ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ใน
ฐานะหนวยงานกํากับดูแล และสงเสริมกิจการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการสงเสริมกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนด
จัดโครงการยกระดับคุณภาพการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน ไดรับการสงเสริมใหสามารถจดักิจกรรมลกูเสอืใหแกนักเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดต้ังกลุม / กอง ครบตามประเภทของลูกเสือและสงเสริมกิจการลูกเสือ

ไดตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ลูกเสือสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได 
๒. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือใหแกนักเรียนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือใหกับสถานศึกษาโดย

มุงหวังใหเด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๕๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมสภานักเรียน “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครทูี่ปรกึษาสภานักเรียน” 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภานักเรียน และ

สามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๑๐๐ ของสภานักเรียน เปนสังคมเปด มีกลไกในการปองกันและแกไขความทุกขรอนของทุก
ฝาย มีความเพียงพอและยึดมั่นในหลักการตามวิถีประชาธิปไตยอยางเขมแข็งและย่ังยืน 

งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมรัก  ยวงเกตุ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดจัดใหมีการดําเนินโครงการ สภานักเรียนอยางตอเน่ือง 
เพื่อพัฒนานักเรียนใหไดเรียนรูบทบาทหนาที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตระหนักถึงความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ขอ ๓ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด ซึ่งเปนวิถีที่สภานักเรียนปฏิบัติอยูแลว ใหมองเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักดีวาการพัฒนานักเรียน ใหเปนไปตาม
กระบวนการเรียนรูตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด จําเปนอยางย่ิง ที่ตองมีการ
พัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ซึ่งเปนกลไกสําคัญอยางย่ิงที่จะสงเสริมใหสภานักเรียนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียน ตามกระบวนการนิติธรรมไดดําเนินไปอยางเปนรปูธรรม ชัดเจน มคุีณภาพ และเปนการพัฒนาที่
ย่ังยืน  จึงกําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๗ คน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่

ปรึกษาสภานักเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เชิงคุณภาพ 
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภานักเรียน และ

สามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภานักเรียน และสามารถ

สนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. สภานักเรียนมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน ดําเนินชีวิตตาม

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด 

๓. สังคมในโรงเรียนเปนสังคมเปด มีกลไกในการปองกันและแกไขความทุกขรอนของทุกฝาย มีความ
เพียงพอและยึดมั่นในหลักการตามวิถีประชาธิปไตยอยางเขมแข็งและย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการสือ่เสรมิภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน สามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

ศึกษานิเทศกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
๒. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ  - 

งบประมาณ   ๓๒,๔๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวจรีาภรณ  รอดเช้ือ 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใชสื่อเสริมในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยระบบ VDO Conference ณ หอง DOC สพฐ.๕ ช้ัน ๙ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 
หมอมหลวงปริยดา  ดิศกุล ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีชวยวาการระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน เพื่อช้ีแจง
แนวทาง และแนะนําการใชสื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสําหรับครูที่ทําการสอนภาษาอังกฤษทั่ว
ประเทศ โดยวิธีการประชุมทางไกลไปยังหองประชุมที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต จึงได
จัดทําโครงการ   น้ีข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน สามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษา 

อังกฤษ  ศึกษานิเทศกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษสามารถ
เบิกจายงบประมาณ 

๒. ประชุมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐสามารถสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

เชิงคุณภาพ  - 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนสามารถใชสื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 
๒. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. จํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม ระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

และระดับภาค 
๒. จํานวนนักเรียน และสถานศึกษา ที่ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา และระดับภาค 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดอางทอง ได  เขารวมการประกวด/แขงขันในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทําใหเกิดการพัฒนาองคความรู การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนในภาพรวม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และนักเรียนที่มีความสามารถไดแสดงศักยภาพใน
ระดับประเทศ 

งบประมาณ   ๙๑๗,๔๒๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายณนพพล  เสนาะดนตร ี  นางอรจริา  พุมพฤกษ 
นางสาวบบุผา  เพ็งอาทิตย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา ในสังกัดทุกแหง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไดรับการมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลและสังคม คือการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหแกเด็กในจังหวัด
อางทอง ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีความมุงหมายและหลักการเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด รวมกันจัดงานเปด
ฟาการศึกษาอางทอง อันเปนการแสดงศักยภาพ ความมุงมั่นและความสําเร็จในการจัดการศึกษา เผยแพรตอ
สาธารณชนทั่วไป และเพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ทุกแหง ครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา ทุกคน ไดแสดงศักยภาพความมุงมั่น และภาพความสําเร็จในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน   
๑๔๖ โรงเรียน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๒. นักเรียนทุกระดับ ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถที่ไดรับจากการเรยีนรูตามหลักสูตร ๘ กลุม
สาระการเรียนรู ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ไดเปนตัวแทนภูมิภาคเขาแขงขัน
ระดับประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีความ 

เขมแข็งในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสราง
จิตสํานึกความเปนไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด 

๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษา 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอย ๑๐๐ ของสถานศึกษากลุมเปาหมาย ผานการประเมินตามเกณฑสถานศึกษาพอเพียง  
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษากลุมเปาหมาย มีความพรอมในการรบัการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง 

งบประมาณ   ๑๗๔,๕๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายปรีชา  แสงไข 

นโยบายของรัฐบาลที่ผานมา ไดมีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนนโยบายไปสู
การปฏิบัติ เพื่อสรางภูมิคุมกันและสรางความสมดุล ทั้งดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษาเนนที่การปลูกฝงเด็กและเยาวชนในทุกระดับนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักใจหรือหลักคิด หลักการทํางานและหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนกระทั่ง
มีอุปนิสัย “ อยูอยางพอเพียง ” เพื่อใหสามารถรักษาสมดุลในการดําเนินชีวิต และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนตลอดเวลา ไดอยางมีสติ ตลอดจน ใชปญญาความรูในทางที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ดวยความสําคัญดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงกําหนดเปนยุทธศาสตร ให
เปนกระบวนการที่ตอเน่ือง โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  เปนกลไกลหลักในการ
ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาใหเปนสถานศึกษาพอเพียง ครบ ๑๐๐% ใน ป ๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดจัดทําโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาโดยดําเนินการประเมนิสถานศึกษากลุมเปาหมายทีม่ีความพรอมรบัการประเมินตามเกณฑ
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง  จํานวน ๔๘ โรงเรียน 
๒. สถานศึกษาผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง จํานวน ๓๐ โรงเรียน 
๓. มีสถานศึกษาตนแบบของเขตพื้นการศึกษาอางทอง จํานวน ๖ โรงเรียน 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด สพป.อางทอง ทุกโรงเรียน ผานการประเมิน ตามเกณฑสถานศึกษาพอเพียงของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษากลุมเปาหมายทกุโรงเรียนมีความพรอมในการรบัการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
๒. สถานศึกษากลุมเปาหมาย ๓๐ โรงเรียน ผานการประเมินตามเกณฑสถานศึกษาพอเพียงของ

กระทรวง ศึกษาธิการ และสามารถเปนแหลงเรียนรูได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การจัดกจิกรรมนอมเกลาถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
   มหาภูมพิลอดุลยเดช 

หนวยงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของสพป.อางทอง จัดกิจกรรมถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช อยางนอย ๗ กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรใน สพป.อางทองทุกคน ไดรวมใจถวายอาลัย โดยพรอมเพรียงกัน 

งบประมาณ   ๘๒,๐๙๕   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ,  นางมานพ  มณีโชติ 

ตามประกาศสํานักพระราชวังแจงวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษาปที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได ๗๐ ป 
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหสถานที่ราชการ สถานศึกษา จัดโตะหมูบูชาถวายอาลัย และ
ประดับพระบรมฉายาลักษณใหประดับผาระบายใชผาสีดําอยูดานบนและสีขาวอยูดานลาง เพื่อใหขาราชการ
และประชาชนไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใหลดธงครึ่งเสาและใหขาราชการแตงกายไวทุกขเปนเวลา ๑ ป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทยและกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดจัดกิจกรรม
ถวายอาลัยแดพระองคทานใหสมพระเกียรติตอไป 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ได

รวมถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒. ของจัดผูกผาระบายสีดํา ขาว ที่อาคารสํานักงาน ใหมีความสวยงามและเหมาะสมพระเกียรติ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในสํานักงาน มีความรัก เทิดทูน และกตัญู แดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความรัก ความสามัคคี และรวมกันปฏิบัติหนาที่

ตามภารกิจเพื่อถวายใหพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ชื่อโครงการ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของสพป.อางทอง จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรใน สพป.อางทองทุกคน อนุรกัษและสบืทอดประเพณีวันสงกรานตใหสบื

ทอดคงอยูตลอดไป 

งบประมาณ  ๑๕,๔๔๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางมานพ  มณีโชติ 

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม เปนภารกิจหน่ึงของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และสืบทอดดานศิลปวัฒนธรรม  
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเปนการ   
สืบทอดอนุรักษ ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อความเปนสิริมงคล สรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในสํานักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในงานประเพณีวันสงกรานต 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. จัดประชุมบุคลากร สพป.อางทอง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสงกรานต 
๒. จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ สรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรผูใหญ โดยมีผูเขารวมประชุม 

จํานวน ๘๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

คุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณี  และการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีสวนรวมในกิจกรรมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบทอดตอไป 
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

คุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณี และการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๖๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม โดยไหวพระ ๙ วัด 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.อางทอง ไดไปรวมทําบญุไหวพระ ๙ วัด  
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.อางทอง จะประพฤติ ปฏิบัติตน ไดถูกตองเหมาะสม ตามหลักธรรม    

คําสอนของศาสนา และสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ, นางสุณี  บุญเลิศ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแกเด็กและ
เยาวชนใหมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และเปนไปตามนโยบายของหนวยงานทุกระดับ โดยเฉพาะการ
สงเสริมบุคลากรในองคกรใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ สามารถอยู
รวมกันอยางมีความสุข และจะเปนแบบอยางแกหนวยงานในสังกัด และหนวยงานอื่น ตลอดจนเปนการสงเสริม
การสรางความปรองดอง สมานฉันท การสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่จะตองรวมกันขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากร อยางนอยรอยละ ๑๐๐ ไปรวมทําบุญไหวพระ ๙ วัด เพื่อเปนสิริมงคลในการดํารงชีวิต 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในสังกัด จะประพฤติ ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาและ

สามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
๒. บุคลากรสามารถนําหลักศีล ๕ ไปรวมขับเคลื่อนการสรางความปรองดอง สมานฉันท สรางความรัก

ชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ไดอยางมีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดนําอาหารคาว หวาน ไปถวาย ณ วัดอางทอง

วรวิหาร อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย อยางตอเน่ือง 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๒. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไปไหวพระ ๙ วัด เพื่อ
เปนสิริมงคล และเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

๓. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดทําบุญรวมกันใน    
วันพระและนําขอคิดในการฟงธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 
   ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยทุกโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
๒. ครูแกนนําพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการปฐมวัย จํานวน ๓ คน  
๓. โรงเรียนตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยยุคลบาท จํานวน        

๑ โรงเรียน และเครือขายตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยยุคลบาท จํานวน 
๑ โรงเรียน 

๔. พอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยทุกคนมีความตระหนัก มีความรู สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เรื่อง 
“การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  

๕. นักเรียนปฐมวัยทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
สมวัยเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบรหิารสถานศึกษาทุกโรงเรียน มีความตระหนักและ เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. นักเรียนปฐมวัยมีพฒันาการสมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
๓. ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจ สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
๔. พอ แม ผูปกครองเด็กปฐมวัย มีความตระหนัก มีความรู และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยาง

ถูกตอง เหมาะสมตามวัย เรื่อง “การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 

งบประมาณ   ๒๓๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวจรีาภรณ  รอดเช้ือ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาผูเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย ๓-๕ ป ทุกคน ใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา 
โดยกําหนดหลักการ คุณภาพ ขอบขายของการจัดการเรียนรูและกลไกที่จะกํากับดูแลสงเสริม อยางใกลชิด 
สงเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ใหมีการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
และประเมินผล เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุเปาหมายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงาน



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ดําเนินการพัฒนาการศึกษาตามจุดเนนที่ ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนให
สามารถดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เนนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน และใหมีการการใชทรัพยากรรวมกัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญตามยุทธศาสตรของ
กระทรวง ศึกษาธิการในการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมละ
สติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข จึงไดจัดทําโครงการ การพัฒนาการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
และครูปฐมวัยใหมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยทุกโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
๒. ครูแกนนําพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการปฐมวัย จํานวน ๓ คน 
๓. โรงเรียนตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เลนตามรอยยุคลบาท ๑ โรงเรียน 

และเครือขายตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เลนตามรอยยุคลบาท ๑ โรงเรียน 
๔. พอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยทุกคนมีความตระหนัก มีความรู สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เรื่อง 

“การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 
๕. นักเรียนปฐมวัยทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

สมวัยเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยตามตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
๓. ครูปฐมวัย มีความรูความเขาใจ สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
๔. พอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนัก มีความรู และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง

เหมาะสมตามวัย เรื่อง “การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 

ผลการดําเนินงาน 
๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม 

วัย และเรียนรูอยางมีความสุข 
๒. บุคลากรปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน มีความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ถูกตอง 

และสามารถนําสูการปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางสมบูรณ 
๓. พอแม ผูปกครองมีความรู ความเขาใจในการอบรมเลีย้งดูเรือ่ง “การเฝาระวังและสงเสรมิพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย” 
๔. โรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ทําใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษใชกิจกรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษมาจัดการเรียนรูและสรางบรรยากาศการ

เรียนรู ในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถนํานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมาและสามารถเผยแพร 

งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวจรีาภรณ  รอดเช้ือ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องสําคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมตองการทรัพยากรมนุษยที่มี
ความรูความสามารถภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษจัดเปนสื่อ
สําคัญนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการประกอบกับการเตรียมความพรอมของบุคคลกรใหมีความพรอมในการ
ใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร จึงเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ
นักเรียนที่เปนเปาหมายหลักสําคัญที่สุด หากบุคลากรไดรับการพัฒนาใหพรอมทุกดานก็จะทําใหการพัฒนา
องคกรเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การใหการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมใหกับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษจะตองมีเทคนิค มีการเขียนแผนและออกแบบกิจกรรมใหเกิดตอการเรียนรู จึงจําเปนจะตองให
ความสําคัญเปนอยางย่ิง เพื่อการนําความรูและประสบการณที่ไดมารวบรวม ในการพัฒนาองคกรใหมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดตระหนักถึงความสําคัญและสงเสริม สนับสนุน 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดบรรยากาศการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษใชกิจกรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษมาจัดการเรียนรูและสรางบรรยากาศการ

เรียนรู ในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถนํานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมาและสามารถเผยแพร 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูสอนภาษาอังกฤษทุกคนมีเทคนิคและวิธีการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถ   

เผยแพรได 
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเอกสารที่รวบรวมผลงานของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  สงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ “สนับสนุนการรวมงานชุมนุมลูกเสือ 
   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภ 
   ของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา” 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ - 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของลูกเสือสามัญรุนใหญที่รวมงานชุมนุมฯ สามารถอยูคายพักแรมและประกอบกิจกรรม

รวมกัน นํามาซึ่งความสามัคคีเสริมสรางความมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมรัก  ยวงเกตุ 

กิจการลูกเสอืเปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ
วินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมุงเนนใหเยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ คําปฏิญาณ 
และอุดมการณของลูกเสือ เปนการพัฒนาเยาวชนใหรูจักชวยเหลือตนเอง รอบรูใฝหาประสบการณใหมๆ 
เสริมสรางศักยภาพในแขนงวิทยาการที่สนใจ พัฒนาสูความเปนเลิศ อันเปนรากฐานอันมั่นคง สามารถรองรับ
ความเจริญงอกงามทางวิชาการ และเกื้อกูลสงเสริมใหแตละคนสามารถใชวิทยาการสรางสรรคประโยชนตาง ๆ 
เพื่อตนเองและสวนรวมไดอยางครบถวน โดยกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายในการฟนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อใหการพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน มี
ทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงคอันจะสงผลตอความเจริญอยางย่ังยืนของประเทศชาติ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ใน
ฐานะหนวยงานกํากับดูแล และสงเสริมกิจการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการสงเสริมใหลกูเสอืไดอยูคายพักแรมประกอบกิจกรรมรวมกัน นํามาซึ่งความสามัคคีเสริมสราง
ความมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข จึงกําหนดจดัโครงการสงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ “สนับสนุนการรวมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ องค
อุปถัมภของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา” ข้ึน 

 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ และผูบังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด จํานวน ๑๕๐ คน เขารวมงานชุมนุมลูกเสือ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาส
ฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ และผูบังคับบัญชา ไดอยูคายพักแรมประกอบกิจกรรมรวมกัน นํามาซึ่งความ

สามัคคีเสริมสรางความมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่รวมงานชุมนุมฯ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได 
๒. ลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่รวมงานชุมนุมฯ สามารถอยูคายพักแรมและประกอบกิจกรรมรวมกันนํามา

ซึ่งความสามัคคีเสริมสรางความมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  สงเสริมนิสัยรักการอาน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 

  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเรียนที่มีแผนงานโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
๒. รอยละ ๖๐ ของจํานวนครูบรรณารักษที่เขารวมการอบรม  
๖  รอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียนทีร่วมกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  
๓. รอยละ ๒๐ ของจํานวนบุคลากรทีเ่ขารวมประกวดยอดนักอาน 
๖. รอยละ ๑๐ ของจํานวนครูทีส่งสื่อสงเสรมิการอานเขาประกวด   
๕. รอยละ ๑๐ ของจํานวนโรงเรียนที่เขารวมการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

ดีเดน 
เชิงคุณภาพ 
๔. รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  
๒. รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนครูบรรณารักษทีผ่านการอบรม 
๓. รอยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทีม่ีนิสัยรักการอาน  
๓. รอยละ ๒๐ ของจํานวนบุคลากรทีเ่ขารวมประกวดยอดนักอาน 
๕. รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเรียนที่ผานเกณฑการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก   

การอานดีเดน 
๗. รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนสื่อ/ช้ินงานที่ผานเกณฑการประเมิน 

งบประมาณ   ๑๓๐,๐๐๐...บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายปญญา  ปรางคทอง และนางประทีปโชติ  มากสินธุ 

การอานหนังสือเปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนมากตอการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม ทั้งน้ีเพราะ
การอานจะเปนเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ เพื่อที่จะนําความรูน้ันมาใชใหเปน
ประโยชนในการศึกษาเลาเรยีนและการปฏิบติังาน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย แตใน
ปจจุบันน้ีการอานหนังสือของคนไทยยังเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลาย แมแตในหมูของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ 
อาจมาจากการขาดแคลนหนังสือที่ดี หรือขาดแหลงที่จะซื้อหนังสือหรือยืมอาน อีกประการหน่ึงคือเกิดจากการ
แยงเวลาของสื่ออื่น ๆ ที่ดึงดูดความสนใจ เชน โทรศัพทมือถือ แทบเลต โทรทัศน คอมพิวเตอร ฯลฯ ดังน้ัน การ
กระตุนใหเห็นความสําคัญของการอาน และการฝกฝนใหเกิดนิสัยรักการอาน ทั้งในและนอกสถานศึกษา จึงเปน
เรื่องที่จําเปนอยางย่ิงที่จะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของทุกแหง  



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญของการอานและการสราง
นิสัยรักการอานใหมีอยางถาวร จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานข้ึน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่
เปดโอกาสใหบุคลาทางการศึกษาที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะนักเรียนและครูไดรวมกิจกรรม และพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่สุดในโรงเรียน ใหเปนหองสมุด ๓ ดี และเปนหองสมุดมีชีวิต สามารถ
ใหบริการการศึกษา คนควา หาความรูแกบุคลกรทุกระดับ และใชหองสมุดในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุม
สาระการเรียนรู  

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกแหง ดําเนินการตาม  “แนว
ทางการดําเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑” 

๒. นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองทุกคน มีนิสัยรักการอาน ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
โดยเฉพาะนักเรียนใชเวลานอกเวลาเรียนอานหนังสือเฉลี่ยอยางนอย วันละ ๖๐ นาที 

๓. ครูผูสอนทุกคนมกีารบูรณาการกิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอาน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนที่จัดหองสมุดโรงเรียนเปนหองสมุด    

๓ ดี และเปนหองสมุดมีชีวิต ไมนอยกวารอยละ ๖๐  
 ๕. อบรมปฏิบัติการบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน การใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 
(OBEC Library Automation System) ในการบริหารจัดการหองสมุด จํานวน ๙๐ โรงเรียน 
 ๖. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรยีนหองสมุดมีชีวิตตนแบบ ๑ โรงเรียน และโรงเรียนเครอืขาย ๔ โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกโรงเรียน ดําเนินการจัด

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางหลากหลาย สรางภาคีเครือขายในการสงเสริมการอานอยางเปนรูปธรรม 
๒. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกโรงเรียน จัดหองสมุด

โรงเรียนไดมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอาน และสามารถใชการอานเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูใน

ศาสตรแขนงตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีผลงานนักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษา ที่ไดจากการประกวดกิจกรรมตามโครงการเพื่อเปนแบบอยาง และเผยแพรตอสาธารณชนได 
๕. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใชโปรแกรมระบบหองสมุด

อัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ในการบริหารจัดการหองสมุด ไมนอยกวารอยละ ๖๐  
 ๖. มีโรงเรียนหองสมุดมีชีวิตตนแบบ ๑ โรงเรียน และโรงเรียนเครือขาย ๔ โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน 
๙.๑ นักเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ สามารถพัฒนาตนเองใหมี

ความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และมีนิสัยรักการอานที่ย่ังยืน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๗๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๙.๒ ครูมีความรูความสามารถในการจัดหองสมุด ดานการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กิจกรรมที่มี
ชีวิตและสื่อการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข  

๙.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนที่จัดหองสมุดไดมาตรฐาน  
เปนหองสมุดมีชีวิต และใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation 

System) ในการบริหารจัดการหองสมุด 
๙.๔ บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนใหนักเรียนรักการอาน และมีสื่อ

สําหรับการอานอยางพอเพียง 
๙.๕ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับเห็นความสําคัญและตระหนักในการสงเสริมนิสัยรักการอาน เพื่อสราง

ภูมิปญญา และองคความรูตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูใหแกนักเรียน 
๙.๖ โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดหองสมุดและมุมหนังสือใหเปนแหลงเรียนรูที่มี

ชีวิตชีวา มีหนังสือและสื่อที่สงเสริมการเรียนรู รวมทั้งมีกิจกรรมที่ใหนักเรียนปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

โครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑  
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๒ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓, และขอที่ ๕ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
- รอยละ ๘๐ ของครูมทีักษะในการจัดกจิกรรมการอานออก เขียนได 
- รอยละ ๘๐ ของครูมทีักษะในพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ป.๖, ม.๓ ทดสอบระดับชาติ (O–Net) เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายนัฐวุฒิ  นักสอน   นายบุญสม  แชมช่ืน   นายสุเมธ  ลือสมุทร 

กลุมโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด ๑๓ โรงเรียน ไดแกโรงเรียนวัดโคศุภราช โรงเรียน
วัดจันทรนิรมิตร โรงเรียนวัดจําปาหลอ โรงเรียนวัดโบสถ โรงเรียนวัดปลดสัตว โรงเรียนวัดมหาดไทย โรงเรียน   
วัดลิ้นทอง โรงเรียนวัดโพทูล โรงเรียนวัดโพธิวงษ โรงเรียนวัดทายยาน โรงเรียนวัดไทรย โรงเรียนวัดไผลอม และ
โรงเรียนชัยสิทธ์ินุสรณ มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ในปการศึกษา๒๕๕๘ ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุงประสิทธิผลตามจุดเนนที่
สําคัญใน ๔ ประเด็น ไดแก พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนา
คุณภาพ  การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร พัฒนาการและสงเสริมนิสัยรักการ
อานและการอานออก เขียนได และยกระดับความเปนเลิศดานวิทยาศษสตรและคณิตศาสตร STEM 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ัน ป.๖ และ ม.๓ มีผลสมัฤทธ์ิและผล O-net สูงข้ึนรอยละ ๓ 
๒. ครูผูสอนมีทกัษะจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารได 
๓. ครูผูสอนไดรับการฝกทกัษะเรื่องการอานออก เขียนได 
๔. ครูผูสอนไดรับการฝกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู STEM 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนไดรับการฝกอบรมอยางทั่วถึง มีทักษะทางวิชาการผลสัมฤทธ์ิและผล O-net ของนักเรียนสูงข้ึน 

ครูผูสอนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ และไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูเพิ่มข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 
 ๑. นักเรียนมคีวามรูและทักษะทางวิชาการสงูข้ึน 
 ๒. ครูและนักเรียนมีการทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
 ๓. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพงึพอใจ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ())  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕ , ๖ , ๗ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ.ขอ ๓  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ของผูที่เขารวมโครงการครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา มีความรู ความ

เขาใจ ปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสื่อในการแกปญหาการอานไม
ออกเขียนไมได และแกปญหาผูเรียนได มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร และนําไปจัดกิจกรรมใหผูเรียน
มีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหและ
การตัดสินใจ 

ไมนอยกวารอยละ ๓ คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติ       
ข้ันพื้นฐาน(O-NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึน 

รอยละ ๘๐ ของผูเรียนทีเ่ขารวมโครงการผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
รอยละ ๘๐ ของผูเรียนที่เขารวมโครงการผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ ผานการจัด

กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
มีผลการพัฒนาในระดับดีไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผูเรียนที่มีปญหาการอานไมออกเขียนไมได อานไม

คลองเขียนไมคลอง ไดรับการชวยเหลือ 

งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ประธานกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา ผอ.รสสุคนธ ติณกุลกาํจร 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ซึ่ง
เนนในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑ 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
การที่จะแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เด็กอานไมออกเขียนไมได เด็กสื่อสารภาษาอังกฤษไมได รวมไปถึง
การเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ ตองปรับการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงและการใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการจัดสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู
วิทยาการประเภทตาง ๆ จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูเปนผูสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
ไดรับการศึกษาและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองผานกระบวนการ กิจกรรมและสื่อที่เหมาะสม  

กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา ตระหนักถึงความสําคัญในพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับจุดเนน              
๖ ยุทธศาสตร การปฏิรูปการศึกษา จึงจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียนน้ีข้ึน 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ๑. ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา จํานวน ๓๐ คน 
๒. ผูเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 

 เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา มีความรู ความเขาใจ ปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสื่อในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมได และแกปญหาผูเรียนไดมีการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนําไปจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผูที่
เขารวมโครงการ 

๒. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 
 ๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนทีเ่ขารวมโครงการ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 ๔. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนที่เขารวมโครงการ มีทักษะการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ ผานการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 ๕. ผูเรียนที่มีปญหาการอานไมออกเขียนไมได อานไมคลองเขียนไมคลอง ไดรับการชวยเหลือ และมีผล
การพัฒนาในระดับดี ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา มีความรู ความเขาใจ ปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสื่อในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมได และแกปญหาผูเรียนไดมีการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนําไปจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจได 

๒. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสงูข้ึน 
 ๓. ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารนําไปใชในชีวิตประจําวันได และมีความพรอมใน
การอยูในประชาคมอาเซียน 
 ๔. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ สามารถสังเคราะห คิดสรางสรรคไปสูการสราง
นวัตกรรมได 
 ๕. ผูเรียนที่มีปญหาการอานไมออกเขียนไมได อานไมคลองเขียนไมคลอง ไดรับการชวยเหลือและ
แกปญหาใหสามารถอานออกเขียนไดเปนไปตามเกณฑชวงช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมโรงเรียนเกษไชโย 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที ่๑ และจุดเนนที่ ๓ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓  ขอที่ ๕  ขอที่ ๖  ขอที่ ๗ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที ่๑  และ ๓ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโย โรงเรียนในกลุมเกษไชโยที่เขารวมโครงการ

ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาไทย ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวมโครงการนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคาย กิจกรรมฝกทักษะตางๆที่
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีความพึงพอใจ และไดพัฒนาศักยภาพในการในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโยโรงเรียนมีแบบฝกทักษะ การอาน การเขียน 
และคลังขอสอบ O-Net NT 

๔. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากร ในกลุมโรงเรียนเกษไชโยครูผูสอน จํานวน ๔๒ คน ไดรับการพัฒนาใหมี
ทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช STEM Education 

เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโยมีความเขมแข็ง สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพื่อการพัฒนาการประยุกตใชสื่อ เทคโนโลยี และใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาผูเรียนดานทักษะการเขียนภาษาไทย 

๒.รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน อยางเหมาะสมกับวัย 
๓. รอยละ ๘๐ ของผลสัมฤทธ์ิของดาน O-net NT นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

๓ และช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ สูงข้ึน 
๔.รอยละ ๑๐๐ของครูผูสอน มีความรูความเขาใจในหลักการ พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education) 

งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมโรงเรียนเกษไชโย 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี 
คนเกง และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุงเนนใหเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คนและพัฒนาประเทศชาติ โรงเรียนจึงจําเปนตองสรางความเช่ือมั่นในการพัฒนาคน เยาวชนของชาติใหเปนที่
ยอมรับของสังคม ใหมีความรู ความสามารถ เจตคติ คานิยม คุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ตลอดจนอานออก เขียนได อยางเหมาะสม
กับวัย รวมทั้งมีผลการทดสอบในระดับชาติ และระดับตาง ๆ ผานเกณฑ เปนไปตามความคาดหวัง ของสังคม 
อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความพรอมในกรพัฒนาผูเรียนสู ไทยแลนด ๔.๐ ตลอดจนแสดงความมั่นใจไดวา ปจจัยและ
กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกันกับสากล จึงจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกลุมโรงเรียนเกษไชโยข้ึน 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. จัดคายวิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร การอาน การเขียนทักษะภาษาไทย 
 ๒. จัดทําเอกสารแบบฝกทักษะการอานคลอง เขียนคลอง 
 ๓. จัดทําเอกสาร คลังแบบทดสอบ O-Net ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓, NT        
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๔. อบรมบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช STEM Education 
เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผูเรียนมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกบัวัย 
 ๒. ผูเรียนมีทักษะการอานการเขียนเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดและมีผลการทดสอบใน
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๓. สถานศึกษามีแบบฝก ในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝกพัฒนาการอาน การเขียน 
และแบบทดสอบในการพัฒนาดาน O-Net NT เพื่อพัฒนาผูเรียน 

๔. บุคลากรมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช STEM Education 

ผลการดําเนินงาน 
 ๑. นักเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารไดอยางเหมาะสมกบัวัย 
 ๒. นักเรียนของกลุมโรงเรียนเกษไชโย ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๖ มีทักษะการอาน การเขียน เปนไปตาม
เกณฑที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองกําหนด 
 ๓. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโย มีแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ แบบฝกการอาน การเขียน และคลัง
ขอสอบ O-Net NT. เพื่อใชพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมทันกับเหตุการณ 
 ๔.บุคลากรในกลุมโรงเรียนเกษไชโยมีทกัษะในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช STEM Education 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot-camp 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่๖ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของกลุมโรงเรียนปาโมก สามารถ

ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของกลุมโรงเรียนปาโมก มีความกลาแสดงออกมี

ทักษะชีวิตกระบวนการดําเนินงานเปนกลุม การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม  

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมโรงเรียนปาโมก 

 ภาษาอังกฤษนับเปนภาษาที่มีบทบาทสําคัญในยุคปจจบุัน เน่ืองจากเปนภาษาที่ไดรับการยอมรับใหเปน
ภาษาสากล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตรที่ ๑ การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสาร เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการที่ใชในการติดตอสื่อสารในประชาคมอาเซียน (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔: ๖๖) สอดคลองกับนโยบายสําคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการในขอที่ ๖ ที่ตองการยกระดับภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได ดวยการสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษา โดยมีการจัดทําแอพพลิเคช่ัน รวมทั้งการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษผานกระบวนการ Boot Camp และการปรับช่ัวโมงเรียนและเนนการเรียนการสอนเพื่อ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาและแหลงเรียนรู  

กลุมโรงเรียนปาโมก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักในความสําคัญ
ของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงดําเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     
Boot-camp ใหกับผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ เน่ืองจากเปนชวงอายุที่กําลังเรียนรูและจดจําทักษะ
ทางดานภาษาไดเปนอยางดี โดยคณะผูดําเนินโครงการหวังเปนอยางย่ิงวาโครงการการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ Boot-camp จะชวยยกระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษและชวยเพิ่มศักยภาพดาน
การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมถึงทักษะชีวิตใหกับผูเรียนในกลุมโรงเรียนปาโมก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองสืบตอไป 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ กลุมโรงเรียนปาโมกที่เขารวม
โครงการ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของกลุมโรงเรียนปาโมก มีความกลาแสดงออกมี

ทักษะชีวิตกระบวนการดําเนินงานเปนกลุม การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม  

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของกลุมโรงเรียนปาโมก สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของกลุมโรงเรียนปาโมก มีความกลาแสดงออก

ในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของกลุมโรงเรียนปาโมก มีทักษะชีวิต

กระบวนการดําเนินงานเปนกลุม การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูดวยรูปแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education ) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 
รอยละ ๘๐ ของครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาไดอยางนอย ๑ กิจกรรมในแต

ละระดับช้ัน 
เชิงคุณภาพ 
ครจูัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาไดในระดับดีข้ึน 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายวิทยา  รัตนธารากร 

การสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา บูรณาการความรูใน ๔ วิชา ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยนักเรียนสรางความเช่ือมโยงระหวาง ๔ วิชา 
กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่ไมเนนเพียงการทองจํา
ทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการนําความรู ความเขาใจทางทฤษฎี หรือกฏผานการ
ปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทกัษะการคิด ต้ังคําถาม แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบ
ใหม ๆ พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบน้ันไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได 

จากการสํารวจครูกลุมโรงเรียนปาโมกพบวาครูสวนใหญยังไมเขาใจรปูแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษาไม
สามารถบูรณาการการสอน สะเต็มศึกษาไดทุกระดับช้ัน กลุมโรงเรียนปาโมกจึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาได สงเสริม
บทบาทของครูผูสอนใหเปนผูอํานวยความสะดวก ใหนักเรียนเรียนรู คิดวิเคราะห คิดวางแผน คิดอยางเปน
ระบบ ซึ่งสอดคลองกับตัวช้ีวัดครูขอ ๓ ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา และสอดคลองกับตัวช้ีวัดผูเรียน
ขอ ๘ ความสามารถดานความรูเชิงบูรณาการ (STEM)  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑) อบรมผูบรหิารและครู จํานวน ๔๐ คน เรื่องการจัดการเรียนรูดวยรปูแบบสะเต็มศึกษา 
๒) ผูบริหารและครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษาได

อยางนอย ๑ กิจกรรมในแตละระดับช้ัน 
เชิงคุณภาพ 
ครูปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนแบบเดิมมาเปนแบบสะเต็มศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูออกแบบการจัดการเรียนรูดวยรปูแบบสะเต็มศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ 
๒. นักเรียนสรางผลงานจากการเรียนรูดวยรปูแบบสะเต็มศึกษาผาเกณฑที่กําหนด 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีสูงข้ึนรอยละ ๓ 
๔. นักเรียนเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษาไดอยางมีความหมายและมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๘๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  อบรมครูผูสอนสาระวิชาภาษาไทยช้ัน ป.๑ – ป.๖ ในเรื่องของการอาน 
   ออกเขียนไดในช้ัน ป.๑ และอานคลองเขียนคลองในช้ัน ป.๒ - ป.๖ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๒  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนสาระวิชาภาษาไทยช้ัน ป.๑-๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี  
ประสิทธิภาพ 

๒. นักรอยละ ๑๐๐ ของเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ มีผลสมัฤทธ์ิดานการอานออกเขียนไดดีข้ึน 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒-๖ มีผลสมัฤทธ์ิดานการอานคลองเขียนคลองดีข้ึน 
๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรยีนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายประเสริฐ นอยโสภณ และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๔) ซึ่งไดกําหนดเปาหมายดาน
ตาง ๆ ในชวงเวลา ๕ ป โดยยึดหลักการ ๕ ประการ การยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒o ป การยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ข้ันพื้นฐานไดกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับการศึกษา การสรางและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ
ประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได คิดวิเคราะหเปน สื่อสารได 
 ปจจุบัน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวพัฒนาการทางสมอง หรือ Brain – based 
Learning ไดรับการยอมรับวา เปนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่สามารถพัฒนาผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการอานออก เขียนได และสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง ประกอบดวยกุญแจสําคัญ ๕ 
ดอก ซึ่งลวนแตมีความสําคัญทั้งสิ้นตอการพัฒนาดานการอาน – การเขียน – คิดวิเคราะห ดวยคุณคาดังกลาวจึง
จัดใหมีโครงการ “อานออก – เขียนได” ข้ึน อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรูและการดํารงชีวิตของนักเรียนทั้ง
ในปจจุบันและในอนาคต 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูผูสอนสาระวิชาภาษาไทยช้ัน ป.๑-ป.๖ กลุมโรงเรียนปาโมก 
 นักเรียนช้ัน ป.๑ ในกลุมโรงเรียนปาโมก ไดรับการฝกในเรื่องการอานออกเขียนไดและอาน คลองเขียน
คลองในช้ัน ป.๒-ป.๖ 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 เชิงคุณภาพ 
 ครูผูสอนกลุมสาระวิชาภาษาไทยช้ัน ป.๑-ป.๖ จํานวน ๖o คน ไดรับการอบรมเทคนิคและวิธีการสอน
อานออกเขียนไดในช้ัน ป.๑ และอานคลองเขียนคลองในช้ัน ป.๒-ป.๖ สามารถพัฒนารูปแบบ กิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อใชในการพัฒนาการอานออก เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ สามารถอานออก เขียนได รอยละ ๑๐๐ 
- ผูเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ ๒-๖ สามารถอานคลองเขียนคลอง ไดรอยละ ๑๐๐ 

ผลการดําเนินงาน 
 ๑. ครูผูสอนสาระวิชาภาษาไทยช้ัน ป.๑ – ป.๖ มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีม่ีประสทิธิภาพ 
 ๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ สามารถอานออก เขียนได รอยละ ๑๐๐ 
 ๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒-๖ สามารถอานคลองเขียนคลองไดรอยละ ๑๐๐ 
 ๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทยและการรักการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสมัฤทธทางการเรยีน (o-net) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา  จุดเนนจุดที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๗ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๘ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนทกุกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
๒.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติ( O-NET) ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเพิ่มข้ึนรอยละ ๕ ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
๒.รอยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนจากการทดสอบระดับชาติ( O-NET) เพิ่มข้ึนรอย ๕ ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายธวัช  เสือทรงศิล   นายวิทยา  รัตนธารากร 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตามความ
ในมาตรา ๖ ที่วา การจัดการศึกษาตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  
สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ในกระบวนการเรียนรูมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข รูจักสิทธิหนาที่ของตนเอง สงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน รูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับแนวการจัด
การศึกษา กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดจุดมุงหมายและหลักการ
ของพระราชบัญญัติรูจักพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

ทั้งน้ีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุมโรงเรยีนไดกําหนดวิสัยทัศนใหเปนองคกรแกนนําในการ
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและศักยภาพดาน เกง ดี มีสุข สามารถพึ่งตนเองไดตามวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กีฬา ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุมกันตออบายมุข สารเสพติด สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ดังน้ันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการจัดการศึกษาของกลุม
โรงเรียนปาโมก จึงไดจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม

สาระเพิ่มข้ึน 
๒.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติ( O-NET) ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนรอย

ละ ๕ ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน   
๒.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนกลุมปาโมกทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติ( O-NET) เพิ่มข้ึนรอย ๕ ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 
๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที๖่กลุมปาโมกมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
๒.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖กลุมปาโมกมีผลการประเมนิระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

โครงการ  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครกูลุมโรงเรียนขุนอินท 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐ ของการจัดอบรมใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนขุนอินท จํานวน ๔ 

กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีขาราชการครูที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการและสามารถ

พัฒนาศักยภาพการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการกลุมโรงเรียนขุนอินท 

การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูโดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผล และทักษะใน    การ
สื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพ
ของแตละ บุคคล โดยการประยุกตใชสื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับสภาพปญหาและที่เกิดจากความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะนําไปสูการพัฒนา
ใหใชความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุมขุนอินทจึงไดจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จัดอบรมใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมขุนอินท ๑๔๐ คน จํานวน ๔ กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมขุนอินททุกคนมีความรูความสามารถ และมีประสบการณที่

หลากหลาย สามารถนําความรูมาใชพัฒนางานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคลากรทางการศึกษา กลุมโรงเรียนขุนอินท มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาศักยภาพชีวิตของตน 

และสามารถพัฒนาศักยภาพการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET)  
   ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๓ ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ กลุมโรงเรียนพระตําหนัก มีผลการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวม เพิ่มข้ึนไมนอยกวา 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความรูในการทําแบบทดสอบ O - NET 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายธีรวุฒิ  บุญสอน   นายอุดม  ลิ้มบญุเจริญ   นายจําเนียร  แจมอําพร 
 นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ   นายเมธี พันธงาม   วาที่รอยตรถีาวร  พึ่งอุทัยศร ี
   นายประสิทธ์ิ  รุงแจง   นางสรามล  คําเข่ือน   นายอรรคพล  สุวรรณผา  
   นายวีระชาติ  มาลัย   นางวราทิพย  ชักนํา  นางภทรพร  สธุาพจน 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ (O - NET) ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งในภาพรวม
ระดับชาติยังไมเปนที่นาพอใจ คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่าเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ O - NET ของนักเรียนสูงข้ึน กลุมโรงเรียนพระตําหนัก จึงจัดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของนักเรียนและสงเสริมแนวทางการทําขอสอบ O – NET ตามโครงการยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ปการศึกษา ๒๕๕๙ น้ี 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ กลุมโรงเรียนพระตําหนัก มีผล
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวม เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรูในการทําแบบทดสอบ O - NET 

ผลการดําเนินงาน 
 คุณภาพผูเรียนทัง้ระดับชาติ (O – NET) สูงข้ึนตามเปาหมายของชาติ 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการอาน การเขียน เพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไป อานคลอง เขียนคลอง 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ อานออก เขียนได สามารถเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับ 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายธีรวุฒิ  บุญสอน   นายอุดม  ลิ้มบญุเจริญ   นายจําเนียร  แจมอําพร 
 นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ   นายเมธี พันธงาม   วาที่รอยตรถีาวร  พึ่งอุทัยศร ี
   นายประสิทธ์ิ  รุงแจง   นางสรามล  คําเข่ือน   นายอรรคพล  สุวรรณผา  
   นายวีระชาติ  มาลัย   นางวราทิพย  ชักนํา  นางภทรพร  สธุาพจน 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดนโยบายใหผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุก
คนอานออก เขียนได ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไปทุกคน อานคลอง เขียนคลอง จากการประเมินพบวา
นักเรียนภายในกลุมพระตําหนัก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ยังมีปญหาดานการอาน การเขียน ดังน้ัน
กลุมโรงเรียนพระตําหนักจึงจัดทําโครงการพัฒนาการอาน การเขียน เพื่อการสื่อสาร 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก  เขียนได 
ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไป อานคลอง  เขียนคลอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ อานออก เขียนได สามารถเรียนจนจบ 

ผลการดําเนินงาน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  ๑ – ๖ อานออก เขียนได สามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสือ่สาร 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายธีรวุฒิ  บุญสอน   นายอุดม  ลิ้มบญุเจริญ   นายจําเนียร  แจมอําพร 
 นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ   นายเมธี พันธงาม   วาที่รอยตรถีาวร  พึ่งอุทัยศร ี
   นายประสิทธ์ิ  รุงแจง   นางสรามล  คําเข่ือน   นายอรรคพล  สุวรรณผา  
   นายวีระชาติ  มาลัย   นางวราทิพย  ชักนํา  นางภทรพร  สธุาพจน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องสําคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมตองการทรัพยากรมนุษยที่มี
ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อแสวงหาความรู และเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการศึกษาโดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องชวยเสริมความสามารถ  นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังมีบทบาท
สําคัญทางดานการติดตอสื่อสารระหวางชนชาติตาง ๆ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร จน
กลายเปนภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language) ภาษาอังกฤษจัดเปนสื่อสําคัญ
นําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ และเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป จากการประเมิน
พบวานักเรียนในกลุมโรงเรียนพระตําหนักยังขาดทักษะการใชภาอังกฤษในการสื่อสาร ดังน้ันกลุมโรงเรียนพระ
ตําหนักจึงจัดทําโครงการทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสือ่สาร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 

ผลการดําเนินงาน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๓ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๘๐ ของผูบริหาร และคณะครูในกลุมโรงเรียนพระตําหนักมีความรู ความเขาใจเรื่อง STEM 

Education นําไปสูการปฏิบัติได 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ของผูบริหาร และคณะครใูนกลุมโรงเรียนพระตําหนัก มีความสามารถดําเนินการตรงตาม

วัตถุประสงคของโครงการสะเต็มศึกษา 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายธีรวุฒิ  บุญสอน   นายอุดม  ลิ้มบญุเจริญ   นายจําเนียร  แจมอําพร 
 นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ   นายเมธี พันธงาม   วาที่รอยตรถีาวร  พึ่งอุทัยศร ี
   นายประสิทธ์ิ  รุงแจง   นางสรามล  คําเข่ือน   นายอรรคพล  สุวรรณผา  
   นายวีระชาติ  มาลัย   นางวราทิพย  ชักนํา  นางภทรพร  สธุาพจน 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ สงผลใหการจดัการศึกษาตองมีการปรบัเปลีย่นเพือ่ใหผูเรียน
สามารถดํารงตนอยูในสังคม และสามารถปรับตัวเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ผูเรียนตองเผชิญอยูกับยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน (Globalization) สังคมขอมูล
ขาวสาร  (Information Society ) การขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ การแขงขันในดานเศรษฐกิจ 
ความตองการแรงงานที่มีความคิดสรางสรรค ซึ่ง STEM Education เปนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิชา ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกตใหเกิดการคิดนําไปสูนวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวัน  แตเน่ืองจากประเทศไทยขาดกําลังคนดานสะเต็ม 
(STEM workforce) ที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปน
เรื่องไกลตัว ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รวมกับ สสวท.ไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเห็นประโยชน
ของการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ดังน้ันกลุมโรงเรียนพระตําหนักจึงจัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๘๐ ของผูบริหาร และคณะครูในกลุมโรงเรียนพระตําหนักมีความรู ความเขาใจเรื่อง STEM 

Education นําไปสูการปฏิบัติได 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
ผูบริหาร และครูในกลุมโรงเรียนพระตําหนัก มีความสามารถดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการสะเต็มศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
ผูบริหาร และคณะครูในกลุมโรงเรียนพระตําหนัก มีความสามารถดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการสะเต็มศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๙๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ัน ป.๖ มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิชาหลักสูงกวาคาเฉลี่ยของ สพฐ. คือ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 
๒. นักเรียนช้ัน ป.๓ อานคลองเขียนคลองรอยละ ๘๐ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 
เชิงคุณภาพ 
๑. คะแนนเฉลี่ย O- NET ช้ัน ป.๖ สูงข้ึน รอยละ ๓ 
๒. คะแนนเฉลี่ย NT ช้ัน ป.๓ สูงข้ึน รอยละ ๓ 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายธีรวุธ  จิระโภคิน 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ O-NET , NT ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนทั้งในภาพรวม 
ระดับชาติ ยังไมเปนที่นาพอใจ คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่าเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ทางกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง ไดตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนานักเรียน และนอกจากน้ันในการพัฒนาดานตาง ๆ อันไดแก การพัฒนาทางดาน 
รางกาย สังคม สติปญญา และใหกาวทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวิทยาการใหม ๆ เพื่อ
นํามาประยุกตปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน เปนการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรง
จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป. ๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองจํานวน ๑๐๐ คน มีผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาที่สูงข้ึน 
๒. นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองรอยละ ๙๐ ไดรับความรูและประสบการณ

ตามวัตถุประสงค 
 ๓. รอยละ ๘๐ ของนักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่
สูงข้ึนเมื่อนํามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 เชิงคุณภาพ 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองในภาพรวม ทุก

กลุมสาระสูงข้ึน รอยละ ๓ 
๒. กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองมีความเขมแข็ง และพัฒนาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอเปนปจจุบัน 
 

ผลการดําเนินงาน 
๑. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงข้ึน รอยละ ๓ ทุกกลุมสาระ    

การเรียนรู 
๒. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง มีความเขมแข็ง และพัฒนาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอเปน

ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  สงเสริมทกัษะทางการกีฬาและการออกกําลังกาย 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมสีุขภาพแข็งแรง อนามัย และบุคลิกภาพที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนรักในการออกกําลงักายอยางสม่ําเสมอ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายธีรวุธ  จิระโภคิน 

ตามที่กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง ไดจัดทําโครงการสงเสริมทักษะทางการกีฬาและการ ออกกําลังกาย 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผานมาใหนักเรียนรักการออกกําลังกาย และมีทักษะทางดานกีฬา มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง ไดตระหนักตอการพัฒนาทางดานสุขภาพอนามัย ทางดานการออกกําลัง
กายใหเปนกิจกรรมสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน เพราะจะทําใหเกิดสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสงเสริมสมรรถภาพ
รางกายใหมีความคลองแคลวย่ิงข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และหลีกเลี่ยงอบายมุข อีกทั้งเปนประสบการณหน่ึงที่
นักเรียนควรไดรับและเปนการฝกความสามัคคีความมีนํ้าใจเปนนักกีฬากลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง ที่จะชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับนักเรียนไดตามพระราชดํารัสกีฬาสรางคน คนสรางชาติ จึงไดจัดโครงการสงเสริม
ทักษะทางการกีฬาและการออกกําลังกายเปนโครงการตอเน่ือง 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนรอยละ ๗๕ รักกีฬาและการออกกําลังกาย 
๒. นักเรียนรอยละ ๗๕ มีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพที่ดี 
๓. นักเรียนรอยละ ๗๕ ใชเวลาวางใหเปนประโยชนหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดใหโทษสภาวะที่เสี่ยงตอความ

รุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความช่ืนชมในการเลนกีฬา และรกัการออกกาลังกาย 
๒. นักเรียนมีผลงานทางดานการกีฬา และการออกกาลังกาย 
๓. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย และบุคลกิภาพที่ดี 
๔. นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดใหโทษสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปญหา    

ทางเพศ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพที่ดี 
๒. นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดใหโทษสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปญหา      

ทางเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมปลอดการอานไมออก เขียนไมได ระดับช้ันประถมศึกษา 
 สูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใชการมสีวนรวม 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา  จุดเนนที่ ๒ 
  ()  ๑๑  นโยบายสําคัญ  นโยบายขอที่ ๔ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ.  ขอที่ ๑  ยุทธศาสตรที่ ๑ 

ความสําเร็จตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะใหเปนไปตามเปาหมาย จุดเนนของสพฐ. 
๒. รอยละ ๑๐ ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๓. รอยละ ๕๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานออก เขียนได 
๔. รอยละ ๙๐ ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่ไดรับการสงเสรมิพัฒนา และนําความรูไป

ใชในการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๘๐ ของประสิทธิภาพของสื่อทีม่ีประสิทธิผลในการอานออก เขียนได 
๒. รอยละ ๘๐ ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการ 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพงษศักด์ิ  ทองศักด์ิ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมี คุณภาพ น่ันหมายถึงผูเรียนเปนคนดีมีปญญา 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และภูมิใจในความเปนไทย ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยที่ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงในความเปนไทยสูสากลไดอยาง
สรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกฝายในสังคมคาดหวัง ดังน้ันสถานศึกษาจะตองดําเนินการการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล เพื่อจะนําไปสูการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เบื้องตนสถานศึกษาตองดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนดวยนวัตกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนช้ันประถมศึกษา อานออกเขียนไดทุกคน ซึ่งจะสงผลใหการเรียน
ในระดับที่สูงข้ึนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนักเรียนสามารถอานหนังสือ และเขียนหนังสือไดอยางคลองแคลว 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่เนนการแกปญหาสภาวการณอานไมออก เขียนไมได และอาน
ไมคลองเขียนไมคลองของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมุงหวังใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย
สูงข้ึนและกลุมสาระวิชาอื่นสูงข้ึนไปดวย ตลอดจนมีความตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย ซึ่งจะสงผลให
เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอานคลองเขียนคลองตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนในกลุมดอกแกวไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาน้ี จึงไดจัดทําโครงการน้ี
ข้ึนมา 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  ทุกโรงเรียนในกลุมดอกแกวไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูจาก

สื่อนวัตกรรมเนนการอานออกเขียนได อานคลอง เขียนคลอง ไดตามมาตรฐานการเรียนรู และทุกโรงเรียนรวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการอานออก เขียนได ในระดับกลุมโรงเรียน  

๒. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกคนในกลุมโรงเรียนดอกแกวไดรับการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถผลิตสื่อคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย มีความสามารถดานองคความรู และการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการที่เนนการอานออกเขียนได 

๓. ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาความรูและ
ทักษะการผลิตสื่อ นวัตกรรมใหมๆ สงเสริมสนับสนุนเนนใหนักเรียนอานออก เขียนได อานคลองเขียนคลองและ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  ในกลุมโรงเรียนดอกแกวรวมกิจกรรมการเรียนรูจากสื่อ

นวัตกรรมเนนการอานออกเขียนได อานคลอง เขียนคลอง ผานมาตรฐานการเรียนรู สามารถเขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการอานออก เขียนได ในระดับโรงเรียน และระดับกลุมโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ  

๒. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในกลุมโรงเรียนดอกแกวไดรับการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถผลิตสื่อคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิผล มีความสามารถดานองคความรู 
และการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เนนการอานออกเขียนไดเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 

๓. ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาความรูและทักษะ
การผลิตสื่อ นวัตกรรมใหมๆ สงเสริมสนับสนุนเนนใหนักเรียนอานออก เขียนได อานคลองเขียนคลองและ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุกช้ันและทุกสาระวิชา 
๒. นักเรียนที่มีปญหาการอานไมออก เขียนไมไดลดลง และนักเรียนมีความสามารถการอานคลองเขียน

คลองเพิ่มข้ึน 
๓. ครูผูสอนมีความรูความสามารถดานองคความรูและการจัดการเรียนการสอนที่เนนการอานออก    

เขียนได 
 ๔. โรงเรียนมีคลังสื่อและนวัตกรรมทีม่ีประสทิธิผลในการสงเสริมการอานออก เขียนได 

๕. บุคลากรและผูทีเ่กี่ยวของมีความพงึพอใจต้ังแตระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  อบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา  จุดเนนที่ ๒ 
  ()   ๑๑  นโยบายสําคัญ  นโยบายขอที่ ๔ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ.  ขอที่ ๑  ยุทธศาสตรที่ ๑ 

ความสําเร็จตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในกลุมดอกแกว 

โรงเรียนละ ๕ คนจํานวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๗๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่๖ ของโรงเรียนในกลุมดอกแกว มีความรูและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องตน และสามารถนําไปปรบัใชในชีวิตประจําวันได 
รอยละ ๗๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียนในกลุมดอกแกวมีความกลาและมั่นใจใน

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนวัดแปดแกว (สพันธพุมระชัฏกุล) 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสําคัญที่จะยกระดับการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษใหนักเรียน
สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดเน่ืองจากสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆทั่วโลกและเพื่อใชในการศึกษาตอ 
ประกอบอาชีพและชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูคนดวยกัน ดังน้ัน นักเรียนกลุมดอกแกวควรมีทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษ ใหสามารถติดตอสื่อสาร แสวงหาความรู ยังผลใหเกิดความมั่นใจในการสื่อสารไดอยาง
ถูกตอง 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในกลุมดอกแกว โรงเรียนละ ๕ คน
จํานวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียนในกลุมดอกแกวมีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเบื้องตน และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 ๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ของโรงเรียนในกลุมดอกแกวมีความกลาและมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ๑. นักเรียนที่เขารับการอบรม มีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องตน และ
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 ๒. นักเรียนที่เขารับการอบรมมีความกลาแสดงออกและมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่๒ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที ่๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
- รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนกลุมโรงเรียนดอกแกว เขารวมโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษา 
- รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในกลุมโรงเรยีนดอกแกวมีการขับเคลื่อนกจิกรรมตาง ๆ  ในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๕ ของคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) เพิ่มข้ึนไมนอยกวา รอยละ ๕ 
- รอยละ ๕ ของคาเฉลี่ยรอยละของผูเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของผลการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชา โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๕ 
- รอยละ ๘๐ นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทุกกลุมสาระ 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายพงษศักด์ิ  ทองศักด์ิ 

 จุดมุงหมายและหลกัการของพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามความในมาตรา ๖ ที่วา การจัดการศึกษาตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสขุ ในกระบวนการเรียนรูมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข รูจักสิทธิหนาที่ของตนเอง สงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน รูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับแนว
การจัดการศึกษา กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดรูจักพัฒนาตนเองให
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรูตองจดับรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  

ทั้งน้ี ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net NT ระดับเขตพื้นที่ (Las) ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทั้งในภาพรวมระดับชาติ ยังไมเปนที่นาพอใจ คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่าทุกกลุมสาระการ
เรียนรู เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ทางกลุม
โรงเรียนดอกแกว ไดตระหนักและเล็งเห็นความสาํคัญของการพัฒนานักเรยีน และนอกจากน้ันในการพัฒนาดาน



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ตาง ๆ อันไดแก การพัฒนาทางดานจิตใจ รางกาย สังคม สติปญญา และใหกาวทันตอเหตุการณและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวิทยาการใหม ๆ เพื่อนํามาประยุกตปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน เปนการพัฒนา
การศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนดอกแกวดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธและสรางความตระหนักใน      
การสอบ O-NET 
 ๒. สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนดอกแกวมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียน  
 ๓. สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนดอกแกวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานสูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ 
 เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทกุกลุมสาระ รอยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๕ 
๓. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๕ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนในกลุมโรงเรียนดอกแกวมีความรูและทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทกุกลุมสาระ 
๒. ผลการประเมินในระดับกลุมโรงเรียนดอกแกว ทุกโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลใน

ระดับชาติเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๕ 
๓. นักเรียนในกลุมโรงเรียนดอกแกว มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
๔. นักเรียนในกลุมโรงเรียนดอกแกว มีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึนไมนอย

กวารอยละ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๐๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่๑ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
- รอยละ ๘๐ ของครูกลุมโรงเรียนดอกแกว จํานวน ๔๐ คน เขารวมโครงการการจัดการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๘๐ ของครู รอยละ ๘๐ ไดฝกประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
- รอยละ ๓ ของคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) เพิ่มข้ึนไมนอยกวา รอยละ ๓ 
- รอยละ ๓ ของคาเฉลี่ยรอยละของผูเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของผลการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชา โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓  
- รอยละ ๘๐ นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีนิสัยรักการอาน 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท   

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายพงษศักด์ิ  ทองศักด์ิ   

 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนวิชาพื้นฐานที่จัดนักเรียนไดศึกษา โดยกําหนดไวใน
มาตรฐานการเรียนรูของชาติต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สวนใหญในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ยังไมเปนที่นาพอใจและจากที่ทางรัฐบาลใหความสําคัญกับการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยไดบูรณาการองคความรูทางดานวิทยาศาสตร 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ คณิตศาสตร (Mathematics) โดย
เรียกวิธีการจัดการเรยีนการสอนแบบน้ีวา STEM Education ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการคิด
แกปญหาและการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ตลอดจนมุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ใหสามารถแขงขันในระดับนานาชาติได 
 ดังน้ัน กลุมโรงเรียนดอกแกว ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ในการพัฒนาศักยภาพของครูและ
นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความเขาใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ในโรงเรียนและเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศใหมีคุณภาพสูงข้ึนและทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศในระดับสากลสืบไป จึงไดดําเนินโครงการการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) ข้ึน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ครูกลุมโรงเรยีนดอกแกว จํานวน ๔๐ คน เขารวมโครงการการจัดการเรยีนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) 
เชิงคุณภาพ 

 - ครู รอยละ ๘๐ ไดฝกประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
 - คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(NT) เพิ่มข้ึนไมนอยกวา รอยละ ๓ 
 - คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชา โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 
 - รอยละ ๘๐ นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีนิสัยรักการอาน 

ผลการดําเนินงาน 
 ๑. ครูกลุมโรงเรียนดอกแกวสามารถเขาใจและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอน ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได 

๒. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดแกปญหาในชีวิตจริง การสรางสรรคนวัตกรรมใหมและ
การบูรณาสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี เขาดวยกัน โดยใช STEM 
Education เปนพื้นฐาน 
 ๓. ทําใหผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสูงข้ึน 
 ๔. โรงเรียนในกลุมดอกแกวไดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education 
ที่เช่ือมโยงกับกลุมสาระอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ เพิ่มพูนใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใน
บริบทที่หลากหลายมีความหมายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

โครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย  
()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑  
()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่   
()  นโยบายและจุดเนนสพฐ. ขอที่   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ  
 ๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศที่สองในการสื่อสาร การศึกษาตอ และ
การประกอบอาชีพ  
 ๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา เลือกใชสื่อการเรียนรูอยางถูกตอง 
 ๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมสีามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีนิสัยรกัการอาน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผูรอยละ ๑๐๐ ของเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศที่สองในการสื่อสาร การศึกษาตอ และ

การประกอบอาชีพ เพิ่มข้ึน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา เลือกใชสื่อการเรียนรูอยางถูกตอง มากย่ิงข้ึน 
๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมสีามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีนิสัยรกัการอาน ดีข้ึน  

งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสามารถ  คงสุข   ประธานกลุมและผูบรหิารกลุมโรงเรียนแสวงหาพฒันา  

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานน้ัน นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ ถือวาเปน
กระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการ
เรียนรูตองยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู โดยใชแหลงเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ดังน้ัน กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา ไดดําเนินการ
จัดทําโครงการเพื่อสนอง แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และตามกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
พัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนาสื่อการเรียนรูตามหลักสูตร 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 ๑. เพื่อใหนักเรียนรอยละ ๙๐ ของผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศที่สองในการสื่อสาร 
การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  
 ๒. เพื่อใหสถานศึกษารอยละ ๑๐๐ เลือกใชสือ่การเรียนรูอยางถูกตอง  
 ๓. เพื่อใหนักเรียนรอยละ ๘๐ สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีนิสัยรักการอาน 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 เชิงคุณภาพ  
 ๑. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศที่สองในการสื่อสาร การศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพดีข้ึน  
 ๒. เพื่อใหสถานศึกษา เลือกใชสื่อการเรียนรูอยางถูกตอง  
 ๓. เพื่อใหนักเรียน สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีนิสัยรกัการอาน 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศทีส่องในการสือ่สาร การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  
๒. สถานศึกษา เลือกใชสือ่การเรียนรูอยางถูกตอง 
๓. ผูเรียนมีสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีนิสยัรักการอาน ในกลุมโรงเรียนแสวงหา

พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

โครงการ  ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O –NET) 
และการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ ๒๑ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย  
  ()  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑  
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่
  ()  นโยบายและจุดเนนสพฐ. ขอที ่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ  
รอยละ๑๐๐ ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ทุกคน เขาคาย

วิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนช้ัน ป.๖ และ ม.๓ เพิ่มข้ึนไมนอยกวา

รอยละ ๓ 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสามารถ  คงสุข   ประธานกลุมและผูบรหิารกลุมโรงเรียนแสวงหาพฒันา  

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานน้ัน นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ ถือวาเปน
กระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการ
เรียนรูตองยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู โดยใชแหลงเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ดังน้ัน กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา ไดดําเนินการ
จัดทําโครงการเพื่อสนอง แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และตามกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดกิจกรรมคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผล O – Net 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ไดลงมือฝกปฏิบัติ เรียนรูและแกไขปญหาตามสถานการณ ไดเปนอยางดี และเต็ม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนใหสูงข้ึนในปตอไป 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ  

เพื่อใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนเขารวมกิจกรรมการจัด
คายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ และผล O – Net ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  
 เชิงคุณภาพ  

เพื่อใหนักเรียนมีคาเฉลีย่รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของผลการ
ทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O –NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยละ รอยละ ๓ 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผลการ

ทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O –NET) ทุกโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา 
โครงการ  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Educational) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย  
  ()  ยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที.่. 
  ()  นโยบายและจุดเนนสพฐ. ขอที.่. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอน ทุกโรงเรียน จํานวน ๒๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอน มีความรูความเขาใจในหลักการ สะเต็มศึกษา 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูบริหารกลุมโรงเรียนสามโก 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ สงผลใหการจดัการศึกษาตองมีการปรบัเปลีย่นเพือ่ใหผูเรียน
สามารถดํารงตนอยูในสังคม และสามารถปรับตัวเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ผูเรียนตองเผชิญอยูกับยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน (Globalization) สังคมขอมูล
ขาวสาร  (Information Society) การขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ การแขงขันในดานเศรษฐกิจ 
ความตองการแรงงานที่มีความคิดสรางสรรค ซึ่ง STEM Education เปนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิชา ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาประยุกตให
เกิดการคิดนําไปสูนวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวัน แตเน่ืองจากประเทศไทยขาดกําลังคนดานสะเต็ม (STEM 
workforce) ที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนเรื่องไกล
ตัวขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รวมกับ สสวท.ไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเห็นประโยชนของการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

กลุมโรงเรียนสามโก จึงเห็นความสาํคัญในการจดัโครงการการจดัการเรียนรูสะเต็มศึกษา เพื่อขับเคลื่อน 
สรางเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน โดยรวมมือกับ สสวท. และ
โรงเรียนกระตุนความต่ืนตัวในนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่เนนการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคูกับความรูในเน้ือหาวิชา โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดสงเสริมพัฒนา
โรงเรียน จํานวน ๑๐ โรงเรียน ใหขับเคลื่อนการดําเนินงานสะเต็มศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และภายใน ๕ ป 
จะมีการขยายผลการดําเนินการใหครอบคลุมทุกคนภายในโรงเรียน  

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผูบริหารและ ครู โรงเรียนในสังกัด ๑๐ โรงเรียน มีความรู ความเขาใจเรื่อง STEM Education นําไปสู
การปฏิบัติได 

เชิงคุณภาพ 
ผูบริหารและ ครู ในโรงเรียนมีความเขาใจในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

และสามารถดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Educational) 

ผลการดําเนินงาน 
ผูบริหารและ ครู ในโรงเรียนมีความเขาใจในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

และสามารถดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

โครงการ  โครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที.่. 
  ()  นโยบายและจุดเนนสพฐ. ขอที.่. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในกลุมโรงเรียนสามโก ไดรวมกจิกรรมพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีทกัษะพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูบริหารกลุมโรงเรียนสามโก 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน มุงปฏิรูประบบความรูของ
สังคมไทยเพื่อยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล โดยมาตรการสําคัญประการหน่ึง ไดแก การรณรงคการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อให
คนไทยสามารถสื่อสารและเปดโลกทัศนการเรียนรูอยางกวางขวางไรพรมแดน สามารถสรางศักยภาพและความ
พรอมของประชาชนในการกาวสูการเปนพลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรูและแขงขันในเวทีโลกอยางมั่นใจ ตัว
แปรสําคัญที่จะทําใหการเตรียมความพรอมดังกลาวไดดีที่สุด คือ การเตรียมคนใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะดานตางๆ สื่อกลางที่จะทําใหคนไทยเกิดความพรอม น่ันคือ ภาษาตางประเทศที่เปนสากล และคนทั้ง ๑๐ 
ประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเขาใจได ก็คือภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจําเปนตองเตรียมใหเยาวชนคนใน
ชาติทักษะที่สําคัญของภาษาอังกฤษที่ตองเตรียมใหนักเรียน น่ันคือ ทักษะดานการสื่อสาร โดยเฉพาะการเรียนรู
จากเจาของภาษา ซึ่งเปนชาวตางชาติจริงๆ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูใหมของนักเรียนที่จะสงเสริมใหนักเรียน
อยากที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน  
 ดังน้ัน กลุมโรงเรียนสามโก ไดเห็นความสําคัญในโครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร เพื่อเสริมความมั่นใจ กลาแสดงออก สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และสงผลใหพัฒนาการดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดีมากย่ิงข้ึน ตลอดจนผูปกครอง และชุมชน เกิดความพึงพอใจใน
ศักยภาพการจัดการจัดศึกษาของสถานศึกษาดวย 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนในกลุมโรงเรียนสามโก ไดรวมกจิกรรมพฒันาทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนในกลุมโรงเรียนสามโก มีพัฒนาการดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน และเกิดความพรอมพื้นฐานในการเขาสูประชาคมอาเซียน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนในกลุมโรงเรียนสามโกมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนมีทักษะดานการสือ่สารภาษาอังกฤษมากข้ึน 
๓. นักเรียนกลาแสดงออกและสามารถใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

โครงการ  อานออกเขียนได 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 

  ()  ยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที.่. 
  ()  นโยบายและจุดเนนสพฐ. ขอที.่. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนจํานวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีทกัษะในการอาน และเขียน ภาษาไทย ไดถูกตอง 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูบริหารกลุมโรงเรียนสามโก 

การพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดน้ัน การอานเปนหัวใจของการเรียนการสอนเพราะทําใหผูเรียนมีความรอบรูในทุก ๆ ดาน 
โดยเฉพาะกลุมทักษะ ภาษาไทย และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการใหเด็กไทยมีความสามารถใน
การอานออกเขียนได ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองพัฒนานักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ในดานการ
อานออกเขียนได เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในระดับช้ันที่สงูข้ึน จึงไดจัดทําโครงการอานออกเขียนได เพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน และการเขียนที่ถูกตอง 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ อานภาษาไทยไดรอยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ เขียนภาษาไทยไดรอยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเขียน รอยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนอานภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
๒. นักเรียนมีเขียนภาษาไทยไดถูกตอง 
๓. นักเรียนรักการอาน และการเขียนที่ถูกตอง รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
๔. เสรมิสรางทักษะในการอาน และเขียนภาษาไทย  

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอาน การเวนวรรคขอความการออกเสียงที่ถูกตองตาม

หลักวิชาการของภาษาไทย 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๑๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๒. นักเรียนมีความรูความเขาใจในเขียนภาษาไทยไดถูกตอง 
๓. นักเรียนมีทักษะในการอานและการเขียนมากข้ึน สามารถอานหนังสือไดดี 
๔. นักเรียนรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการอานหนังสือมากข้ึนและบันทึกผลได 
๕. นักเรียนมีความสามารถเปนตัวแทนของโรงเรียนในการแขงขันกิจกรรมการอานและการเขียนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  คายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
   (NT)) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  สอดคลองกับนโยบายจุดเนน ๖  
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา  
  ()  จุดเนนที่๑ หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ในกลุมอําเภอสามโก ไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาตามโครงการฯยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (NT) 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของจํานวนโรงเรียนนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่๓ ในกลุมอําเภอสามโก มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทางการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (NT) เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ (เทียบกับปการศึกษา 
๒๕๕๘) 

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูบริหารกลุมโรงเรียนสามโก 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานน้ัน นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ ถือวาเปน
กระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการ
เรียนรูตองยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรูโดยใชแหลงเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ดังน้ัน กลุมโรงเรียนสามโก ไดดําเนินการจัดทํา
โครงการเพื่อสนอง แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และตามกลยุทธของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานการจัดกิจกรรมคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผล NT ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๓ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดลงมือฝก
ปฏิบัติ เรียนรูและแกไขปญหาตามสถานการณ ไดเปนอยางดี และเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (NT) ของนักเรียนใหสูงข้ึนในปตอไป 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ  
เพื่อใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนเขารวมกิจกรรมการจัดคายวิชาการ เพื่อยกระดับผล

การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (NT) 
เชิงคุณภาพ  
เพื่อใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ของผลการทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (NT) โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยละ รอยละ ๓  
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผลการทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (NT) ทุกโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนสามโก 
 ๒. ครูพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 ๓. นักเรียนมีการพฒันาอยางเต็มศักยภาพ 
 ๔. ชุมชนใหความสําคัญและใหการสนับสนุนโรงเรียนมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาศึกษานิเทศก 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒ 
  (  )  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๑ คน 

และผูเกี่ยวของ นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงานโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๘ ครั้ง 
๒. รอยละ ๑๐๐ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๑ คน 

และผูเกี่ยวของ ไปพฒันาศักยภาพ ศึกษาดูงาน โครงการช่ังหัวมัน 
เชิงคุณภาพ 
๑.รอยละ ๑๐๐ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๑ คน และ

ผูเกี่ยวของ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ผูบริหารโรงเรียน ครู ที่ไดรับการนิเทศ สามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

งบประมาณ   ๗๗,๓๔๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรางค  เทียนดี 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพผูเรียนเปน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยคํานึงวาครู คือทรัพยากร
บุคคลและปจจัยที่สําคัญที่สุด ดังน้ัน จึงกําหนดเปนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู           
ชุดโครงการที่ ๑ พัฒนาระบบนิเทศ พัฒนาศึกษานิเทศก 

การพัฒนาศึกษานิเทศก ใหสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศึกษานิเทศกใน
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ สื่อ 
เครื่องมือนิเทศ และกลไกสนับสนุนการนิเทศ ที่จะกอใหเกิดผลตอการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและระบบ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักและเห็นความสําคัญจําเปนดังกลาวเพื่อ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมปฏิบัติการ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน    

๑๕ คน เดือนละ ๑ ครั้ง จํานวน ๘ ครั้ง 
๒. พัฒนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑ ครั้ง  



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน ๑๕ คน มีการพัฒนา

ระบบและรปูแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยละพัฒนาที่สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๑ คน ปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนและกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคลองกับครู และผูบริหารสถานศึกษา 
๒. ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ไดรับการนิเทศ สามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุมาตรฐานการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกจิและพื้นที่ปฏิบัติงาน 
  เปนฐานดวยระบบ TEPE ONLINE  

หนวยงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาโดยยึดถือภารกิจ

และพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของขาราชการครมูีความรู ความเขาใจในการเสนอขอมีและเลือ่นวิทยฐานะ 

งบประมาณ   ๕๗,๘๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางนพวรรณ  ดนตร ี  นางเพ็ญศรี  พรพงึพระกาฬ 

ตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การผลิตและพัฒนาครู กําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE ONLINE พัฒนาครูตามความตองการและสอดคลองกับบริบทของผูเรียน
และสถานศึกษาดวยกระบวนการ Coaching & Mentoring On The Job Training โดยความรวมมือระหวาง
วิทยากรพี่เลี้ยงผูเช่ียวชาญจากสถาบันอุดศึกษาและศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนา
กลุมเขารับการพัฒนาที่เปน Best Practice ใหไดรับวิทยฐานะสูงข้ึนและนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปน 
Best Practice ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นอยางตอเน่ือง เพื่อการสนองตอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงจัดทําโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE ONLINE ข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE ONLINE 
เชิงคุณภาพ 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจจาการพัฒนาดวยระบบ TEPE ONLINE 

และพัฒนาไดตามความตองการสอดคลองกับบริบทของผูเรียนเรียนและสถานศึกษา 
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูเขารับการพฒันาสามารถจัดการเรียนรูไดสอดคลองบริบทของสถานศึกษาและผูเรียน 
๒. นักเรียนที่เรียนกับครูผูเขารับการพฒันามผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสงูข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผูบรหิารสถานศึกษา 

หนวยงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของบุคลากรทางการศึกษาผานการคัดเลือกและสอบแขงขันได 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของบุคลากรทางการศึกษา ที่ผานการคัดเลือกและสอบแขงขันได มีศักยภาพเปนผูที่มี

ความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหตรงตาม
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาทุกระดับ 

งบประมาณ   ๘๗,๘๑๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางนิทรา  อุนทรพัย และเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบ 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป ๒๕๖๐ ไดกําหนดภารกิจที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรเรงดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคือ การ
พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามสายงาน จัดระบบประกันคุณภาพครูผูสอน รวมถึงการแกปญหาความขาดแคลน
อัตรากําลังครู และครูไมตรงวิชาเอก 

เพื่อใหบรรลุตามนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานการศึกษาที่มีหนาที่ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จึงได
จัดทําแผนงานโครงการการพัฒนาและสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยที่
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคน้ันจะตองพัฒนาบุคลากรทุกฝาย ซึ่งทั้งครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวน เปนผูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหมี
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางย่ิงการการสรรหาบุคคล เพื่อทําหนาที่ผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา นับวาเปน
ทรัพยากรที่มีคาย่ิง เพราะเปนบุคคลที่มีบทบาทและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการ
เรียนรูเพื่อใหบทเรียนนาสนใจ ทาทาย และจงูใจใหนักเรียนใฝเรียนรู นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการดูแล
สงตอนักเรียนใหประสบผลสําเร็จในการเรียนตามแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงจัดใหมี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาข้ึน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ดําเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา โดยการสอบสรรหาและหรือ
สอบคัดเลือก ตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทางการศึกษาที่ผานการสรรหา คัดเลือก เปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการ

พัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาใหเยาวชนของชาติเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคลากรทางการศึกษา ผูผานการคัดเลือก มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาของชาติใหบรรลุตาม

นโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนทีป่ระสบความสําเรจ็ 
   เปนทีป่ระจักษ  

หนวยงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓.  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๐ ของครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือ

บุคคลภายนอก ที่เขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ 
๒. รอยละ ๙๐ ของครู บุคลากรทางการศึกษา มีความความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ของ

ขาราชการและลูกจางประจํา 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๙๐ ของครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือ

บุคคลภายนอก ที่เขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ 
๒. รอยละ ๙๐ ของครู บุคลากรทางการศึกษา มีความความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ของ

ขาราชการและลูกจางประจํา 

งบประมาณ   ๒๙๔,๖๒๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางนิทรา  อุนทรพัย และเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา โดยจะตองยึดหลักการมีสวนรวม การ
กระจายอํานาจและความตองการของทุกภาคสวนในสังคมเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน ควบคู
ไปกับการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยไดประสานกับทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อรวมกันพัฒนา สงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียน ไดรับ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา จึงไดมี
โครงการประกาศเกียรติคุณหนวยงาน ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษาและผูมีผลงานดีเดน ที่ประสบ
ความสําเร็จเปนที่ประจักษ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกสงักัด ที่ใหความรวมมือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จึงไดมีโครงการประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดังกลาว  

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๒๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสทิธิประโยชนทางราชการ และมอบเกียรติบัตร รางวัล ยกยอง

เชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่เขามา มี
สวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา ตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม  

เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่เขามามีสวน

รวมจัดและสนับสนุนการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เปนผูเสียสละความสุขสวนตัว มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะสามารถชวยเหลือสังคม เสียสละ อุทิศเวลา กําลังกายและสติปญญา เพื่อเปน
สวนรวมในการสรางเด็กและเยาวชนของชาติ ใหมีคุณภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 

ผลการดําเนินงาน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มีความรูความเขาใจในสิทธิ

ประโยชนของทางราชการ และไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในสงักัด สพป.อางทอง  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘.  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขาประชุม 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของขาราชการครูมีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   ๑,๕๗๒,๕๘๐ บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางนิทรา  อุนทรพัย  และเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบ 

ตามองคประกอบนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคการทั้งทางตรงและทางออม ในฐานะของผูนําองค
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทั้งศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
บริหารงานขององคการและการพฒันางานใหเกดิประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจ ใหบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรและนโยบายที่กําหนด จึงจัดทําโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน เพื่อการ
เปนผูนําองคกรที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรอันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพที่สูงข้ึน  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม 
๒. ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางประสบการณใหขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตามที่กําหนดไว

ในแตละกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติหนาที่และสนับสนุนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูได

อยางเหมาะ 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการทํางานทีสู่งข้ึน 
๒. คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกบัระบบการประเมินแนวใหมเพื่อ 
   เตรียมความพรอมแกสถานศึกษาทีร่ับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๓ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหารสถานศึกษาเขาอบรมทุกคน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนทีร่บัผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขารวมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคนมีความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานใหมและเขียนรายงาน การประเมินตนเองตามรูปแบบ SAR ใหมได 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในทุกคน มีความรูความเขาใจการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานใหมและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบ SAR ใหมได 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหารและครผููเขารวมประชุมเขาใจแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม 

งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายณรงค  สังขสอาด 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวดที่ ๖ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
กําหนดใหมีองคกรภายในคือหนวยงานตนสังกัดและองคกรภายนอกคือ สมศ.เปนผูตรวจสอบคุณภาพ และตาม
กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให
สถานศึกษาตองพัฒนาและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งและหนวยงานตน
สังกัดตองดําเนินการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให
เขมแข็ง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา ตระหนัก
ถึงภารกิจดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ึน เพื่อดําเนินการใหโรงเรียน
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเปนการสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดไดตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานตรงตามเจตนารมของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกฎกระทรวงวาดวย ระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผูบรหิารสถานศึกษาในเขตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จํานวน ๑๕๒ คน 
๒. ครูผูสอนทีร่ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน ๑๕๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคนมีความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ใหมและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบ SAR ใหมได 
๒. ครูผูสอนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในทุกคนมีความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานใหมและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบ SAR ใหมได 
๓. ผูบริหารสถานศึกษาและครผููสอนเขาใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมและมีความพรอมรองรับ

การประเมินภายนอกรอบสี่ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓ มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
๒. สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาใหมไดถูกตอง 
๓. สถานศึกษาเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบใหมไดถูกตอง 
๔. ผูบริหารและครูมีความเขาใจวิธีการประเมินแนวใหมและสามารถสรางคุณภาพสถานศึกษารองรับ

การประเมินภายนอกรอบสี่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การอบรมครูเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
   เต็มพื้นที่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
   ปงบประมาณ ๒๕๖๐  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๓ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนระดับประถมศึกษาเขารับการอบรมตามเปาหมาย 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารับการอบรมตามเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๘๕ ของครูผูสอนระดับประถมศึกษาที่เขารับการอบรมตามเปาหมายโครงการไดรับความรู

ไดแนวทางการจัดกิจกรรมและนําไปใชจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน 
๒. รอยละ ๙๕ ของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่เขารับการอบรมไดรับความรูไดแนวทางการ

จัดกิจกรรมและนําไปใชจัดการเรียนรู 

งบประมาณ   ๔๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายณรงค  สังขสอาด 

กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่มุงบูรณาการศาสตรทั้งสี่ ไดแก วิทยาศาสตร(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เขาดวยกัน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางเยาวชนไทยใหมีความรู 
ทักษะขบวนการ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และเจตคติที่ดี ตออาชีพ สะเต็ม(STEM) สามารถนําไปใช
ในการแกปญหาในชีวิตจริง เตรียมพรอมเขาศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิตและเช่ือมโยงกับนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน  องคความรูและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา(STEM Education) จึง
นับเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจัย พบวา ประเทศ
ที่ประชากรมีระดับพื้นฐานความรูสะเต็ม อยูในระดับสูงจะสงผลใหประเทศน้ันมีความไดเปรียบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดังน้ันประเทศตางๆไดริเริ่มสงเสริมใหมีการพัฒนา สะเต็มศึกษา เปนประเด็นสําคัญในการ
พัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหสะเต็มศึกษา เปนโครงการสําคัญในดานหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูของจุดเนนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน ดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองในฐานะหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีสถานศึกษาเปนหนวยงานในสังกัด ไดเล็งเห็นความสําคัญของสะเต็มศึกษาตาม
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด จึงไดจัดทําโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) ข้ึนในสถานศึกษาเพื่อเปนการสนองนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ใหเกิดกับเยาวชนทุกคนและเปน
การเช่ือมโยงกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนตลอดไป  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูผูสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ ๒ คน รวมจํานวน ๒๙๒ คน 
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนละ ๓ คน รวมจํานวน ๑๑๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผูสอนระดับประถมศึกษารอยละ ๑๐๐ ที่ผานการพัฒนามีความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูสะ

เต็มศึกษา 
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ ๑๐๐ ที่ผานการพัฒนามีความรูความเขาใจการจัดการ

เรียนรูสะเต็มศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับการพัฒนาความรูสะเต็ม

ศึกษา 
๒. ครูที่ผานการพฒันามีความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
๓. นักเรียนไดรบัการจัดการเรียนรูดวยกจิกรรมสะเต็มศึกษาอยางมีคุณภาพ 
๔. นักเรียนเกิดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเกิดความคิดสรางสรรคงาน 
๕. ครูและนักเรียนมีความสุขจากการจดักิจกรรมการเรียนรูและไดแนวทางการปรับปรุงการจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

โครงการ  วิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับนโยบาย 
  (√)  จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา จุดเนนที ่.๓ 
  (√)  นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่.๑,๒,๓,๔ 
  (√)  นโยบายและจุดเนน สพฐ.ขอที่.๓ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
รอยละ ๑๐๐ ของไดงานวิจัยเพือ่พัฒนาและแกปญหาการจดัการศึกษา  จํานวน ๑ เรื่อง 

งบประมาณ   ๓๕,๕๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายปญญา  ปรางคทอง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ดําเนินการวิจัยตามแนวทางการบริหารงานในแผนยุทธศาสตรที่ ๔ การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่
สอดคลอง กับความตองการของการพัฒนาประเทศ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ คือ รอยละ ๘๐ ของ
หนวยงานทุกระดับ มีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได และไดโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัยมาให เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานการวิจัย จํานวน ๓๕,๕๐๐ บาท 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จงึไดจัดทําโครงการวิจัยข้ึน เพื่อพัฒนาและ
แกปญหาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในยุค
ประเทศไทย ๔.๐ การพฒันาคุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ นโยบายจุดเนนในการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ไดงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จํานวน ๑ เรื่อง 
 เชิงคุณภาพ 
 ไดงานวิจัยที่สามารถนําผลไปพฒันาและแกปญหาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

ผลการดําเนินงาน 
 ผลการวิจัยสามารถนําผลไปพัฒนาและแกปญหาการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
  
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพฒันาการบรหิารจัดการสํานักงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส Amss++ (Smart Area) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด ไดรับการ

พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสํานักงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครบทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
การติดตอสื่อสารระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด 

เปนไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว เปนระบบ ตรวจสอบ และสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   ๓๕,๓๙๐  บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสมคิด  ชีระภากร 

สํา นัก งาน เขตพื้ นที่ ก าร ศึกษาประถมศึกษาอ า งทอง  มีภารกิจ รั บผิดชอบตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการบริหาร
จัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดมีผลสมัฤทธ์ิไดตามเปาหมาย ซึ่งปจจุบันไดมีการพฒันา 
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาเปลี่ยนแปลงวิธีการใชในการดํารงชีวิตและวิธีการทาํงานที่ทนัสมยั
ชัดเจนในรายละเอียดเปนอยางมาก ซึ่งไมอาจทํางานไดโดยใชเครื่องมือเดิม ๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการการบริหารจัดการสํานักงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส Amss++ 
(Smart Area) เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสูการบริหารจัดการสมัยใหม ใชเทคโนโลยีและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
การปฏิบัติงานในดานการติดตอสื่อสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรระหวางสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียน และกลุมภารกิจ ๘ กลุม 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และกลุมภารกิจภายในสํานักงานฯ 

สามารถปฏิบัติงานผานระบบ Amss++ (Smart Area) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทดแทนการสงออกหนังสือ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Amss++ (Smart Area) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
กับสถานศึกษา เปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบ สืบคนได สอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ 

๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
ติดตอ สื่อสารและสงขอมูลขาวสารไดครบทุกโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. เปนการประหยัดเวลาและคาใชจายงบประมาณในการรบั – สงหนังสือราชการ รวมทั้งลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๓๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาบุคลากรดานระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษา 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง จํานวน ๑๔๖ คน ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง สามารถนําความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   ๓๖,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายนันทภพ เคหา   วาที่รอยตรีจริวัฒน นาคพนม   นางสาวปราณี อยูสุข 
    นางเครือมาศ เจียรนัย 

ปจจุบัน โลกมีความเจริญกาวหนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี ICT องคกร
ภาครัฐและเอกชนนําเทคโนโลยี ICT มาใชในการบริหารจัดการ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีนโยบายใหนําเทคโนโลยี ICT เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงจําเปนอยางย่ิง
ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับและปรับตัวใหทันตอ
เปลี่ยนแปลงและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญดังกลาว จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขายในสถานศึกษาข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร จํานวน ๑๔๖ คน โดยจัดประชุม ๑ วัน 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู 

ความสามารถ และมีทักษะดานเทคโนโลยี ICT และนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความ

เขาใจและมีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.อางทอง  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕ 

ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๘ ของบุคลากรผูรับผิดชอบงานขอมูลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๒๐๘ คน ไดรับการพัฒนาสามารถจัดทําขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๘ ของการจัดทําขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา มีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจบุัน 

สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาและผูรับบรกิารไดอยางมีประสทิธิภาพ 

งบประมาณ   ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายนันทภพ เคหา   วาที่รอยตรีจริวัฒน นาคพนม   นางสาวปราณี อยูสุข 
และนางเครือมาศ เจียรนัย 

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการที่ผูบริหารและบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกระดับ สามารถนํามาใชในการตัดสินใจ การแกปญหา อยางมีหลักการและเหตุผล รวมทั้งการจัดต้ัง 
จัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผล ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกลุม
สารสนเทศ สํานักนโยบายและแผน การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดออกแบบ จัดทําระบบและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลขอมูลดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่ง
ระบบตาง ๆ เปนระบบที่ติดต้ังบน Web Application Server ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ที่ www.bopp-obec.info จะสามารถชวยใหการทํางานของบุคลากรดานขอมูลใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสนองตอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงจัดทําโครงการ
พัฒนา บุคลากรดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน และ

ลูกจางช่ัวคราว (ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน) จํานวน ๖๒ คน รวม ๒๐๘ คน โดยจัด
ประชุม ๓ รุนๆ ละ ๒ วัน 

๒. จัดทํารายงานผลขอมลูดานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐๐ เลม 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
ครูผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาและลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาที่ธุรการ

โรงเรียนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศที่ติดต้ังบน Web Application Server ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 
www.bopp-obec.info และสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. บุคลากรผูรับผิดชอบงานขอมูลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง มีความรู ความเขาใจในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาไดอยางถูกตองและเปนระบบ 
๒. โรงเรียนทุกแหงมีการจัดเก็บขอมูลตามปฏิทินที่กําหนด และมีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

อยางเปนระบบสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถใหบริการและเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาแกผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว 
๕. ขอมูลสารสนเทศและสถิติทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดทํา 
   คูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่  ๘ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนทุกโรงเรียนใช ICT เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   ๕๗,๔๘๐  บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายเสนาะ  อําไพ ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดมีการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้ึน เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ และมีทักษะดานเทคโนโลยีและการ
สื่อสารสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาอยางตอเน่ือง ๕ 
ป รองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริมใหมีการใช ICT ในเชิงบูรณาการทั้งระบบ รองรับการจัดการเรียนรู ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดสนองนโยบายดังกลาวโดยไดจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เมื่อ
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดจัดทําโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) : การจัดทําเว็บไซทดวย Google sites สําหรับ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดดําเนินการจัดทําโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ : การจัดทําคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงาน นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัด  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จัดทําคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จํานวน        

๓๐๐ เลม สําหรับโรงเรียนในสังกัดจํานวน ๑๔๖ โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ครูผูสอนทุกโรงเรียนนําคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  ไปใชประกอบการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ครูผูสอนทุกกลุมสาระจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนมีคุณลักษณะเปนไปตามการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ คือมีทักษะการใช ICT เปน
เครื่องมือในการศึกษา คนควา และแสวงหาความรู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจํานวน ๙๕ โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดดามและ

ประเมินผลการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการ

จัดการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางประทีปโชติ  มากสินธุ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับ     
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๗ ระบุวา ใหการจัดการศึกษาทางไกล เปนการจัดการศึกษาลักษณะหน่ึงที่จะเสริม
การบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาได ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน ไดมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการ
สอน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก    
ทุกโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนผานทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เพื่อใหการเรียนการสอน      
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน จึงจัดทําโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจํานวน ๙๕ โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดดามและประเมินผลการใชสื่อ

ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน ตาม

ยุทธศาสตร ๔, ๕, ๖ ของการใช DLTV 
๒. โรงเรียนขนาดเล็กทกุโรงเรียน มีประสิทธิภาพและใชสื่อทางไกลผานดาวเทียมไดอยางตอเน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ปรับปรงุและพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงาน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของบุคลากรในสํานักงานสามารถใชในการปฏิบติังาน และเขาถึงขาวสารขอมูลไดรวดเร็ว 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบเครือขายสัญญาณ

อินเตอรเน็ตไรสาย ใหบริการคลอบคุมทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   ๒๑,๔๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสมคิด  ชีระภากร 

ระบบเครือขายภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดถูกพัฒนาและติดต้ังใช
งานมานาน และในปจจุบันระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดแพรหลายอยางกวางขวาง  ในการปฏิบัติงานตาง ๆ ได
ถูกปรับเปลี่ยนเปนการใชงานในระบบโปรแกรม จึงทําใหเจาหนาที่ทุกฝายทุกกลุมงานตองทํางานบนระบบ
คอมพิวเตอร การเช่ือมโยงเครือขายภายในกลุมภารกิจไดขยายความตองการการใชงานและความสะดวกของ
ผูใชงาน และเพื่อเตรียมความพรอมในการเช่ือมโยงของขอมูลในการปฏิบัติงานในระบบโปรแกรมตาง ๆ เพื่อให
สอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสํานักงาน จํานวน ๘๒ คน สามารถเช่ือมโยงเครือขาย เขาถึงขอมูลขาวสารและการ

ปฏิบัติงานไดสะดวก รวดเร็ว 
เชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบการติดตอสื่อสารที่สามารถเช่ือมโยง

เครือขายในการปฏิบัติงานภายในสํานักงานในระบบโปรแกรมตาง ๆ ไดสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในสํานักงาน 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบเครือขายไรสายที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ภายในสํานักงานไดอยางทั่วถึง และสามารถใชในการปฏิบัติงานในระบบโปรแกรมตางๆ ไดสะดวก 
รวดเร็ว 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๕ ของขาราชการในหนวยงานทางการศึกษาจงัหวัดอางทองเขารวมประชุมครบทุกสงักัด 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๕ ของขาราชการในหนวยงานทางการศึกษาอางทองมีความรู ความเขาใจที่ชัดเจนในนโยบาย

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในแตละดาน สามารถนําสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ และเกิดความรวมมือและบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

งบประมาณ   ๑๑๔,๗๖๕   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางไพฑูรย  จิตใส   นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดอาศัยอํานาจตามขอ ๖ ของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ น้ัน 

ในการน้ีงานติดตามประเมินผลและรายงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงได
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๐ ในเรื่องของการติดตามการประเมินและการรายงานผลการดําเนินงาน จึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอยางย่ิง ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน เปนการจัด
การศึกษาที่มุงเนนผลงานเปนหลัก ปญหาอุปสรรค พรอมทั้งใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโดย
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเปนหลัก 

ดังน้ัน เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในเรื่องการ
พัฒนาการบริหารจัดการ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ขาราชการ สพป. อางทอง และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุม จํานวน ๒๑๔ คน ๓ กิจกรรม ดังน้ี 
๑. รายงานการจัดการศึกษา สพป.อางทอง ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๒. รองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. รองรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ขาราชการ สพป.อางทอง มีความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพในระดับเขตพื้นที ่
๒. ทําใหเกิดความรวมมือและสามารถบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
๓. สพป.อางทอง มีรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๔. สพป.อางทอง ดําเนินการรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได ตาม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
๕. สพป.อางทอง ดําเนินการรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๔๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีแผนปฏิบัติราชการประจําปและบริหาร

จัดการงบประมาณบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตาม
นโยบาย 

งบประมาณ   ๒๑๓,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  วาที่ ร.ต.จริวัฒน  นาคพนม   นางวิภา  สาธิตะกร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนองคกรที่มีภารกิจในการจัดสงเสริมสนับสนุน
การจัดการ ศึกษาสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถานศึกษา การบริหาร
จัดการและดําเนินงานตาง ๆ ทั้งภารกิจในงานประจํา กิจกรรมภายใตตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ ถือเปนเครื่องมือช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความกาวหนา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่ไดดําเนินการตามยุทธศาสตร กลยุทธ นโยบาย เปาหมาย และจุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา      ข้ันพื้นฐาน สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. จัดประชุมเพื่อช้ีแจงและรับทราบนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายของจังหวัด โดยมี

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๕๐ คน จํานวน ๓ ครั้ง 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยมีผูเขารวม

ประชุม จํานวน ๕๐ คน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน 
๓. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๕๐ เลม 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของหนวยเหนือ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแผนปฏิบัติราชการประจําปที่มีคุณภาพและ

สามารถบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรใน
สังกัดมีความเขาใจในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษากิจกรรม  
   การสงเสรมิสทิธิและโอกาสทางการศึกษา 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๖  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. ประชากรวัยเรียนรอยละ ๑๐๐รอยละ ๑๐๐ ที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนใน

สถานศึกษา 
๒. ประชากรวัยเรียนรอยละ ๑๐๐รอยละ ๑๐๐ ที่เรียนจบช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ไดเขาเรียนตอระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
๓. นักเรียนในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสาย

สามัญ/สายอาชีพ 
เชิงคุณภาพ  - 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายณนพพล เสนาะดนตรี   นางอรจริา  พุมพฤกษ 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลใหความสําคัญกับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุง
ใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มคุีณภาพอยางกวางขวางโดยเสมอภาคและเทาเทียมกนั 
นโยบายดังกลาวถูกระบุไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๐ ระบุวา “...ตองจัดใหบุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหทั่วถึงและมี คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย.. .” กระทั่งถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กําหนดใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจด็จนถึงอายุยางเขาปที่สิบ
หก เขารับการศึกษาช้ันปที่หน่ึงถึงช้ันปที่เกาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนาในการที่จะสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการยกระดับการศึกษาของคนไทยใหสูงข้ึน รวมทั้งกระทรวง ศึกษาธิการมีนโยบายที่จะสราง
โอกาสทางการศึกษา เพื่อใหเด็กทุกคนไดเขาถึงการศึกษาและคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ การ
เรียนรูของนักเรียนดังกลาว จึงจัดใหมีโครงการสรางความเสมอภาคการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเปนภารกิจหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะตองจัดสงเสริมและ
พัฒนาใหการดําเนินงานไดเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาภาคบังคับเปนไปดวยความเรียบรอย 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัดใหมีโครงการการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาข้ึน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ทราบขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียน อัตราการ

เรียนตอของนักเรียนทุกระดับ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เรียนตอปการศึกษา ๒๕๖๐ และอัตราการเขาเรียนของ
นักเรียนทุกระดับในปการศึกษา ๒๕๖๐ และนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและเกิด
ประสิทธิผล 

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษารวมกันวางแผนการรับนักเรียน 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งสามารถจัดหาที่เรียนใหเด็กไดเขาเรียนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

๓. เด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดรบัการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค ครบ ๑๐๐ % 
เชิงคุณภาพ 
๑. จัดทําขอมลูเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
๒. ประชากรวัยเรียนที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดรบัการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการรับนักเรียนให

สอดคลองตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบงบประมาณของสถานศึกษา  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่  ๖ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเขารับการอบรมทีส่ามารถใชโปรแกรมบัญชีในการปฏิบัติงานได 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ของการจัดทําบญัชีการเงินโรงเรียน ถูกตอง จัดสงรายงานไดครบถวนตามกําหนด 

งบประมาณ   ๘๔,๙๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางจันทรา  จันทพันแจง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหสถานศึกษาใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีฐานะเปนนิติบุคคล และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลทําให
สถานศึกษามีอิสระ ในการบริหารจัดการดานงบประมาณ มากย่ิงข้ึน  โดยไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก การรับผิดชอบตอการทํานิติกรรมที่เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาตาม
กฎหมาย อํานาจในการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งสถานศึกษา
มีงบประมาณในการบริหารจัดการ ไดแก งบเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน เงินรายไดสถานศึกษา เงินนอกงบประมาณอื่น และเงินงบประมาณอื่นที่ไดรับจัดสรร 
จําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของ หากปฏิบัติผิดพลาดนอกจากจะสงผลให
งบประมาณไมเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและไมบรรลุตามวัตถุประสงคแลว ยังอาจทําใหผูปฏิบัติงานตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามมา หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดนําโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมพัสดุข้ึนโดยนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบันทึกรายการผานระบบโปรแกรมที่เกี่ยวของ ซึ่งหากผูปฏิบัติงานมี
ความ รับผิดชอบและไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชโปรแกรมดังกลาวแลว จะสามารถควบคุม
งบประมาณและทรัพยสินของสถานศึกษาใหถูกตอง โปรงใส รวดเร็วและตรวจสอบได  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
เจาหนาที่การเงินโรงเรียน จํานวน ๑๔๖ คน เขารับการอบรมระบบโปรแกรมบัญชี  
เชิงคุณภาพ 
เจาหนาที่การเงินบัญชีของสถานศึกษาที่เขารับการอบรม มีความรูความเขาใจวิธีการบันทึกรายการบัญชี

ในระบบโปรแกรมบัญชี 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. การดําเนินงานดานการพัสดุของสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ มติ 

ครม. การควบคุมพัสดุ ถูกตอง เปนปจจุบัน 
๒. การจัดทําบัญชีการเงินของสถานศึกษาเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และสามารถสงรายงาน

การเงินโดยสํารองไฟลขอมูลได  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๖  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๕ ของการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๕๐ โรงเรียน 
๒. รอยละ ๙๕ ของรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๕๐ โรงเรียน 
๓. รอยละ ๙๕ ของรายงานผลการตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. รอยละ ๘๐ ของถานศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ไดถูกตองตามระเบียบ 

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตร ี
๒. รอยละ ๘๐ ของการจัดทําบญัชีการเงินโรงเรียน ถูกตอง จัดสงรายงานไดครบถวนตามกําหนด 

งบประมาณ   ๓๘,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางจันทรา  จันทพันแจง – นางสาววารุณี  พวงสุวรรณ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มเติม ไดกําหนดหนาที่ใหหนวยตรวจสอบภายใน ข้ึงตรงตอหัวหนาสวนราชการ 
และมีอํานาจหนาที่สําคัญ ๕ ประการ คือ การดําเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพยสิน 
การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือกระบวนการเปรียบเทียบผลผลิต หรือเปาหมายที่กําหนด การประเมินการ
บริหารความเสี่ยง และการดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามที่กฎหมายกําหนด และการ
ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือไดรับมอบหมาย ทั้งน้ี เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดให หนวย
ตรวจสอบภายในดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการใหความเช่ือมั่น และการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปน
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ ใหดีข้ึน และชวยใหสวนราชการบรรลุถึง
เปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปนระบบ  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง อยางนอย ๓ ครั้ง ตอป 
๒. ตรวจสอบสถานศึกษาในสงักัด จํานวน ๕๐ โรงเรียน 
๓. บุคลากรสังกัดหนวยตรวจสอบภายใน เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ตามที่กรมบัญชีกลาง สพฐ. 

และหนวยงานอื่นเปนผูจัด 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. รายงานผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๒. รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ ใหหนวยรบัตรวจทราบ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ให สพฐ. ทราบ 
๔. บุคลากรสงักัด หนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพฒันา และปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัดสามารถบรหิารงบประมาณ

ไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลใหเปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บันทึกบัญชีถูกตอง ลดอัตราความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางการเงิน การ
บัญชี และทรัพยสินของหนวยรับตรวจ การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สงผลให
นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเต็มตามศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนารปูแบบประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่๕  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ขาวกิจกรรมของ สพป.อางทอง ไดเผยแพรไปสูสาธารณชนหลากหลายชองทาง ทั้งเอกสาร 

วิทยุกระจายเสียง ปายประชาสัมพันธ เว็บไซด บอรดประชาสัมพันธ VTR 
เชิงคุณภาพ 
ขาวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของ สพป.อางทอง ประกอบดวยกิจกรรมของ ครู 

นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร สพป.อางทอง ไดรับการเผยแพรและรับทราบสูสาธารณชนอยาง
หลากหลายชองทาง รวดเร็วและครอบคลุมทุกสื่อ 

งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชติ, น.ส.สุภาวรัตน  สมานพันธสกุล 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการดูแลสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา ซึ่งกลุมงานประชาสัมพันธ  มีหนาที่ตองเผยแพรและประชาสัมพันธใหกิจกรรมตาง ๆ ทุกกิจกรรมที่
ไดดําเนินการตาม นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจดัการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เผยแพรใหสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ ทั้งภายในและภายนอก ดังน้ัน กลุมงานประชาสัมพันธ  สพป.อางทอง  จึงใชยุทธศาสตร
ประชาสัมพันธเชิงรุก ประชาสัมพันธภารกิจของสพป.อางทอง /สถานศึกษา ครู และนักเรียน ตามนโยบาย โดย
ใชสื่อหลากหลายชองทาง ในการประชาสัมพันธ ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทุกฝายไดรับรูรับทราบ ความเคลื่อนไหว 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. จัดทําเอกสารสรุปผลงานการประชาสัมพันธ จํานวน ๒๐๐ เลม 
๒. ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ สพป.อางทอง จํานวน ๒๐ คน เพื่อจัดต้ังและพัฒนาศูนย

ขอมูลขาวสารใหเปนระบบที่ถูกตองและสามารถสืบคนขอมูลได 
๓. ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสยีง (สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอางทอง) ช่ือรายการ “บอก

เลา ขาวการศึกษา” สัปดาหละ ๑ ช่ัวโมง เผยแพรกิจกรรม บทบาท ภารกิจของ สพป.อางทอง ใหเปนที่รูจักของ
บุคคลทั่วไป ซึ่งเปนอีกผูฟงกลุมหน่ึง เชน ผูปกครองนักเรียน พอบาน แมบาน รานคาตาง ๆ ที่ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลทางหนังสือพิมพ หรือทางโซเซียลเนตเวิรกได เปนการประชาสัมพันธที่รวดเร็ว พรอมทั้งผลิตสปอต
วิทยุกระจายเสียงตามประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุในกิจกรรมที่สําคัญ เชน งานวันเด็ก  งานวันครู  หรือ
กิจกรรมพิเศษ เปนตน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๘) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. จัดทําปายประชาสัมพันธ (ปายอิงเจท/ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ สพป.อางทอง 
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการตามวาระ 

๕. ประชาสัมพันธ ทางทําเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และเว็บไซต
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอางทอง เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสาร ความเคลื่อนไหวใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจไดเขาชม โดยสงขอมูลทุกวันทําการหรือ
ตามโอกาสอันควร เฉลี่ยวันละ ๒-๓ กิจกรรม 

๖. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ มีสวนรวมกับสื่อในทองถ่ินและเคเบิ้ลทีวี ไดแก ลงนามถวายพระพรวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ รวมกิจกรรมวันนักขาว 

๗. จัดบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมที่สําคัญของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง/
หนวยงานในสังกัด ตามโอกาสอันควร และจัดทําบอรดประชาสัมพันธภาพขาวและขาวความเคลื่อนไหวใน แวด
วง การศึกษาใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

๘. การปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพเสียงคม ชัดเจน 
๙. การพัฒนาประสิทธิภาพนักประชาสัมพันธ โดยการพัฒนาที่ สพฐ.จัดอบรมหรือในกรณีที่สถาบัน

เอกชนจัด 
เชิงคุณภาพ 
ขาวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของ สพป.อางทอง ประกอบดวยกิจกรรมของ ครู 

นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร สพป.อางทอง ไดรับการเผยแพรและรับทราบสูสาธารณชนอยาง
หลากหลายชองทาง รวดเร็วและครอบคลุมทุกสื่อและนักประชาสัมพันธไดมีความรู ความสามารถ ทักษะจาก
การพัฒนาที่ สพฐ. จัดอบรมหรือในกรณีที่สถาบันเอกชนจัด 

ผลการดําเนินงาน 
๑. มีแผนงานการประชาสัมพันธเปนแนวทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเปนประโยชนไป

ยังกลุมเปาหมายและสาธารณชนไดทราบขาวกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง / นักเรียน / ครู / สถานศึกษาไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 

๒. สื่อมวลชนทุกสาขารวมทั้งองคกรเครือขายภาครัฐและเอกชนตระหนักและมีสวนรวมในการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสูสาธารณชนหลากหลายชองทางอยางทั่วถึง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๕๙) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  ประชุมเครือขายประชาสมัพันธ 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของการเผยแพรขาว สพป.อางทอง /ขาวของสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในสังกัดไดรับ

การเผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทาง
เว็บไซต สพป.อางทอง, เว็บไซต สพฐ., และสูสาธารณชนหลากหลายชองทาง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ของขอมูล ขาว สพป.อางทอง /ขาวของสถานศึกษา ที่เผยแพรออกไปทางทางสื่อสังคม

ออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ทางเว็บไซต สพป.อางทอง, มีความถูกตองและ
รวดเร็ว 

งบประมาณ   ๖๓,๙๒๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชติ   นางสาวสุภาวรัตน  สมานพันธสกุล 

ปจจุบัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับหนวยงานองคกร และ
สถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคที่กอใหเกิดความรูความเขาใจแกประชาชน 
ดวยการสรางสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี การ
ประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่ทําใหประชาชนเขาใจยอมรับและสนับสนุน ชวยสราง
ภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน ขจัดปญหาขาวลือ และความเขาใจผิดโดยการเผยแพรขาวสารขอมูลที่เปนจริง 
เช่ือถือได และมีแหลงอางอิงรับรองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนมหาวิทยาลัยเปดที่ใชระบบการศึกษา
ทางไกล ใหการศึกษาตลอดชีวิต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่บริหารจดัการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาสฯ) ใหแก
ประชากรวัยเรียนในจังหวัดอางทอง อีกทั้ง ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดังน้ัน เพื่อเปนการเผยแพรขอมลู ขาวสาร กิจกรรม ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และ
เผยแพรขอมูล ขาวสารของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารการศึกษา จึงจําเปนตองสรางเครือขาย   
ประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอก ไดแก สื่อมวลชนทุกสาขา สื่อหนังสือพิมพสวนกลางและทองถ่ิน สื่อวิทยุ 
สื่อโทรทัศน สื่อเคเบิลทีวี สื่อสังคมออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ชวย
ประชาสัมพันธกิจกรรมของ สพป.อางทอง และสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบอยางรวดเรว็ ทันเหตุการณ



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๐) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

และมีประสิทธิภาพ  สพป.อางทอง โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนสนับสนุนการจัดการศึกษา จึง
ดําเนินการจัดประชุมเครือขายประชาสัมพันธภายในองคกรและเครือขายภายนอกองคกร 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ  
๑. กลุมเปาหมายภายในผูแทนกลุมภารกิจใน สพป.อางทอง (เจาหนาที่ธุรการกลุม) จํานวน ๘ คน 
๒. กลุมเปาหมายภายนอกผูแทนจากสถานศึกษาในสังกัดที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธโรงเรียน ๆ ละ ๑ 

คน รวม ๑๔๖ คน 
๓. กลุมเปาหมายภายนอกผูแทนจากสถานศึกษาเอกชนในสังกัดที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธ โรงเรียน 

โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๘ คน 
เชิงคุณภาพ 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการสื่อสารและประชาสมัพันธ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูดาน ICT ต้ังแตการใชสมารทโฟนบันทึกภาพ บันทึกVDO  

และสงขาวทางสื่อสังคมออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางเว็บไซต สพป.
อางทอง เว็บไซต สพฐ., Facebook,Line สูสาธารณชนหลากหลายชองทาง 

๓. ขาวกิจกรรมความเคลือ่นไหว สามารถรับรูไดอยางรวดเรว็ ทันเหตุการณ 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารดานการศึกษาไดรวดเร็ว 

มีคุณภาพ และจะรวมกันสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใหมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
อยางตอเน่ืองตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๑) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงคุณภาพ 
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

งบประมาณ   ๕๒,๙๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ   นางสาวกรวิภา  แสงนาค  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนองคกรที่จัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไป
เกณฑพิจารณาตามตัวบงช้ี  ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด ประกอบกับการดําเนินการ
ปรับปรุง เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓ มาตรฐาน 
โดยกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และ
การปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนสงเสริม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดําเนินการประชุมช้ีแจง

ผูเกี่ยวของทุกคน ประกอบดวย รอง ผอ.สพป.อางทอง ผอ.กลุมทุกกลุม  และคณะทํางานผูรับผิดชอบตามตัวบงช้ี    
ทุกคน 

๒. บุคลากรในสังกัดทุกระดับมีความเขาใจและตระหนักตอการปฏิบัติภารกิจหนาที่และการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน 

 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๒) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแนวทางในการติดตาม ประเมินผลในการดําเนินงานที่

ชัดเจนครบถวน 
๒. บุคลากรในสังกัดมีศักยภาพในการบริหารจัดการงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถนําขอมูล การสรุปขอมูล และการรายงาน

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามแบบรายงาน
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๓) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การเสรมิสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๗  
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บ การรวบรวมขอมูล และรายงานขอมูลตามกําหนด (รอบ ๖ เดือน รอบ       

๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  สามารถรายงานขอมูลได

ครบถวน  ทันตามกําหนดเวลา 

งบประมาณ   ๒๐,๒๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมานพ  มณีโชติ   นางสาวกรวิภา  แสงนาค 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละป โดยสวนราชการตองมีกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายใน
ระดับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนอังกลาวมาพิจารณาในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสวนราชการใหดีข้ึน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูกําหนดแนวทางหรือกรอบการประเมินผลใน
แตละตัวช้ีวัด และในแตละปตัวช้ีวัดของสวนราชการองเกี่ยวของเช่ือมโยงกับการดําเนินการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ น้ัน 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลที่ สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และเพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจใหกับขาราชการในสังกัด
เกี่ยวกับการดําเนินการในแตละตัวช้ีวัดใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด จึง
สมควรใหมีการดําเนินโครงการ “การเสริมสรางประสิทธิภาพคํารับรองการปฏิบัติราชการ” ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองข้ึน  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จัดประชุมบุคลากร สพป.อางทอง  จํานวน ๖๐ คน รวม ๓ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําป ๒๕๖๐  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๔) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถปฏิบัติราชการไดตามกรอบระยะเวลาที่

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางถูกตอง รวมทั้ง
สามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามปาหมายที่ต้ังไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๕) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารการศึกษา  

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่๒ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ของบุคลากรไดรบัการพัฒนาตามความจําเปนและเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ ของสพป.และสถานศึกษาบริหารจัดการตามภารกิจไดคลองตัวข้ึน 

งบประมาณ   ๔๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  วาที่รอยตรจีิรวัฒน  นาคพนม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมี
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเปนผูปฏิบัติงานทั้งในดานการบริหารและการ
จัดการศึกษา ทั้งดานนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จะตองจัดทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการและสรางกลไกในการชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพโดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจ การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมถึงการดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของทุกหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
ใหมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการจนบรรลุตามเปาหมายของภารกิจการจัดการศึกษาของ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตอไป  

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการศึกษาในสงักัดทกุระดับ 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงานและ

พัฒนาประสิทธิภาพตามความเหมาะสม 
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัดไดรับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัดสามารถดําเนินงานตาม

ภารกิจ จนสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเต็มตามศักยภาพ 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๖) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมสีวนรวม 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับนโยบาย 
  ()  ยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  ()  ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที ่๕ 
  ()  นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของรอยละของผูเขารวมประชุมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
๒. ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของรอยละของผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ 

และพัฒนางานทางวิชาการและการบริหารจัดการไดมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ผูเขารวมประชุม และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถปฏิบัติหนาที่ และบริหารจัดการดวยความถูกตองอยางมี
ประสิทธิภาพ  

งบประมาณ   ๒๓๒,๕๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ  และนางสาวกรวิภา  แสงนาค 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีนโยบายพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา และกลุมโรงเรียนเพื่อสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานใหไดผลดี มีระบบการทาํงานที่ถูกตองตามระเบยีบ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบริหารทีดี่ 
ตอการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน สถานศึกษาและกลุมโรงเรียน ตลอดจนสงผลที่ดีตอเน่ืองไปสู
เยาวชนและประชาชนที่จะไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

ในการน้ีไดจัดทําโครงการการบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสวน
รวม โดยกําหนดการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกลุมโรงเรียน ประธานเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับทราบ
นโยบาย ระเบียบกฎหมาย และขอบังคับ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและสงเสริมการมี
สวนรวม ซึ่งเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตอไป 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุมภารกิจ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๒๖ คน 
 ๒. ผูบริหารสถานศึกษา (รวมเอกชน) ประธานกลุมโรงเรียน และประธานเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๕๔ คน 



   
 

 

     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร (๑๖๗) 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการไดรับทราบนโยบาย เปาหมายการดําเนินการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
๒. ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักตอการปฏิบัติภารกิจหนาที่ โดยยึดหลักการมีสวนรวมเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกลุมโรงเรียน ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

และผูบริหารการศึกษา ไดรับทราบแนวปฏิบัติ และนโยบายตาง ๆ ตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของผูบังคับบัญชา ตลอดจนแผนงานและแนวปฏิบัติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาและสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
 ๓.ผูบริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกัน และเสรมิสรางความสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ที่  ๓๒๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

...................................... 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณป งบประมาณ พ. ศ. 
๒๕๖๐ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใชในการบริหารงานและดําเนินงาน            
ตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามแผนงาน ผลผลิต ยุทธศาสตร จุดเนน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว 
บรรลุวัตถุประสงค และสนองนโยบายตามขอบเขตภารกิจการดําเนินงาน และเพื่อเปนการเรงรัด กํากับติดตาม
ผล     การดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย เพื่อนําผลการประเมินเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการ     จึงไดกําหนดและจัดทําภารกิจการติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการดําเนินงาน โดยกําหนดติดตาม 
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานการติดตามและ
ประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  มีหนาที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ขอบขายในการการดําเนินการจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สนับสนุน สงเสริม และแกไขปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ประกอบดวย 

๑. นายสมปอง  คงออน รก.ผูอํานวยการ สพป.อางทอง       ประธานกรรมการ 
๒. นายนพปฎล  บุญพงษ รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง       รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมชัย  ปานผาสุข   รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง   กรรมการ 
๔. นายสมเกียรติ  แกวมณี รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง   กรรมการ 
๕. นายโสรส  มั่นดี  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ   กรรมการ 
๖. นายณนพพล  เสนาะดนตร ี   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
๗. นางชลธิชา  พงศศร ี ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
๘. นางนิทรา  อุนทรัพย ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๙. นางจันทรา  จันทพันแจง  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๑๐. นางมานพ  มณิโชติ  รก.ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  กรรมการ 
๑๑. นางวิภา  สาธิตะกร รก.ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
       /๒. คณะกรรมการจัดทํา........ 

 



๒ 
 

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหนาที่ รายงานการติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย 

๑. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 

๑. นายโสรส  มั่นดี    คณะทํางาน 
๒. นายณรงค  สังขสาด    คณะทํางาน 
๓. นายเสนาะ  อําไพ    คณะทํางาน 
๔. นางจารุณี  ปานแดง    คณะทํางาน 
๕. นายปรีชา  แสงไข    คณะทํางาน 
๖. นางดาวรุง  บุญถนอม    คณะทํางาน 
๗. นางอรจิรา  พุมพฤกษ    คณะทํางาน 
๘. นางมานพ  มณีโชติ    คณะทํางาน 
๙. นางสุณี  บุญเลิศ    คณะทํางาน 
๑๐. นางสาวจีราภรณ  รอดเช้ือ   คณะทํางาน 
๑๑. นางประทีปโชติ  มากสินธุ   คณะทํางาน 
๑๒. นายไตรรงค  เฉวียงหงส   คณะทํางาน 
๑๓. นายณนพพล  เสนาะดนตร ี   คณะทํางาน 
๑๔. นางบุบผา  เพ็งอาทิตย   คณะทํางาน 
๑๕. ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุม   คณะทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การผลิตและพัฒนาครู ประกอบดวยชุดโครงการ ดังน้ี 
๑. นายโสรส  มั่นดี    คณะทํางาน 
๒. นางนิทรา  อุนทรัพย    คณะทํางาน 
๓. นางสาวจีราภรณ  รอดเช้ือ   คณะทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย 
 ๑. นายโสรส  มั่นดี    คณะทํางาน 

๒. นายณรงค  สังขสอด    คณะทํางาน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ICT เพื่อการศึกษา  ประกอบดวยชุดโครงการ ดังน้ี 

๑. นางสาวปราณี  อยูสุข     คณะทํางาน 
๒. นางเครือมาศ  เจียรนัย    คณะทํางาน 
๓. นายเสนาะ  อําไพ    คณะทํางาน 
๔. นางประทีปโชติ  มากสินธุ    คณะทํางาน 
๕. นางสมคิด  ชีระภากร    คณะทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการ ประกอบดวยชุดโครงการดังน้ี 
๑. นางวิภา  สาธิตะกร     คณะทํางาน 
๒. นางไพฑูรย  จิตใส    คณะทํางาน 
๓. นายณนพพล  เสนาะดนตร ี   คณะทํางาน 
๓. นางอรจิรา  พุมพฤกษ   คณะทํางาน 
 
     /๔. นางจันทรา........ 



๓ 
 

๔. นางจันทรา  จันทพันแจง   คณะทํางาน 
๕. นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชติ   คณะทํางาน 
๖. นางมานพ  มณีโชติ    คณะทํางาน 
๗. นางสาวกรวิภา  แสงนาค   คณะทํางาน 

๓. คณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีหนาที่ สรุป   
การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนงาน/โครงการ งบประมาณตามแผนงาน   
และงบคาที่ดินและสิ่งกอสรางทุกรายการ ประกอบดวย 

๑ นางชลธิชา พงศศร ี    คณะทํางาน 
๒ นางสายสุนีย ควรมิตร    คณะทํางาน 
๓ นางธัญญารัตน  จันทรแกว   คณะทํางาน 
๔. นางอรนุช  ชูเทียน    คณะทํางาน 
๕. นางอัมพรรณ  หอมกรุน    คณะทํางาน 

๔. คณะกรรมการจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินงาน มีหนาที่ วิเคราะหเอกสารรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย 

๑. นางวิภา  สาธิตะกร   ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวปราณี  อยูสุข    กรรมการ 
๓. นางสาวอารีย  บุญเสริม    กรรมการ 
๔. นางไพฑูรย  จิตใส    กรรมการ 
๕. นางเครือมาศ  เจียรนัย    กรรมการ 
๖. นางสมคิด  ชีระภากร    กรรมการ 
๗. นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี    กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการที่ ไดรับการแตง ต้ัง รวมกันปฏิบั ติหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถใหบงัเกิดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป 

สั่ง ณ วันที่   ๑๒   ตุลาคม   พ. ศ   ๒๕๖๐ 
  
 

(นายสมปอง  คงออน) 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 



คณะทํางานจัดทําเอกสาร 
 

 

ท่ีปรึกษา 
 นายสมปอง  คงออน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 นายนพปฎล  บุญพงษ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 

หัวหนาคณะทํางาน 
 นางวิภา  สาธิตะกร  รก. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 
 

คณะทํางาน 
นางสาวปราณี  อยูสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 
นางสาวอารีย  บุญเสริม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางเครือมาศ  เจียรนัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางไพฑูรย  จิตใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสมคิด  ชีระภากร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

เลขานุการ 
 นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 


