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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีพันธกิจหลักคือกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ได้
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรสร้ำงคนให้เป็นคนที่ “ เก่ง ดี มีสุข” จึงเป็นเรื่องท้ำทำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและกระแสโลกำภิวัฒน์บริบทโลกท่ีเปิดและมีกำรเชื่อมโยงอย่ำงกว้ำงขวำง  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำทุกท่ำนจ ำเป็นต้องเข้ำใจบริบทของกำรเปลี่ยนแปลง  ปรับเปลี่ยนวิธีกำรเพ่ือกำรพัฒนำให้ทัน
กับยุคสมัยของบริบทสังคมแห่งกำรเรียนรู้จึงไม่มีที่สิ้นสุด  ทุกฝ่ำยจะต้องร่วมกันสร้ำงเสริมรำกฐำนชีวิต  อันแข็งแรง
สมบูรณ์ให้แก่เยำวชน  ทั้งในด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ และควำมรู้ควำมฉลำดส ำคัญที่สุดจะต้องฝึกฝนอบรม ให้รู้จัก  ผิดชอบ 
ชั่วดี รู้จักตัดสินใจด้วยเหตุผล และรู้จักสร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงที่สุจริต ยุติธรรม 

                  ขอขอบคุณและเป็นก ำลังใจให้ทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำที่ได้ทุ่มเทท ำงำนด้วยควำม
เสียสละไม่ย่อท้อต่อควำมยำกล ำบำกเสียสละตั้งใจปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม และ
คุณภำพของผู้เรียน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งจะได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทองให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นต่อไป 
 
     

 
                                                    (ดร.มโน  ชุนดี) 

                                                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง 



  
 
   

รายงานประจ าปี  ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กและเยำวชนได้ศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ โดยจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม และรักษ์ควำมเป็นไทย 

รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 จัดท ำขึ้นเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำร
ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ สู่ควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยภำรกิจ และบริบทของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีมำตรฐำน โดยมีรูปแบบ กระบวนกำรและยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณชนได้รับทรำบ 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ จน
ประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

1 

 
      

 
 

ควำมเป็นมำ 
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๓๓ วรรคสอง “ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓ ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2560 ปรับปรุงข้อมูล 9 กลุ่ม ดังนี้  

1 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
2 กลุ่มอ ำนวยกำร 
3 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
4 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
5 กลุ่มนโยบำยและแผน 
6 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
7 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
8 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลและไอซีที 
9 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  

มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 (๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 (๓) ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๔) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2 
 (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๙) ด าเนินการและประ สานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๑๐) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา  
 (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  ขั้นพ้ืนฐำน
ให้แก่ประชำกรวัยเรียน ครอบคลุมใน ๗ อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง อ ำเภอไชโย อ ำเภอป่ำโมก อ ำเภอโพธิ์ทอง 
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ อ ำเภอสำมโก้ และอ ำเภอแสวงหำ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอค่ำยบำงระจัน อ ำเภอพรหมบุรี และอ ำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต ้ ติดต่อกับอ ำเภอผักไห่ และอ ำเภอบำงบำล จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบำงปะหัน อ ำเภอมหำรำช และอ ำเภอบ้ำนแพรก 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี อ ำเภอศรีประจันต์ อ ำเภอสำมชุก 
  และอ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

สถานที่ตั้ง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
ตั้งอยู่  : บริเวณโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง ถนนเทศบำล ๔ ต ำบลบำงแก้ว  

อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐ 
โทร.  : ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑, 035-611754, ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕  
โทรสำร  : ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒    
Website  : www.atg.go.th  

  E-mail สพป.อ่างทอง  : sk@atg.go.th.com 

เขตพื้นที่บริการ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีเขตพ้ืนที่บริกำรในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประกอบด้วย ๗ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  อ ำเภอไชโย  อ ำเภอป่ำโมก  อ ำเภอโพธิ์ทอง  อ ำเภอวิเศษชัย
ชำญ  อ ำเภอสำมโก้  และอ ำเภอแสวงหำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atg.go.th/
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พื้นที่ทั้งหมด 968,372 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 605,232.5 ไร่  
 

ตารางท่ี 1  เขตพ้ืนที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

อ าเภอ พื้นที่(ตร.กม.) 
จ านวน จ านวนเทศบาล/อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน ท.เมือง ทต. อบต. 
เมืองอ่ำงทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ ๑ ๒ ๘ 
ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑ - ๒ ๓ 
ป่ำโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗ - ๑ ๖ 
โพธิ์ทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐ - ๕ ๙ 
วิเศษชัยชำญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖ - ๗ ๙ 
สำมโก ้ ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗ - ๑ ๒ 
แสวงหำ ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑ - ๒ ๖ 

รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๑ ๒๐ ๔๓ 
ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอ่ำงทอง  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ไชโยโพธิท์อง

แสวงหา

เมอืง

ป่าโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก้



N

s

Ew

พืน้ทีท่ั้งหมดประมาณ 

968.372 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 605,232.5 ไร่



  
 
   

รายงานประจ าปี  ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

5 

แผนที่เขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2  จ ำนวนประชำกรในเขตพ้ืนที่บริกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

อ าเภอ/เทศบาล 
จ านวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  ๒๖,๙๔๑ ๒๙,๕๗๘ ๕๖,๕๑๙ 
อ ำเภอไชโย  ๑๐,๙๗๘ ๑๑,๘๗๓ ๒๒,๘๕๑ 
อ ำเภอป่ำโมก  ๑๓,๖๐๙ ๑๔,๗๔๘ ๒๘,๓๕๗ 
อ ำเภอโพธิ์ทอง  ๒๕,๔๑๔ ๒๗,๘๖๖ ๕๓,๒๘๐ 
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  ๓๑,๗๔๗ ๓๔,๕๔๙ ๖๖,๒๙๖ 
อ ำเภอสำมโก้  ๙,๑๖๕ ๑๐,๐๓๐ ๑๙,๑๙๕ 
อ ำเภอแสวงหำ  ๑๖,๙๗๖ ๑๗,๗๑๓ ๓๔,๖๘๙ 

รวม ๑๓๔,๘๓๐ ๑๔๖,๓๕๗ ๒๘๑,๑๘๗ 
                 ที่มำ : กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย (ข้อมูล ณ เดือน ธันวำคม ๒๕๖๐ ) 

สภาพการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓(๑๐) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจและกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีเอกภำพกำรบริหำรจัดกำรพร้อมรับกำรปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตำม
ภำรกิจเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง โดยแบ่งส่วนรำชกำรตำมกำร
โครงสร้ำงบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เขตพื้นที่บริการ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองรับผิดชอบจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใน ๗ อ ำเภอ 
ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง อ ำเภอไชโย อ ำเภอป่ำโมก อ ำเภอโพธิ์ทอง อ ำเภอวิเศษชัยชำญ อ ำเภอสำมโก้ และ
อ ำเภอแสวงหำ มีโรงเรียนในควำมรับผิดชอบ จ ำนวน ๑๔๕ โรงเรียน และได้บริหำรจัดกำรกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อบรรลุผลตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร               
จังหวัดอ่ำงทอง (กศจ.) คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร             

จังหวัดอ่ำงทอง (อกศจ.)  
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผลฯ (กตปน.) 

สถานศึกษาในสังกัด 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผู้อ ำนวยกำร 
สพป.อ่ำงทอง 

รองผู้อ ำนวยกำร 
สพป.อ่ำงทอง 

กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำอำ่งทอง 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มโรงเรียน 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 
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กลุ่มดอกแก้ว(๗ โรงเรียน) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม  กลุม่เครอืข่าย  3 กลุ่ม 

กลุ่มสำมโก้(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มบ้ำนนำยแท่น(๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มแสวงหำพัฒนำ(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน) 

กลุ่มเมืองทองสมัพันธ(์๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน) 

กลุ่มขุนอนิท์(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มพระต ำหนัก(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มจินดำมณี(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มป่ำโมก(๑๐ โรงเรียน) 

เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพฯ ประถมศึกษำ 

เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพฯ ม.ตน้ 

เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพฯ ปฐมวัย 

กลุ่มไชโยบูรพำ(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มเกษไชโย(๖ โรงเรียน) 

กลุ่มศนูย์เจ้ำพระยำ(๑๐ โรงเรียน) 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1. ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาและนักเรียน  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๑๔๕ โรงเรียน มีครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๑,๕๓๔ คน นักเรียน ๒๐,๒๔๓ คน ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓ จ านวนกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนกลุ่มโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
เมืองอ่ำงทอง ๒ ๒๒ 
ไชโย ๒ ๑๕ 
ป่ำโมก ๑ ๑๐ 
โพธิ์ทอง ๓ ๓๓ 
วิเศษชัยชำญ ๓ ๓๕ 
สำมโก ้ ๑ ๑๐ 
แสวงหำ ๒ ๒๐ 

รวม ๑๔ ๑๔๕ 
                ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖1) 
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ตารางที ่ ๔  จ านวนห้องเรียน นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖1 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

อนุบำล ๑ 321 34 
อนุบำล ๒ 1,840 ๑49 
อนุบำล ๓ ๒,025 153 

รวม 4,186 336 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๒,๓61 ๑๕7 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๒,316 ๑๕5 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๒,441 ๑๕๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๒,298 ๑58 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๒,386 ๑๕๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๒,๔86 ๑๕5 

รวม ๑๔,288 ๙๔1 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 592 ๓8 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 594 ๓8 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 583 ๓๙ 

รวม ๑,769 ๑๑5 
รวมทั้งสิ้น ๒๐,24๓ ๑,392 

              ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖1) 
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ตารางที ่ ๕  จ านวนนักเรียน จ าแนกตามอ าเภอ ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖1 

ที ่ อ าเภอ จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 

ระ
ดับ

 
ก่อ

นป
ระ

ถม
ศึก

ษา
 

ระ
ดับ

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

า 

ระ
ดับ

 
มัธ

ยม
ศึก

ษา
ตอ

นต
้น 

รวม 

๑ เมืองอ่ำงทอง ๒๒ ๑,069 ๓,๗75 ๑66 ๕,010 ๒๔.7๕ 
๒ ไชโย ๑๕ ๓58 ๑,๑60 ๒44 ๑,๗62 8.70 
๓ ป่ำโมก ๑๐ ๒๐6 658 ๑36 1,0๐0 4.94 
๔ โพธิ์ทอง ๓๓ ๗52 ๒,524 ๔31 ๓,707 ๑๘.31 
๕ วิเศษชัยชำญ ๓๕ 979 ๓,๕74 ๒39 ๔,792 ๒๓.๖7 
๖ สำมโก ้ ๑๐ ๒36 766 ๑๐0 ๑,๑0๒ ๕.44 
๗ แสวงหำ ๒๐ 586 ๑,๘31 ๔53 ๒,870 ๑๔.๑๘ 

รวม ๑๔๕ ๔,186 ๑๔,288 ๑,769 ๒๐,24๓ ๑๐๐ 
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖1) 

 

ตารางท่ี 6  แสดงจ ำนวนและร้อยละของโรงเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียนและอ ำเภอ 

ขนำดโรงเรียน 
จ ำนวน 
โรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 

อ ำเภอ 

เม
ือง

อ่ำ
งท

อง
 

ไช
โย

 

ป่ำ
โม

ก 

โพ
ธิ์ท

อง
 

วิเศ
ษชั

ยช
ำญ

 

สำ
มโ

ก ้

แส
วง

หำ
 

ขนำดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐ คน) ๙๖ ๖๖.๒๑ ๑๖ ๘ ๘ ๒๓ ๒๔ ๗ ๑๐ 
ขนำดที่  ๒  (นร.๑๒๑-๒๐๐ คน) ๓๕ ๒๔.๑๔ ๔ ๖ ๑ ๘ ๘ ๒ ๖ 
ขนำดที่  ๓  (นร.๒๐๑-๓๐๐ คน) ๑๐ ๖.๘๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๓ 
ขนำดที ่ ๔  (นร.๓๐๑-๔๙๙ คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - - - ๑ 
ขนำดที่  ๕  (นร.๕๐๐-๑๔๙๙ คน) ๑ ๐.๖๙ - - - ๑ - - - 
ขนำดที่  ๖  (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙ คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - ๑ - - 
ขนำดที่  ๗  (นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป) ๑ ๐.๖๙ ๑ - - - - - - 

รวม ๑๔๕ ๑๐๐ ๒๒ ๑๕ ๑๐ ๓๓ ๓๕ ๑๐ ๒๐ 
                ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ข้อมูล ณ วนัที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
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ตารางท่ี 7  แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นและอ ำเภอ 

อ าเภอ 

ระดับชั้น 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

   
นัก

เรีย
น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

   
นัก

เรีย
น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

   
 น

ักเ
รีย

น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

เมืองอ่ำงทอง ๑,๐๖๙ ๖๐ ๑ : ๑๘ ๓,๗๗๕ ๑๗๓ ๑ : ๒๒ ๑๖๖ ๑๒ ๑ : ๑๔ 
ไชโย ๓๕๘ ๓๓ ๑ : ๑๑ ๑,๑๖๐ ๘๙ ๑ : ๑๓ ๒๔๔ ๑๒ ๑ : ๒๐ 
ป่ำโมก ๒๐๖ ๑๘ ๑ : ๑๑ ๖๕๘ ๕๙ ๑ : ๑๑ ๑๓๖ ๘ ๑ : ๑๗ 
โพธิ์ทอง ๗๕๒ ๗๖ ๑ : ๑๐ ๒,๕๒๔ ๒๐๘ ๑ : ๑๒ ๔๓๑ ๓๐ ๑ : ๑๔ 
วิเศษชัยชำญ ๙๗๙ ๘๔ ๑ : ๑๒ ๓,๕๗๔ ๒๓๒ ๑ : ๑๕ ๒๓๙ ๒๐ ๑ : ๑๒ 
สำมโก ้ ๒๓๖ ๒๑ ๑ : ๑๑ ๗๖๖ ๖๐ ๑ : ๑๓ ๑๐๐ ๖ ๑ : ๑๗ 
แสวงหำ ๕๘๖ ๔๔ ๑ : ๑๓ ๑,๘๓๑ ๑๒๐ ๑ : ๑๕ ๔๕๓ ๒๗ ๑ : ๑๗ 

รวมเฉลี่ย ๔,๑๘๖ ๓๓๖ ๑ : ๑๒ ๑๔,๒๘๘ ๙๔๑ ๑ : ๑๕ ๑,๗๖๙ ๑๑๕ ๑ : ๑๕ 

รวมนักเรียน : ห้องเรียน    นักเรียน : 20,243  ห้องเรียน : 1,392 
                     ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
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ตารางท่ี 8  รำยชื่อโรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร DLTV ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ที ่ รหัส โรงเรียน จ ำนวน

นักเรียน 
 ที ่ รหัส โรงเรียน จ ำนวน

นักเรียน 
อ าเภอเมืองอ่างทอง      
๑ ๑๕๐๑๐๐๐๑ วัดโพธิวงษ ์ 100  ๙ 15010014 วัดไทรย ์ 49 
๒ 15010002 วัดโคศุภรำช 86  ๑๐ 15010015 วัดรำชปักษี 82 
๓ 15010003 วัดจ ำปำหล่อ 76  ๑๑ 15010017 วัดลิ้นทอง 74 
๔ 15010004 วัดโพทูล 22  ๑๒ 15010018 วัดมหำดไทย 99 
๕ 15010008 กระทุ่มรำย 79  ๑๓ 15010019 วัดโบสถ์(ประภำศวิทยำคำร) 78 
๖ 15010010 วัดปลดสัตว ์ 50  ๑๔ 15010020 วัดจันทร์นิรมติร 94 
๗ 15010012 วัดบ้ำนอิฐ 65  ๑๕ 15010021 วัดท้ำยย่ำน 0 
๘ 15010013 วัดอรัญญิกำวำส 61  ๑๖ 15010022 วัดไผล่้อม ๗๑ 
อ าเภอไชโย      
๑๗ 15010031 วัดโบสถ ์ 18  ๒๑ 15010039 วัดเจ้ำบุญเกิด 65 
๑๘ 15010032 อนุบำลวัดสระเกษ 62  ๒๒ 15010040 วัดเยื้องคงคำรำม 59 
๑๙ 15010035 วัดละมุด 98  ๒๓ 15010042 วัดวงษ์ภำศน ์ 82 
๒๐ 15010038 วัดไทรย์นโิครธำรำม 51  ๒๔ 15010044 วัดก ำแพง 46 
อ าเภอป่าโมก      
๒๕ 15010046 วัดลำดเค้ำ 77  ๒๙ 15010051 วัดศรีมหำโพธ ิ 59 
๒๖ 15010047 ไทยรัฐวิทยำ 6 91  ๓๐ 15010052 ชุมชนวัดพำยทอง 106 
๒๗ 15010048 วัดท่ำ 15  ๓๑ 15010054 อนุบำลป่ำโมก 97 
๒๘ 15010050 วัดพิจำรณ์โสภณ 76  ๓๒ 15010055 วัดเอกรำช 67 
อ าเภอโพธิ์ทอง  ๔๔ 15010069 วัดโบสถ์(ประชำนุกูล) ๓๘ 
๓๓ 15010057 วัดโพธิ์ทอง 67  ๔๕ 15010070 วัดข่อย ๒๐ 
๓๔ 15010058 วัดโคกพุทรำ ๑๐๖  ๔๖ 15010071 วัดบุญเกิด ๔๘ 
๓๕ 15010059 วัดจันทรำรำม ๔๖  ๔๗ 15010072 วัดศรีกุญชร ๕๐ 
๓๖ 15010060 วัดไตรรัตนำรำม ๓๐  ๔๘ 15010075 วัดลั่นทม ๑๐๗ 
๓๗ 15010062 วัดท่ำโขลง ๘๐  ๔๙ 15010078 วัดโพธิ์เกรียบ ๘๖ 
๓๘ 15010063 วัดยำงทอง ๔๕  ๕๐ 15010079 วัดสว่ำง ๔๙ 
๓๙ 15010064 วัดโพธิ์รำษฎร ์ ๘๐  ๕๑ 15010080 วัดสนธิธรรม ๗๗ 
๔๐ 15010065 วัดบ้ำนสรำ้ง ๓๑  ๕๒ 15010084 วัดทองกลำง ๖๗ 
๔๑ 15010066 อนุบำลโพธิ์ทอง ๖๓  ๕๓ 15010085 วัดท่ำสำมัคค ี ๗๑ 
๔๒ 15010067 ชุมชนวัดท่ำอิฐ ๑๐๔  ๕๔ 15010088 วัดบุญศิริวิทยำรำม ๒๐ 
๔๓ 15010068 วัดสำมประชุม ๙๐  ๕๕ 15010089 วัดป่ำมุน ี ๑๐๕ 
อ าเภอแสวงหา      
๕๖ 15010075 วัดรัตนำรำม ๘๕  ๖๑ 15010102 บ้ำนหนองเสือ ๓๖ 
๕๗ 15010096 วัดหมื่นเกลำ ๖๗  ๖๒ 15010106 พวงทองอุปถัมภ์ ๙๒ 
๕๘ 15010098 วัดรำงฉนวน ๑๐๒  ๖๓ 15010107 วัดบ้ำนเพชร ๑๑๗ 
๕๙ 15010099 วัดจันทร์มณ ี ๙๙  ๖๔ 15010108 วัดทองเลื่อน ๑๑๐ 
๖๐ 15010101 วัดบ้ำนพรำน ๘๖  ๖๕ 15010109 วัดยำง ๗๕ 
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อ าเภอวิเศษชัยชาญ      
๖๖ 15010113 วัดโพธิ์ศร ี ๖๔  ๗๘ 15010128 บ้ำนไผ่หมูขวิด ๘๖ 
๖๗ 15010114 วัดตลำดใหม ่ ๖๘  ๗๙ 15010130 วัดหลวง ๒๗ 
๖๘ 15010115 วัดโพธิ ์ ๒๗  ๘๐ 15010131 บ้ำนศำลำดิน ๓๓ 
๖๙ 15010116 วัดลำดเป็ด ๔๔  ๘๑ 15010132 วัดมะนำวหวำน ๑๑๒ 

ที ่ รหัส โรงเรียน จ ำนวน
นักเรียน 

 ที ่ รหัส โรงเรียน จ ำนวน
นักเรียน 

๗๐ 15010117 วัดคลองพูล ๓๕  ๘๒ 15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ ๙๖ 
๗๑ 15010118 วัดบำงจักร ๔๔  ๘๓ 15010138 วัดสี่ร้อย ๑๐๙ 
๗๒ 15010119 วัดขุมทอง ๒๒  ๘๔ 15010139 วัดท ำนบ ๘๙ 
๗๓ 15010120 วัดรำชสกณุำ ๑๑๗  ๘๕ 15010141 วัดลำนช้ำง ๔๖ 
๗๔ 15010122 วัดไผ่วง ๕๑  ๘๖ 15010142 วัดคลองส ำโรง ๖๑ 
๗๕ 15010123 วัดต้นทอง ๓๓  ๘๗ 15010143 วัดใหม่ทำงข้ำม ๔๖ 
๗๖ 15010125 วัดศำลำดิน ๕๗  ๘๘ 15010145 วัดห้วยคันแหลน ๘๔ 
๗๗ 15010126 วัดน้อย ๗๑  ๘๙ 15010147 วัดแปดแก้ว ๙๐ 
อ าเภอสามโก ้  ๙๓ 15010155 วัดสำมโก ้ ๗๑ 
๙๐ 15010148 วัดโบสถ ์(รำษฎร์รังสฤษฏ์) ๘๙  ๙๔ 15010156 อนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น ๑๑๓ 
๙๑ 15010152 วัดหนองกร่ำง ๕๐  ๙๕ 15010157 บ้ำนดอนตำวง ๖๘ 
๙๒ 15010154 วัดเกษทอง ๙๘  ๙๖ 15010158 วัดสำมขำว ๘๑ 

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
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ตารางท่ี 9  รำยชื่อโรงเรียนประชำรัฐ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒  

อ ำเภอ ที ่ โรงเรียน 
ประชารัฐรุ่นที่ ๑ 

โรงเรียน 
ประชารัฐรุ่นที่ ๒ 

 อ ำเภอ ที ่ โรงเรียน 
ประชารัฐรุ่นที่ ๑ 

โรงเรียน 
ประชารัฐรุ่นที่ ๒ 

เมืองอ่ำงทอง ๑ วัดโพธิวงษ ์   เมืองอ่ำงทอง ๔ วัดลิ้นทอง  
 ๒ วัดโคศุภรำช    ๕ วัดโบสถ(์ประภำศ

วิทยำคำร) 
 

 ๓ วัดตำลเจ็ดช่อ    ๖ วัดเซิงหวำย  
ไชโย ๗ วัดมะขำม   ไชโย ๑๐ วัดมหำนำม  
 ๘ บ้ำนชะไว    ๑๑ วัดบ้ำนป่ำ  
 ๙ วัดชัยสิทธำรำม    ๑๒ วัดวงษ์ภำศน์  
ป่ำโมก ๑๓ ไทยรัฐวิทยำ ๖   ป่ำโมก ๑๕ ชุมชนวัดพำยทอง  
 ๑๔ วัดถนน       
โพธิ์ทอง ๑๖ วัดค ำหยำด วัดศีลขันธำรำม  โพธิ์ทอง ๒๑ วัดบุญเกิด  
 ๑๗ วัดโคกพุทรำ    ๒๒ วัดงิ้วรำย  
 ๑๘ วัดทำงพระ    ๒๓ วัดม่วงคัน  
 ๑๙ วัดท่ำโขลง    ๒๔ วัดโพธิ์เกรียบ  
 ๒๐ วัดสำมประชุม    ๒๕ วัดน้ ำอำบ  
แสวงหำ ๒๖ วัดบ้ำนแก   แสวงหำ ๒๘ ประสิทธิวิทยำ  
 ๒๗ วัดแก้วกระจ่ำง       
วิเศษชัยชำญ ๒๙ วัดวันอุทิศ   วิเศษชัยชำญ ๓๓ ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ  
 ๓๐ วัดยำงมณ ี    ๓๔ บ้ำนห้วยคล้ำ  
 ๓๑ วัดอบทม    ๓๕ ชุมชนวัดน้ ำพุ  
 ๓๒ วัดมะนำวหวำน    ๓๖ วัดห้วยโรง  
สำมโก ้ ๓๗ วัดท่ำชุมนุม   สำมโก ้ ๓๙ วัดเกษทอง  
 ๓๘ บ้ำนหนองถ้ ำ       

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศกึษำ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 

 
ตารางท่ี 10  รำยชื่อโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(แม่เหล็ก) 

ที่ อ ำเภอ โรงเรียน 
๑ ไชโย วัดนำงเลว่ 
๒ ไชโย วัดมหำนำม 
3.  วิเศษชัยชำญ อนุบำลวัดนำงใน 
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศกึษำ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
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2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 11 จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อ าเภอ 

จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ครู อัตราจ้างชั่วคราว 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ผู้อ
 าน

วย
กา

ร 

รอ
งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

 

ครู
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

คร
ูอัต

รา
จ้า

ง 

พี่เ
ลี้ย

งเด
็กพ

ิกา
ร 

นัก
กา

รภ
าร

โรง
 

ธุร
กา

รโ
รง

เรีย
น 

เมือง 18 1 224 5 11 9 9 8 ๑๐ ๒๗๑ 
ไชโย ๑๔ - 92 3 3 2 6 5 ๙ ๑๓๒ 
ป่ำโมก ๗ - ๖๒ 2 5 ๑ ๔ 3 ๕ ๙๐ 
โพธิ์ทอง ๒4 1 ๑9๓ 10 12 3 ๑1 ๑2 ๑๘ ๒๗๙ 
วิเศษชัยชำญ ๒7 2 ๒35 11 11 4 ๑5 ๑5 ๑๕ ๓๑๕ 
สำมโก ้ 9 - ๖๖ ๒ 5 2 ๕ ๔ ๒ ๙๖ 
แสวงหำ ๑8 - ๑62 7 8 ๑ ๑๐ 10 ๗ ๒๐๒ 

รวม 
117 4 1,034 40 55 22 60 57 66 1455 

๑,250 ๑๕๕ ๖๖ ๑,455 
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖1) 

 
 

ตารางท่ี 12  จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ผู้อ ำนวยกำร ๑  
รองผู้อ ำนวยกำร ๔ 
ศึกษำนิเทศก์ 6 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓๘ ค(๒) 36 
ลูกจ้ำงประจ ำ ๖  
ลูกจ้ำงชั่วครำว 10 

รวม 63 
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖1) 
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ตารางท่ี ๑3  แสดงจ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนจริง ณ สพป.อ่ำงทอง  

รำยกำร 
บุคลำกร 

ตำม ม.๓๘(๑) 
ม.๓๘ ข(๓,๔) 

บุคลำกร                 
ตำม ม.๓๘(๒) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ/
ช่ัวครำว 

รวม 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
รวม 

ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป.  1 - - ๑ - - - ๑ ๑ 
รอง ผอ.สพป.   4 - - 4 - - 1 ๓ 4 
กลุ่มอ ำนวยกำร - ๕   12 17 9 8 - -   17 
กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

- 5 - 5 ๑ 2 2 - 5 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

- 6 1 7 - 4 3 - 7 

กลุ่มสง่เสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

- 4 2 6 1 4 ๑ - 6 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินฯ 

- 8 1 9 - 8 ๑ - 9 

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 6 ๓ - 9 ๑ ๒ 5 ๑ 9 
หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

- ๑ - ๑ - - ๑ - ๑ 

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล
และไอซีท ี

- 2 - 2 - 1 1  2 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

- 1 - 1 - - 1  1 

กลุ่มกฎหมำยและ
คดี 

- 1 - 1 - - 1  1 

รวมท้ังสิ้น 11 36 16 63 12 29 17 ๕ 63 
ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

ตารางที่ 14  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภาค สังกัด(สพฐ.) ประเทศ 
กำรอ่ำนออกเสียง ๘๑.๒๓ ๘๐.๙๗ ๗๘.๐๘ ๗๓.๓๔ ๗๓.๕๗ 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง ๗๙.๖๙ ๘๐.๕๑ ๗๔.๐๙ ๖๙.๕๒ ๖๙.๕๘ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๘๐.๕๓ ๘๐.๗๙ ๗๖.๑๓ ๗๑.๔๖ ๗๑.๖๐ 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 

สรุป  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง โดยภำพรวมและรำยสมรรถนะสูงกว่ำระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙–๒๕๖๐ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

 
ความ 

สามารถ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ความต่าง 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

สพป. 
อ่างทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่างทอง 

ความต่าง 
สพฐ. /สพป. 

อ่างทอง 
ภำษำไทย ด้ำนภำษำ ๕๑.๐๐ ๕๔.๕๔ ๕๒.๖๗ ๕๑.๙๔ ๕๗.๒๗ +๕.๓๓ +๒.๗๓ 
คณิตศำสตร ์ ด้ำนค ำนวณ ๓๖.๙๙ ๓๙.๒๖ ๓๗.๗๕ ๓๘.๓๘ ๔๒.๒๖ +๓.๘๘ +๓.๐๐ 
วิทยำศำสตร ์ ด้ำนเหตผุล ๕๓.๓๘ ๕๖.๓๑ ๔๕.๓๑ ๔๔.๙๘ ๔๘.๘๗ +๓.๙๘ -๗.๔๔ 

รวมเฉลี่ย ๔๗.๑๓ ๕๐.๐๔ ๔๕.๒๕ ๔๕.๑๐ ๔๙.๔๗ +๔.๓๗ -๐.๕๗ 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ สพป.อ่ำงทอง 

สรุป  ผลกำรประเมิน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ ในภำพรวมและรำยกลุ่มสำระสูงกว่ำ
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ พบว่ำ สูงขึ้น ๒ กลุ่มสำระคือ ภำษำไทย   
(ด้ำนภำษำ) และคณิตศำสตร์(ด้ำนค ำนวณ) 
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ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙–๒๕๖๐   
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ความต่าง 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อ่างทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่างทอง 

ความต่าง 
สพฐ. /สพป. 

อ่างทอง 
ภำษำไทย ๕๑.๘๘ ๕๒.๖๙ ๔๖.๕๘ ๔๕.๒๙ ๔๗.๑๖ +๑.๘๗ -๕.๕๓ 
ภำษำอังกฤษ ๓๑.๑๑ ๓๒.๐๑ ๓๖.๓๔ ๓๒.๗๓ ๓๔.๓๕ +๑.๖๒ +๒.๓๔ 
คณิตศำสตร ์ ๓๘.๗๖ ๔๐.๑๘ ๓๗.๑๒ ๓๕.๕๕ ๓๖.๖๐ +๑.๐๕ -๓.๕๘ 
วิทยำศำสตร ์ ๔๐.๒๗ ๔๑.๑๐ ๓๙.๑๒ ๓๘.๑๓ ๓๙.๗๗ +๑.๖๔ -๑.๓๓ 

รวมเฉลี่ย ๔๐.๕๑ ๔๑.๕๐ ๓๙.๗๙ ๓๗.๙๓ ๓๙.๔๗ +๑.๕๕ -๒.๐๓ 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ สพป.อ่ำงทอง 

สรุป  ค่ำเฉลี่ยร้อยละชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ ของ สพฐ. ทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

ตารางที่ 17  เปรียบเทียบคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙–๒๕๖๐ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ความต่าง 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อ่างทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่างทอง 

ความต่าง 
สพฐ. /สพป. 

อ่างทอง 
ภำษำไทย ๔๓.๑๖ ๔๓.๓๖ ๔๘.๒๙ ๔๘.๗๗ ๔๔.๕๙ -๔.๑๘ +๑.๒๓ 
ภำษำอังกฤษ ๒๗.๕๐ ๒๗.๒๘ ๓๐.๔๕ ๓๐.๑๔ ๒๖.๕๐ -๓.๖๔ -๐.๗๘ 
คณิตศำสตร ์ ๒๔.๕๙ ๒๔.๑๙ ๒๖.๓๐ ๒๖.๕๕ ๒๑.๔๖ -๕.๐๙ -๒.๗๓ 
วิทยำศำสตร ์ ๓๒.๖๔ ๓๒.๗๔ ๓๒.๒๘ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ -๒.๓๓ -๒.๖๐ 

รวมเฉลี่ย ๓๑.๙๗ ๓๑.๘๙ ๓๔.๓๓ ๓๔.๔๘ ๓๐.๖๗ -๓.๘๑ -๑.๒๒ 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 

สรุป   ผลกำรสอบ O-NET ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ ในภำพรวมและรำยกลุ่มสำระยัง
น้อยกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ พบว่ำ สูงขึ้น ๑ กลุ่มสำระคือ  
ภำษำไทย  
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4. ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมำณส ำหรับบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 18  

   ตารางท่ี 18 แสดงงบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
1 งบบุคลำกร 9,160,780 
2 งบด ำเนนิงำน 61,199,251 
3 งบลงทุน 41,823,320 
4 งบเงินอุดหนุน 88,139,532 
5 งบรำยจ่ำยอ่ืน - 

รวมท้ังสิ้น 200,322,883 
 

แผนภูมิแสดงงบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
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5. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ที่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง 

นโยบำย สพฐ. ที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑ สืบสำนวฒันธรรมประเพณีไทย* ๒๒,๖๐๐ กลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงมำนพ มณโีชติ 
๒ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ท ำบญุตักบำตร

ทุกวันอังคำร) 
๒๑,๐๐๐ กลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงสุณี บุญเลิศ 
๓ ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำน สพป.อ่ำงทอง ปีงบประมำณ ๒๕๖๑* 
๙,๕๐๐ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 

น.ส.จีรำภรณ์ รอดเชื้อ 
๔ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมี

ส่วนร่วมของบุคลำกร สพป.อ่ำงทอง 
๕๕๖,๗๗๐ กลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงมำนพ มณโีชติ 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พงึประสงค ์

๕ เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : กำรเข้ำค่ำย
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จังหวัด
อ่ำงทอง* 

๓๖,๐๐๐ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงดำวรุ่ง บุญถนอม 

๖ เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ สังกัด สพป.อ่ำงทอง* 

๑๐๑,๔๐๐ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยณนพพล เสนำะดนตรี 

ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๒ ด้ำนกำรผลิตพฒันำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
นโยบำย สพฐ. ที่ ๒ ด้ำนกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียน และสง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน 
ที่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลกัสูตร กำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสม 
๗ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้สู่

กำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำของนักเรียนกลุ่มขุน
อินท*์ 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนขุนอินท ์
นำยสำโรจน์ โพธิ์ศร ี

๘ ยกระดบัผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร 
นำยภูดิศ พัดพนิ 
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ที่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๙ กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ๘๗,๒๐๐* กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 

นำงจำรุณี ปำนแดง 
๑๐ สร้ำงควำมพร้อมเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน ๗๖,๖๐๐* กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 

นำยโสรส มั่นด ี
๑๑ นิเทศ ติดตำมผลกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำใน

สังกัด สพป.อ่ำงทอง ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
๓๐๑,๕๓๐* กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 

น.ส.จีรำภรณ์ รอดเชื้อ 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 

๑๒ สร้ำงสรรค์และพัฒนำคุณภำพชวีิตเด็กและเยำวชน 
จังหวัดอ่ำงทอง* 

๓๐,๐๐๐ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงธัญญรัตน์ ผลแก้ว 

๑๓ กำรยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีน NT ของนักเรียน 
ชั้น ป.๓ และ O-NET ของนักเรียนชัน้ ป.๖ และ
ชั้น ม.๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ สพป.อ่ำงทอง 

๓๐๑,๘๑๐* กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำยโสรส มั่นด ี

๑๔ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-Net ป.๖ และ 
ม.๓* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้ำพระยำ 
นำยศรำวุธ ดีชัย 

๑๕ ยกระดบัผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน NT และ O-Net* ๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธน์ำย
กิตติ ต้องประสงค ์

๑๖ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน NT ของนักเรียน
ชั้น ป.๓ และ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.๖* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนเกษไชโย 
น.ส.กำญจนำ ใจยืน 

๑๗ ค่ำยวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ
และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพำ 
นำยอลงกต แก่นคิร ี

๑๘ กำรบูรณำกำรกำรอ่ำน เขียน คิดวเิครำะห์สู่อัตลักษณ์
ควำมเปน็ไทย* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนป่ำโมก 
น.ส.กำนต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ 

๑๙ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน NT และ O-Net* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนจินดำมณ ี
นำยพชร บุญสว่ำง 

๒๐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net)  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนพระต ำหนัก 
นำยวีระชำติ มำลัย 

๒๑ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำแบบองค์รวมด้วย
กระบวนกำรชมุชนแห่งกำรเรียนรูท้ำงวชิำชพี (PLC)* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว 
นำยพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ 

๒๒ ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิท์ำงกำรศึกษำของ
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง 
นำยธีรวุธ จิระโภคิน 

๒๓ แก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้* ๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนสำมโก้ 
นำงสำรี่ คงอ่อน 

๒๔ พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
พื้นฐำน* 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนแสวงหำพฒันำ 
นำยสำมำรถ คงสุข 

๒๕ พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน* 

๑๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนบ้ำนนำยแทน่ 
นำยบุญยิ่ง เชื้อนลิ 
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ที่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๒๖ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปทีี่ ๖* 
๒๐,๐๐๐ กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธภิำพกำร

จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
นำยไพบูลย์ ปรำกฎผล 

๒๗ อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมอัจฉริยภำพ
ทำงดำ้นหุ่นยนต*์ 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธภิำพกำร
จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
นำยจ ำเนียร แจ่มอ ำพร 

๒๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเวตคณิตแบบอินเดีย 

๒๓๐,๐๐๐* กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำยโสรส มั่นด ี

๒๙ ขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ๑๗๕,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำงจำรุณี ปำนแดง 

๓๐ พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร  
(อ่ำนเข้ำใจ) 

๑๕๕,๓๖๐ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำงจำรุณี ปำนแดง 

๓๑ แข่งขันตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทย ส ำหรับ
เยำวชน ครั้งที่ ๒๓ และคร้ังที่ ๒๔* 

๓๙,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำงประทปีโชติ  มำกสนิธุ์ 

กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๓ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
๓๒ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน* ๒๖๔,๔๐๐ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงอรจิรำ พุม่พฤกษ ์
๓๓ พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนสเต็ม* ๑๐,๐๐๐ กลุ่มโรงเรียนบ้ำนนำยแทน่ 

นำยบุญยิ่ง เชื้อนลิ 
๓๔ ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสเต็มศึกษำ (STEM)* ๒๐,๐๐๐ กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด

กำรศึกษำปฐมวัย 
นำงสุปรำนี นำคหัวเพ็ชร์ 

๕ เปิดฟ้ำกำรศึกษำอ่ำงทอง ครั้งที ่๑๔ ๕๖๖,๒๐๐ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนำยณนพ
พล เสนำะดนตรี 

๓๖ พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สูส่ำกล ประจ ำปี               
พ.ศ. ๒๕๖๑* 

๖,๖๐๒ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนำยณ
นพพล เสนำะดนตร ี

๓๗ เข้ำค่ำยสะเต็มศึกษำนักเรียนระดับ ประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

๖๖๖,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำยณรงค์ สังขส์อำด 

ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
นโยบำย สพฐ. ที่ ๓ ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย 
๓๘ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

สังกัด สพป.อ่ำงทอง 
๑,๒๙๙,๙๔๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงนิทรำ อุ่นทรัพย์ 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มปีระสทิธิภำพ โดยเชื่อมโยงกบัหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๓๙ พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร สพป.อ่ำงทอง* ๔๖,๑๐๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงธมกร ธรณ์ภวัต 

๔๐ กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน* 

๑๙๒,๐๕๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
น.ส.นำถอนงค์ อ่อนจิตร 

๔๑ กำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำวปฏบิัติหน้ำทีธุ่รกำร
โรงเรียน โครงกำรคืนครูให้นักเรียน* 

๔๙,๖๐๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
น.ส.นำถอนงค์ อ่อนจิตร 

๔๒ เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ในระบบ 
GFMIS ส ำหรับโรงเรียนในสังกดั 

๖๕,๖๐๐ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์นำง
ธัญญำรัตน์ จนัทร์แก้ว 

๔๓ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำรและกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จ
บ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing) 

๔๐,๙๐๐ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์น.ส.
สุภำ พงษ์หวัน่ 

๔๔ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพบุคลำกร 
สพป.อ่ำงทอง 

๒๖,๔๐๐ กลุ่มอ ำนวยกำร 
นำงสุณี  บุญเลิศ 

ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำย สพฐ. ที่ ๔ ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเทำ่เทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
๔๕ กำรจัดหำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในโรงเรียน  

สังกัด สพฐ.* 
๘๙,๓๖๐ กลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงสมคิด ชีระภำกร 
ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๕ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

นโยบำย สพฐ. ที่ ๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิต 

๔๖ กำรประเมินสถำนศึกษำแบบอยำ่งกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔๓,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำยปรีชำ แสงไข ่

๔๗ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ๒๘๑,๓๐๐* กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำยโสรส มั่นด ี

ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
นโยบำย สพฐ. ที่ ๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสง่เสริมให้ทุกภำคส่วนมสี่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
๔๘ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียน

ประชำรัฐ 
๖๓,๙๙๕* กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 

นำยโสรส มั่นด ี
๔๙ แสงเทียนแห่งศรัทธำพฒันำกำรศึกษำอ่ำงทอง     

ปี  ๒๕๖๑ 
๑๘,๕๐๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ 
๕๐ ครูดีศรีอ่ำงทอง ปี ๒๕๖๑ ๒๔,๐๐๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ 
๕๑ ประกำศเกียรติคุณหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นที่

ประสบควำมส ำเร็จเป็นทีป่ระจกัษ์ 
๒๖๔,๔๐๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงนิทรำ อุ่นทรัพย์ 
๕๒ สรรหำครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ ๗,๐๐๐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ 
๕๓ พัฒนำประสิทธิภำพงำนตรวจสอบภำยใน ๑๐๕,๘๔๐ หน่วยตรวจสอบภำยใน 

นำงจนัทรำ จนัท์พนัแจ้ง 
๕๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ๑๒๕,๑๑๐ กลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงสมคิด ชีระภำกร 
๕๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนปฏิบัติกำรและ

งบประมำณ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑* 
๒๓๐,๐๐๐ กลุ่มนโยบำยและแผน 

น.ส.ปรำณี อยู่สุข 
๕๖ พัฒนำประสิทธภิำพกำรบริหำรงำนกลุม่นโยบำยและแผน ๑๕๐,๘๐๐ กลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงวิภำ สำธิตะกร 
๕๗ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำใน

สังกัดตำมกฎกระทรวงว่ำดว้ย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๗๕,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำยณรงค์ สังขส์อำด 

๕๘ เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงยั่งยืน ๓๔,๐๕๐ กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงวิภำ สำธิตะกร 

กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
๕๙ ส่งเสริมสนบัสนุนและพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำร

บริหำรกำรศึกษำ 
๕๐๐,๐๐๐ กลุ่มนโยบำยและแผน 

น.ส.ปรำณี อยู่สุข 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

๖๐ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีสว่นร่วม
บุคลำกร สพป.อ่ำงทอง* 

๒๐๗,๕๘๐ กลุ่มอ ำนวยกำร 
น.ส.กรวิภำ แสงนำค 

รวมทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ ๘,๐๒๗,๔๙๗  
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๒. แผนงำน/โครงกำรที่ สพฐ. และหน่วยงำนอ่ืนจัดสรรให้ด ำเนนิกำรโดยเฉพำะ 

ที่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง 

นโยบำย สพฐ. ที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พงึประสงค ์

๑ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลำกรใน สพป.
อ่ำงทอง (เขตคุณธรรม)ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
น.ส.จีรำภรณ์ รอดเชื้อ 

๒ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำใน  สพป.อ่ำงทอง ปงีบประมำณ ๒๕๖๑ 

๔๑๖,๘๐๐ 
งบ สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
น.ส.จีรำภรณ์ รอดเชื้อ 

ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๒ ด้ำนกำรผลิตพฒันำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
นโยบำย สพฐ. ที่ ๒ ด้ำนกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียน และสง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 

๓ วัดและประเมนิผลผู้เรียนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน    ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

๔๔๓,๖๑๘ 
งบ สทศ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
นำยโสรส มั่นด ี

ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำย สพฐ. ที่ ๔ ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเทำ่เทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
๔ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและลดอัตรำออก

กลำงคัน 
๑๘,๐๐๐ 
งบ สพฐ. 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนำยณ
นพพล เสนำะดนตร ี

รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ ๑,๐๗๘,๔๑๘  
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

 

 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดวางทิศทาง

องค์กรในการจัดการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ และจุดเน้นนโยบาย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

               

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
 ๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

 ๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
 ๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ เต็มตำมศักยภำพ 
 ๔. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพตำมมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพ 
 ๕. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

และมีควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ๖. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ พัฒนำสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๗. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้าประส

ด้ำนผู้เรียน 

 ๑. มีสมรรถนะส ำคัญ  
ตรงตำมมำตรฐำน 

 ๒.มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตำมคำ่นิยมหลกัของ 
คนไทย ๑๒ ประกำร 
รวมทั้งมีจิตส ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และ
ห่ำงไกลยำเสพติด 

 ๓.มีควำมต้องกำร
พิเศษได้รับกำร
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพเป็น
รำยบุคคล 

“ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มุ่งจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย” 

“ยิ้ม  ไหว้  ให้เกียรติกัน  ทีมงำนดี  วจีไพเรำะ” 

วิสัยทั

พันธกิจ 

ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ๑.ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคลและสถำนศึกษำ 
 ๒. ได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจดักำรเรยีนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิดรวมทั้งกำรวัด

และประเมินผลกำรเรียนรู ้
 ๓.สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทีท่ันสมัย 
 ๔.ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรจำก สพท. ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรกำรศึกษำ  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและคร ูทัง้ในโรงเรยีน ระหวำ่งโรงเรยีนหรือจำกภำคสว่นอ่ืน  ๆ
 ๕.สรำ้งเครือขำ่ยกำรเรยีนรู ้กำรมีสว่นรว่มจำกผู้มีสว่นเกีย่วข้องและภำคส่วนต่ำงๆ 

จนเกิดเป็นชุมชนแหง่กำรเรยีนรู้ทำงวชิำชีพ(Professional Learning 
Community : PLC) 

 ๖.มีจิตวญิญำณของควำมเป็นครู เปน็ครูมืออำชีพ และยดึมั่นในจรรยำบรรณ
วิชำชีพ มีขวัญก ำลงัใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบตัิงำนเชิงประจักษ์ 

 ๗.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรแีละยวุกำชำด 
 ๘.ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 ๙.องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผนกำรสรรหำ ย้ำย โอน 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรยีนและ
ชุมชน 

ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

 ๑.สพท.และสถำนศึกษำทุกแห่ง บริหำรจัดกำรโดยยดึหลักธรรมำภิบำล มุง่เน้นกำรมีส่วนร่วม ควำม
โปร่งใส และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 

 ๒.สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพภำยนอกตำมที่ก ำหนด ได้รบักำรแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล 

 ๓.สถำนศึกษำขนำดเล็กทุกแห่ง ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๔.สพท.และสถำนศึกษำทุกแห่ง บูรณำกำรบรหิำรจดักำรศึกษำร่วมกันวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำโดย

ใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area Based Management : ABM) 
 ๕.สพท.บริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ๖.สพท.และสถำนศึกษำ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และควำมปลอดภัย

ให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ 
 ๗.สพท.และสถำนศึกษำ พัฒนำระบบ ก ำกับ ตดิตำมและประเมินผลเพื่อกำรบริหำรจดักำรที่มปีระสิทธภิำพ 
 ๘.สพท.และสถำนศึกษำ ยกย่องเชดิชูเกียรติหน่วยงำน องค์คณะบุคคลและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำน

ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 ๙.สพท.และสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วน

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ รับฟังควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเน้
น 

ค่านิยม
ลัก 
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   ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำนักงำนเขตได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน 6 
ยุทธศำสตร์  นอกจำกนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองยังได้ก ำหนดแนวทำงกำรในกำร
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินงาน 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  ปีการศึกษา  2560 
จำกนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ของ สพฐ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 

ศึกษำอ่ำงทอง  ได้ก ำหนดนโยบำยกำรยกระดับผลสัมฤทฺธิ์ O-NET  โดยก ำหนดให้เป็นกำรเพ่ิมของผลกำรทดสอบ 
ในปีกำรศึกษำ 2560  ทุกโรงเรียนต้องมีผลกำรทดสอบระดับชำติเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3  หรือมีผลกำร
ทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้วิเครำะห์ผลกำรสอบระดับชำติ ในปี
กำรศึกษำ 2559  และน ำมำก ำหนดนโยบำยกำรยกระดับผลสัมฤทฺธิ์ O-NET โดยก ำหนดให้เป็นกำรเพิ่มของ
ผลกำรทดสอบ ในปีกำรศึกษำ 2560  ทุกโรงเรียนต้องมีผลกำรทดสอบระดับชำติเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 3  
หรือมีผลกำรทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ซึ่งด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ศึกษำ และผลกำรทดสอบระดับชำติ  โดยด ำเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงผู้บริหำรโรงเรียนให้จัดท ำโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
2. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่รอง ผอ.เขต ศึกษำนิเทศก์และผู้ที่

เกี่ยวข้อง ให้ด ำเนินกำรพัฒนำกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ และมีกำรนิเทศติดตำม 
3. จัดประชุมให้ควำมรู้แก่ครูวิชำกำรและครูประจ ำชั้น  ป.3  ป.6 และม.3  ให้ทรำบถึง

แนวทำงและวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
4. มีกำรทดสอบ Pre-O-NET  โดยจัดเตรียมข้อสอบในกำรสอบที่ผ่ำนมำ และข้อสอบของ สพฐ  

ด ำเนินกำรสอบเหมือนจริง และน ำผลกำรสอบมำวิเครำะห์เพ่ือหำจุดอ่อนและด ำเนินกำรปรับปรุงเป็นระยะ   
5. จัดกิจกรรมกำรทบทวนบทเรียนเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลกำรทดสอบของนักเรียนในภำพรวมของ  สพป  อ่ำงทอง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ผลกำร

ทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ  สพฐ  ทั้ง  4  สำระ มีสำระภำษำไทยและวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ทั้ง 4  สำระมีคะแนนสูงขึ้นไม่มำกผลกำรทดสอบเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับ  
สพฐ  ทั้ง  4  สำระ   
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 การยกระดับคะแนน PISA   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยจำก สพฐ. โดย
จัดท ำแผนงำนตำมนโยบำยโดยเขียนโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือเตรียมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำง
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำข้อสอบตำมระบบออนไลน์ และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินของ PISA ตำมตัวอย่ำงของข้อสอบ 

กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ O_NET และ  PISA  มีกิจกรรมทีเป็น Best Pratice  สำมำรถยกตัวอย่ำงได้  
ดังนี้ 

1. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้บริหำร ครูผู้สอนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรสอน 
2. กำรนิเทศ ติดตำมของบุคลำกรในกลุ่มโรงเรียนและ สพป 
3. กำรวิเครำะห์ปัญหำและร่วมแก้ไขกับโรงเรียนและผู้นิเทศ 
4. ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลกำรทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ  สพฐ  ทั้ง  4  สำระ          
    มีสำระภำษำไทยและวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 

 

นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
การด าเนินงาน   

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรศึกษำ

ปฐมวัยที่ต้องพัฒนำเด็กตั้งแต่  ๓ – ๖ ปี ให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญำที่
เหมำะสมกับวัย  จัดให้มีกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๑ ให้กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครูผู้สอนปฐมวัย  จ ำนวน ๑๔๔ โรงเรียน (มี ๑ 
โรงเรียนไม่จัดกำรศึกษำปฐมวัย)  และสังกัดเอกชน จ ำนวน ๘ โรงเรียน  และผู้บริหำร สพป.อ่ำงทอง  
ศึกษำนิเทศก์  บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
น ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  ไปจัดท ำหลักสูตรกำร สถำนศึกษำปฐมวัย  มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  ๒๕๖๐ ไปให้ค ำแนะน ำในกำรท ำหลักสูตรกำร
สถำนศึกษำปฐมวัยพร้อมทั้งจัดท ำเอกสำรแจกให้กับผู้เข้ำรับกำรประชุม มีกำรจัดท ำแผนงำนเพ่ือรองรับ
นโยบำย  สพป.อ่ำงทอง จัดท ำแผนงำนรองรับนโยบำย ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย ตำมโครงกำรกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และจัดให้มีโครงกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ  โดยด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร/กิจกรรม  จ ำนวน ๒ โครงกำร 

 โครงกำรกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
 โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ  
ผู้เข้ำร่วมประชุม ดังนี้   
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนปฐมวัย จ ำนวน ๒๙๐ คน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ อ่ำงทอง ที่เข้ำรับกำรประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐  ประสบกำรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับครูปฐมวัย   

- ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ศึกษำนิเทศก์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๔๔ คน ที่
เข้ำรับกำรประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พทุธศักรำช ๒๕๖๐
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- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนปฐมวัย จ ำนวน ๑๖ คน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนอ่ำงทอง ที่เข้ำรับกำรประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง หลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐   
สรุปผลการด าเนินงาน    

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนปฐมวัย สนใจกำรร่วมเข้ำรับกำรประชุมและเข้ำร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติกำร  ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยและมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 

ครูได้รับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐   
รำยกำร จ ำนวน ร.ร. จ ำนวนครู 

ครูได้รับกำรอบรม          145 290 
ครูได้รับชมกำรถ่ำยทอดควำมรู้หลักสูตรทำงไกล          145 290 

 

นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
การด าเนินงาน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ด ำเนินงำนต่อเนื่องในกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำและโรงเรียนขยำยโอกำส  โดยด ำเนินกำรจัดท ำ
คลังค ำศัพท์วลี ประโยคนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และ ม. ๑ – ๓  จัดท ำมุมภำษำอังกฤษ  (English Corner) 
โดยจัดหำสื่อภำษำอังกฤษในรูปแบบต่ำง ๆ  เช่น  เอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์  เกม  แอปพลิเคชั่น  เน้นไวยำกรณ์  
ประโยค กำรสื่อสำรทักษะพ้ืนฐำน และจัดป้ำยนิเทศตำมห้องเรียน สถำนที่ต่ำง ๆ ในโรงเรียน  มีกำรจัดท ำ
แผนงำนเพื่อรองรับนโยบำย  มีกำรจัดท ำแผนงำนในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษต่อเนื่อง  ด ำเนินงำนตำม
แผนงำนโครงกำร/กิจกรรม   กำรด ำเนินกำรของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เน้นย้ ำ
ให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำนักเรียนผ่ำน ศูนย์  PEER Center  จ ำนวน  ๗  ศูนย์ นอกจำกนี้   

- โรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำอ่ำงทอง มีกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัและ
ระดับประถมศึกษำ  English Program จ ำนวน  ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง และโรงเรียน
อนุบำลวัดนำงใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 

- โรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีโรงเรียนในสังกัดที่ทดลอง
กำรสื่อกำรเรียนกำรสนอรูปแบบสองภำษำ (English Bilingual Education : EBE) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๖  
จ ำนวน  ๘  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดมะขำม โรงเรียนบ้ำนหนองถ้ ำ  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม  
โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง  โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน(ละเอียดอุปถัมภ์)  โรงเรียนวัดน้ ำอำบ  โรงเรียนหัวสะแกตก 
และโรงเรียนวัดถนน 

  - ศูนย์ PEER Center  ได้แก่   
             อ ำเภอป่ำโมก          โรงเรียนวัดถนน 
             อ ำเภอเมือง            โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง 
             อ ำเภอโพธิ์ทอง         โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม 
             อ ำเภอแสวงหำ         โรงเรียนอนุบำลแสวงหำ 
             อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน 
             อ ำเภอไชโย              โรงเรียนวัดมะขำม 
    อ ำเภอสำมโก้           โรงเรียนบ้ำนหนองถ้ ำ 



 

 

รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.อ่ำงทอง 

 

31 
สรุปผลการด าเนินงาน  

   ศูนย์  PEER Center  จ ำนวน  ๗  ศูนย์  ด ำเนินกำรสรุปส่งศึกษำนิเทศก์ 

 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp  และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียน
เครือข่ายของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา 

 

 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
1. ส่งครูเข้ำรับกำรอบรม Boot Camp 
2. ติดต่อบริษัท ส ำนักพิมพ์ให้กำรสนับสนุนกำรอบรมให้ครูผู้สอนมีกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ 
3. ประชำสัมพันธ์ให้ครูมีป้ำยนิเทศตำมห้องเรียน สถำนที่ต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
4. จัดสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสำรแจกโรงเรียนในสังกัด 

 

นโยบายที่ ๔  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองจัดท ำโครงกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ  
โดยกำรจัดกำรอบรมให้ครูผู้สอน ทุกโรงเรียน  แล้วครูน ำวิธีกำรไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็น
กำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรแก้ปัญหำ 
สรุปผลการด าเนนิงาน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองเป็นกำรเริ่มต้นกำรฝึกทักษะ  กำรคิด  ยังไม่มี
กำรพัฒนำนวัตกรรม และระดับชั้นของนักเรียนในสังกัดยังไม่ถึงระดับกำรพัฒนำนวัตกรรม 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์แบบสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 

รำยกำร 
สังกัด 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ สพป. สพม. สช. 

มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
แบบสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) 

145 - - 145    100 

มีนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมทักษะกำรคิด
วิเครำะห์แก่ผู้เรียน 

85 - - 85      58.62 

มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะ
เต็มศึกษำ (STEM Education) 

145 - - 145    100 

 

สังกัด 
จ ำนวน

สถำนศึกษำ 
(แห่ง) 

จ ำนวนครู 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่ำนกำรอบรม 
Boot Camp 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

จ ำนวนครู
แกนน ำ 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

สพป. ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๐ ๖.๙      ๑     ๐.๗ 
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นโยบายที่ ๕  การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 

การด าเนินงาน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้เชิญผู้แทนส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด / 
สวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำนจังหวัด และส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัด ประชุมจัดท ำแผนกำรแนะแนวใน
รูปแบบสำธิตให้ควำมรู้และสร้ำงแรงจูงใจให้สนใจกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ 

สถำนศึกษำสังกัดชีวศึกษำในจังหวัดอ่ำงทอง  มีกำรแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือออกไปแนะแนว
กำรศึกษำต่อสำยอำชีพเป็นเขตอ ำเภอ  โดยแนะแนวเป็นภำพของสถำนศึกษำ  อำชีวศึกษำทุกแห่งใน เขต
จังหวัดอ่ำงทอง  โดยประสำนงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวข้องทุกโรงเรียน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 - มีกำรจัดแผนบูรณำกำร กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) กับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในเขตอ ำเภอทุกอ ำเภอครบทุกโรงเรียน 
 - มีกำรประชุมรว่มกันระหวำ่งผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกับส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดอ่ำงทอง รว่มก ำหนด
เป้ำหมำยสัดส่วนเข้ำศึกษำต่อสำยอำชีพตำมบริบทของสถำนศึกษำแต่ละแห่งภำยใต้สัดส่วน สำยสำมัญ : 
สำยอำชีพ (40 : 60) 
 - ประสำนงำนกับสถำนศึกษำในสังกัดอำชีวศึกษำ มีกำรจัดสรรโควต้ำส่งต่อเพ่ือเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับชั้น ปวช. อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
 

นโยบายที่ ๗  การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

การด าเนินการ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำในสังกัด ได้
รับรู้สภำพที่เป็นจริงของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ ๔๐ คน ลงมำ โดยพบว่ำ โรงเรียนมีปัญหำ
ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเนื่องจำกบุคลำกรน้อย นักเรียนน้อยท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ และ
ครูผู้สอนมีภำรกิจ มำก ทั้งด้ำนกำรบริหำร ด้ำนวิชำกำร และงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  
และในส่วนของกำรจัดท ำแผนเพ่ือรองรับโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ ๔๐ คน มีแผนที่จะยุบรวม
ไปเรียนรวมกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงเพ่ือแก้ปัญหำ ครูไม่ครบชั้นให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ในรูป
แบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มีโรงเรียนขนำดเล็กที่จัดรูปแบบกำรเรียนทุกชั้น  ดังนี้ 

 

ล ำดับที ่ อ ำเภอ โรงเรียนหลัก จ ำนวนนักเรียน/ครู โรงเรียนมำรวม จ ำนวนนักเรียน/ครู หมำยเหตุ 
๑ เมืองอ่ำงทอง วัดไผ่ล้อม 62 : 4 วัดท้ำยยำ่น   9 / 2  
๒ ไชโย วัดมหำนำม 92 : 6 วัดโบสถ์(ไชโย) 28 / 2  
3 ไชโย วัดมหำนำม  วัดไชยภูม ิ   0 / 1 ประกำศเลิก

สถำนศึกษำเมื่อวันที่ 
29 กย.2560 
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 ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีโรงเรียนขนำดเล็กที่มี

นักเรียนต่ ำกว่ำ  ๔๐ คน  ซึ่งมีปัญหำ และอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่นขำดผู้บริหำร  ครูไม่ครบชั้น 
ขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ครูไม่ตรงวิชำเอก ครูย้ำยบ่อย งบประมำณมีน้อย ท ำให้ขำด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จึงจ ำเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรให้นักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็กมีคุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น โดยกำรจัดท ำแผนสร้ำงควำม
เข้ำใจกับชุมชนผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้เห็นควำมส ำคัญในกำรที่จะไปเรียนรวมกับโรงเรียนที่ใกล้เคียง 
และมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

 

แผนกำรเรียนรวมปีกำรศึกษำ 2561 (โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ ๔๐ คน) 
 

ล ำดับที ่ อ ำเภอ โรงเรียนหลัก จ ำนวนนักเรียน/คร ู โรงเรียนมำรวม จ ำนวนนักเรียน/ครู หมำยเหตุ 
๑ เมืองอ่ำงทอง จ ำปำหล่อ  38/5 วัดโพทูล 31/4  
๒ ป่ำโมก วัดถนน 161/15 วัดท่ำ 29/3  
๓ โพธิ์ทอง วัดบุญเกิด 74/6 วัดข่อย 22/2  
๔ โพธิ์ทอง วัดป่ำมนุ ี     110/7 วัดบุญศิริวิทยำรำม 20/1  
๕ โพธิ์ทอง วัดสำมประชุม      94/11 วัดบ้ำนสร้ำง 24/5  
๖ วิเศษชัยชำญ อนุบำลวัดนำงใน 1,521/62 วัดโพธิ ์ 21/2  
๗ วิเศษชัยชำญ วัดรำชสกุณำ 123/8 วัดขุมทอง 28/1  

 
สพฐ.จัดสรรงบประมำณ ปีพ.ศ. 256๑ แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพ กิจกรรมหลักกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก งบด ำเนินงำน รำยกำรค่ำพำหนะ
รับ-ส่งนักเรียน ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ งบประมำณ ๘๔,๕๐๐ บำท และรำยกำรบริหำรจัดกำรรถตู้
โดยสำร ขนำด ๑๒ ที่นั่ง งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

         กำรจัดท ำแผนและยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 

จ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวนโรงเรียนเล็ก 

เพ่ิม/ลด 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

น้อยกว่ำและเท่ำกับ ๒๐ คน 6 3 -3 
  ๒๑ – ๔๐ คน 13 10 -3 
 ๔๑ – ๖๐ คน 23 22 -1 
 ๖๑ – ๘๐ คน 24 26 +2 

  ๘๑ – ๑๐๐ คน 22 19 -3 
๑๐๑ – ๑๒๐ คน 13 16 +3 

รวม 101 96 -5 
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- อยู่ในระหว่ำงเตรียมด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชน ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียน โรงเรียนขนำดเล็กตำมแผนกำรเรียนรวมปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

- สนับสนุนให้โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศโทรทัศน์ทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู 

- กำรแก้ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่มีผู้บริหำรโรงเรียน โดยแต่งตั้งผู้บริหำรโรงเรียน
ใกล้เคียงมำปฏิบัติหน้ำที่โรงเรียนขนำดเล็กท่ีไม่มีผู้บริหำรโรงเรียนโดยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อกำรบริหำรให้เกิดประสิทธิภำพ 
 

นโยบายที่ ๘  การอ่านออกเขียนได้ 
การด าเนินการ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองได้รับนโยบำยจำก สพฐ.ให้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรอ่ำนออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-6 และกำรอ่ำนรู้เรื่องของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ซึ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ สพฐ.ก ำหนด  ได้จัดท ำ
เครื่องมือทดสอบกำรอ่ำนกำรเขียนและอ่ำนรู้เรื่อง จ ำนวน 2ภำคเรียนๆ ละ 2 ครั้ง  โดยให้โรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรทดสอบกำรอ่ำนเขียนและอ่ำนรู้เรื่องของนักเรียน  ก ำหนดให้ครูที่ไ ม่ได้ประจ ำชั้น
เป็นผู้สอบ  ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นประธำนสนำมสอบและก ำหนดวันสอบเป็นช่วงสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนที่
ก ำหนดรำยงำนผล และมีกำรก ำหนดกำรรำยงำนผลให้โรงเรียนทรำบทุกครั้งที่สอบ (จ ำนวน 4 ครั้ง) เพ่ือ
น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องโดย
ครูผู้สอนใช้แบบฝึกทักษะที่เขตพ้ืนที่จัดท ำให้  น ำไปฝึกปฏิบัติ  ครูผู้สอนเน้นฝึกซ้ ำ ย้ ำทวนนักเรียน ทุก
วัน  มีกำรสอนซ่อมเสริม และเข้ำค่ำยวิชำกำร 

     

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒–๓ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
(ใช้แบบทดสอบของส ำนักมำตรฐำนวิชำกำร) 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียน 
อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 

ประถมศึกษำปีที่ ๒ 2,413 2,337 96.85 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ 2,295 2,182 95.08 

 

นโยบายที่ ๙  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
การด าเนินการ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองได้เข้ำร่วมตำมโครงกำรทุกโรงเรียน  
จ ำนวน 145 โรงเรียน ครบ 100%  ประกำศเป็นโรงเรียนคุณธรรม และสพป.ได้แจกป้ำยโรงเรียนคุณธรรม
ให้กับทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม นอกจำกนี้  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง ได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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“โรงเรียนคุณธรรม” โดยด ำเนินกำรจัดอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแกนน ำ และนักเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ตำมกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก และควำมเข้ำใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ทั้งหมดจ ำนวน 500 คน  มีกำร
จัดท ำแผนงำนเพ่ือรองรับนโยบำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองมีแผนงำนรองรับตำมโยบำย
อย่ำงต่อเนื่องโดยด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
ได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ “โรงเรียน
คุณธรรม” ตำมกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตำมขั้นตอน เช่น ควำมชื่อสัตย์ 
ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ  พฤติกรรมเชิงบวก ตำมคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้
ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนแก่งเสือเต้น ลพบุรี และมีตลำดนัดคุณธรรมจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด และมีกำรนิเทศติดตำมโรงเรียนทุกโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ โดยกำรมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่
สำมำรถน ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้  

สรุปผลการด าเนินงาน   
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม จ ำนวน 145 โรงเรียน ตำมแต่ละกิจกรรม 

เพ่ือน ำไปส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำกิจกรรม/โครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกำรมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่
สำมำรถน ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ เพ่ือน ำไปขยำยให้โรงเรียนคุณธรรมทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนพัฒนำคุณธรรมให้แพร่หลำย 

        กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมโครงกำรของต้นสังกัด มลูนิธิยุวสถิรคุณ 
หรือรูปแบบอื่น ๆ  ดังนี้ 

๑. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม  
- กิจกรรมพัฒนำผู้น ำเยำวชนด้ำนคุณธรรม 
- กิจกรรมโครงกำรพัฒนำจริยธรรมคุณธรรม 
- กิจกรรมผลิตนวัตกรรม สร้ำงคนดี 
- กิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม 

๒. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ “ โรงเรียนคุณธรรม” 
    - กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมของครูสู่คุณธรรม 
    - กิจกรรมคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
๓. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม  

- กิจกรรมนวัตกรรมสื่อน ำสู่กำรเรียนกำรสอน 
- กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณธรรม 

           ๔. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
           ๕. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก  
               - กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
               - กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
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  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต 
              โรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้น ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ มำใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับโครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

 

นโยบายที่ ๑๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (การใช้ Internet ความเร็วสูง) 
การด าเนินการ  
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดประชุมทำงไกล video Conerence เมื่อวันที่ 29 
ธันวำคม ๒๕๖๐ เรื่องท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.)    มอบนโยบำยของขวัญปีใหม่  โดยมี ผอ.สถำนศึกษำ ผอ./
รองผอ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และหัวหน้ำกลุ่มงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมประชุม โดยเฉพำะโครงกำร
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ กระทรวงศึกษำธิกำร โดยได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ  ภำยในเดือน มี.ค.2561 ทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.จะต้องมีอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครบทุกโรงเรียน  
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีกำรวำงแผนเพ่ือรองรับนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรระบบอินเทอร์เน็ตของสถำนศึกษำ โดย รมว.ศธ.นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เพ่ือพัฒนำ ปรับปรุง
ระบบบริหำรจัดกำรอินเทอร์เน็ตของสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อม และมีควำมเร็วสูง ในกำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือ
กำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียนและครู ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงไร้ขีดจ ำกัด  
โดยได้ด ำเนินงำนตำมแผนงำน กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรอินเทอร์เน็ตของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

สรุปผลการด าเนินงาน 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กำร
จัดหำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงโรงเรียนสังกัด สพฐ. ท ำให้มีข้อมูลสำรสนเทศที่ได้จำกกำรส ำรวจติดตำมสภำพ
กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของสถำนศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง นอกจำกนี้ยังใช้เป็นข้อมูลในกำรให้ควำมช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหำอุปสรรค
กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน และโรงเรียนสำมำรถใช้ 
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนและครูให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
   กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรให้มี ประสิทธิภำพ 
สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรวำงแผน กำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตลอดจนเพ่ิมโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ  โดย        มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง  ซึ่งสำมำรถใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุด กล่ำวคือได้ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนทุก
โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง สำมำรถสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรพัฒนำกำรใช้งำนโปรแกรม หรือระบบออนไลน์ เป็นสิ่งส ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำร  
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ได้แก่  Smart area  , google sheets , google from , e-mail ฯลฯ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังได้น ำ
ข้อมูลสำรสนเทศตลอดจนทรัพยำกรที่มีอยู่มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรแต่งตั้งคณะบุคคล 
คณะท ำงำน จำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำน มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน กลยุทธ์ และนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ด ำเนินกำร
พัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือกำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
นอกจำกนี้ ในด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำร อย่ำงครอบคลุมทั่วถึง ตำมกรอบภำรกิจ
และนโยบำยที่ก ำหนดไว้  

 

นโยบายที่ ๑๒  การพัฒนาครูทั้งระบบ 
การด าเนินการ   

โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐำนแจ้งให้ประชำสัมพันธ์ข้ำรำชกำรครูในสังกัดเลือกเข้ำอบรมพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำร
และสนใจ  โดยด ำเนินกำรแจ้งข้ำรำชกำรครูในสังกัดให้เลือกหลักสูตรกำรพัฒนำตนเองตำมควำมสมัครใจโดย
ลงทะเบียนสมัครในระบบออนไลน์ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ตนเองสังกัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง อนุมัติโดยได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. จ ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท/คน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
       1. ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำตนเอง จ ำนวน 
784 คน จำกจ ำนวนครูทั้งหมด 1,036 คน คิดเป็นร้อยละ 75.67 
  2. ครูผู้ผ่ำนกำรพัฒนำได้น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำตนเองมำพัฒนำกำรวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนโดยน ำเทคนิคกำรสอน ใหม่ ๆ มำใช้ในกิจกรรมกำรสอน 
กำรผลิตสื่อนวัตกรรม 
  3. ครูผู้ผ่ำนกำรพัฒนำได้น ำกิจกรรมไปปรับใช้ให้เข้ำกับกลุ่มสำระกำรสอนที่ตนเองสอน โดยน ำ
ควำมรู้ไปต่อยอดกับนักเรียน เช่น สื่อประดิษฐ์เอง เกมต่ำง ๆ เพลง ส่งผลให้นักเรียนสนุกสนำนกับกำรเรียน 
และมีควำมต้องกำรที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
  4. ครูได้รับกำรพัฒนำน ำควำมรู้ไปต่อยอดให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนาครูกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ : PLC  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  1,122  คน  โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  “กำรขับเคลื่อนนโยบำยจุดเน้นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำร PLC ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2560”  โดยจ ำแนกเป็น 3 ด้ำน คือด้ำนผู้เรียน ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำร
จัดกำรศึกษำ ตำมกรอบ 5 H  ประกอบด้วย 1) Health  2) Head 3) Heart  4) Hand และ5) Happiness  
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โดยเริ่มด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นมำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำครู  
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ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมถูกต้องและได้
มำตรฐำนสอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21  

ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 กำรรวมกลุ่ม  PLC 
 ๑. รวมกลุ่มครูที่มีปัญหำ/ควำมต้องกำร เดียวกัน  เช่น  ครูกลุ่มสำระเดียวกัน  ครูที่สอนใน
ระดับชั้นเดียวกัน  เป็นต้น 
 ๒. ค้นหำปัญหำ  ควำมต้องกำร 

๒.๑. ร่วมกันเสนอปัญหำ/ควำมต้องกำร 
๒.๒. จัดกลุ่มปัญหำ 
๒.๓. จัดล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

   ๒.๔.  เลือกปัญหำเพียง  ๑  ปัญหำ  โดยกำรพิจำรณำร่วมกัน 
 ๓. ร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ  
  ๓.๑ เรื่องเล่ำเร้ำพลัง /บอกเล่ำประสบกำรณ์ที่แก้ปัญหำได้ส ำเร็จ 
  ๓.๒ ค้นหำตัวอย่ำง/รูปแบบที่ประสบควำมส ำเร็จ 
  ๓.๓ ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีกำร/นวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำ 
 ๔. ออกแบบกิจกรรมกำรแก้ปัญหำ 
  ออกแบบกิจกรรมตำมวิธีกำร/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
 ๕. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
 ๖. น ำสู่กำรปฏิบัติ/สังเกตกำรณ์สอน 
  ๖.๑ น ำกิจกรรมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
  ๖.๒ ผู้สังเกตกำรณ์เข้ำร่วมสังเกตในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรเยี่ยมชั้น
เรียน สังเกต กำรสอน  เป็นต้น  
 ๗. สะท้อนผล  
  ๗.๑  สรุปผลกำรน ำรูปแบบ/วิธีกำร  ในกำรน ำไปแก้ปัญหำ 
  ๗.๒  อภิปรำยผลกำรแก้ปัญหำ  เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLCระดับสถำนศึกษำ  คณะกรรมกำรจ ำนวน
ตำมควำมเหมำะสม 
 2. ก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ 
       จัดท ำแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่ สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  2.1 สร้ำงทีมงำน PLC ในสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
  2.2 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำงกำรปฏิบัติให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ (พำดู พำคิด พำท ำ) 
  2.3 สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่น (ระดับบุคคล ระดับองค์กำร ระดับหน่วยงำน) 
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  2.4 ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผล 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำน กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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 3. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
  3.1 ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ พร้อมทั้งบันทึกลงใน 
Logbook  ตำมล ำดับคือ  ค้นหำปัญหำ  หำสำเหตุ  แนวทำงแก้ไข  ออกแบบกิจกรรม  และน ำสู่กำรปฏิบัติ
และสะท้อนผล 
  3.2  สรุปรำยงำนผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผล 
  4.1 จัดท ำแผนและเครื่องมือ ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 

PLC 
  4.2 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรPLC ระดับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรก ำกับ 
ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
  4.3 เร่งรัด ติดตำม และสนับสนุน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 
 5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
  5.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 
PLC พร้อม Logbook เป็นรำยบุคคลต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  5.2 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ สรุปและรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ 
  5.3 สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ ต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ กำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 

6.1 สถำนศึกษำจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Show & Share) กำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 

6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีกระบวนกำร
ด ำเนินกำรที่ดีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ และเผยแพร่ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
ขั้นตอนกำรน ำ PLC  ไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

กำรพัฒนำครูตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร 

สังกัด 
จ ำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำครู
รูปแบบครบวงจร (คน) 

โครงกำรพัฒนำครูกระบวนสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ : PLC (คน) 

โครงกำรพัฒนำครู 
รูปแบบอ่ืนๆ (คน) 

สพป. 784 1,122 - 
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นโยบายที่ ๑๓  การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
การด าเนินการ   

ผู้บริหำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้มอบนโยบำยทำงกำรปฏิบัติให้กับ
ผู้บริหำรโรงเรียนในกำรประชุมประจ ำเดือน และออกตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำในสังกัดเพ่ือรับผลกำรด ำเนินงำน
ตำมบริบทของแต่ละสถำนศึกษำเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบจัดท ำแผนพัฒนำลูกเสือจังหวัดและลูกเสือระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ในนำมของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด  ได้เชิญ
ผู้แทนจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด, กศน.จังหวัดอ่ำงททอง,  ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัด ประชุม
ร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำผู้เรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด ร่วมกันจัดท ำแผนตำม
บทบำทควำมรับผิดชอบที่หน่วยงำนดูแลก ำกับอยู่ในลักษณะบูรณำกำรแผนร่วมกันในนำมของส ำนักงำน
ลูกเสือจังหวัด และได้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  มีกำรจัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติด  มีกำรจัดฝึกอบรมทักษะชีวิตของแกนน ำนักเรียนที่เป็นนำยหมู่ลูกเสือโดยเน้นควำมมีวินัยในตนเอง  

สรุปผลการด าเนินงาน         
 จำกกำรประชุมบูรณำกำรจัดแผนร่วมกันของหน่วยงำนที่กำรจัดกิจกรรมลูกเสือ พบว่ำกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนในรูปแบบกำรบูรณำกำร  โดยเฉพำะกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ  กิจกรรมแสดงควำม
จงรักภักดีต่อประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ  ในโอกำสวันส ำคัญต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องและเป็นแนวทำงเดียวกัน 

 กำรใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองดี (Civic Education) 

สังกัด 
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ชมรม หรืออ่ืนๆ 
สพป. 813 498 261 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.อ่ำงทอง 

 

  
 

41 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และขับเคลื่อนนโยบำยตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยมีกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ ท ำให้มีผลกำร
ด ำเนินงำนโดยสรุป ดังนี ้

๑.  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
สมรรถนะ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 
เขตพื้นท่ี จังหวัด ภำค สังกัด(สพฐ.) ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง ๘๑.๒๓ ๘๐.๙๗ ๗๘.๐๘ ๗๓.๓๔ ๗๓.๕๗ 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง ๗๙.๖๙ ๘๐.๕๑ ๗๔.๐๙ ๖๙.๕๒ ๖๙.๕๘ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๘๐.๕๓ ๘๐.๗๙ ๗๖.๑๓ ๗๑.๔๖ ๗๑.๖๐ 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง โดยภำพรวมและรำยสมรรถนะสูงกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

๒.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online:ITA Online 2018) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

ดัชนี คะแนนที่ได้ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ควำมโปร่งใส (Transparency) 81.34 สูงมำก 
ควำมพร้อมรับ (Accountability) 92.15 สูงมำก 
ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
(Corruption-Free) 

97.37 สูงมำก 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 92.32 สูงมำก 
คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) 92.23 สูงมำก 

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำน 

๙๐.53 สูงมาก 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน เขตพื้นที ่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ITA) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีผล
คะแนนอยู่ในล ำดับที่ 34 ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๐.53 
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 โดยภำพรวม โดยดัชนีที่มีค่ำคะแนนสูงสุดได้แก่ ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
(Corruption-Free) ได้คะแนน ๙7.37 และดัชนีที่มีค่ำคะแนนต่ ำสุดคือ ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency) 
มีคะแนน 81.34 

ผลความส าเร็จ 
ผลจำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำค

ส่วน ในกำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำประสงค์และ
เป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และมีผลงำนของนักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร ที่ประสบควำมส ำเร็จจนได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติ  ในระดับภำค และระดับชำติ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนอ่ืน ดังนี้ 
๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑.๑ กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ระหว่ำง วันที่ 
๒๙-๓๑ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสรุปเหรียญรำงวัลได้ ดังนี้ 

ชนะเลิศ   จ ำนวน    ๑  รำยกำร 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  จ ำนวน    ๑  รำยกำร 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  จ ำนวน    ๓  รำยกำร 
เหรียญทอง   จ ำนวน  ๑๓  รำยกำร 
เหรียญเงิน   จ ำนวน    ๑  รำยกำร 
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ที ่ รำยกำร 
รำงวัล 

โรงเรียน 
เหรียญ อันดับ 

๑ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ ทอง ชนะเลิศ วัดนำงเล่ว 
๒ กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดเอก ป.๑-ป.๖ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ วัดบ้ำนป่ำ 
๓ 
 

กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ อนุบำลวัดอ่ำงทอง 

๔ กำรแข่งขันกำรบรรเลงวงเครื่องสำยวง
เล็ก ป.๑-ป.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ วัดนำงเล่ว 

๕ กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ 
ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเห็น ป.๑-ป.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ วัดมะขำม 

๖ กำรประกวดมำรยำทไทย ป.๔-ป.๖ ทอง ๔ อนุบำลวัดนำงใน 
๗ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเห็น ป.๑-ป.๖ 

ทอง ๔ วัดท่ำชุมนุม 

๘ กำรแข่งขันกำรเลำ่นิทำน                
ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๕ วัดมะขำม 

๙ กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี 
ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๖ วัดสีบัวทอง 

๑๐ กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.๑-ป.๖ ทอง ๗ วัดนำงเล่ว 
๑๑ กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี 

ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน ป.๑-ป.๖ 

ทอง ๘ วัดนำงเล่ว 

๑๒ กำรประกวดภำพยนตรส์ั้น ป.๑-ป.๖ ทอง ๙ วัดข่อย 
๑๓ กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ป.๑-ป.๖ ทอง ๑๒ วัดสีบัวทอง 
๑๔ กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ ม.๑-ม.๓ เงิน ๗ วัดสีบัวทอง 

๑.๒ กำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่อง
ในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2560 โล่รำงวัล และเกียรติบัตร กำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ มีค่ำเฉลี่ย อันดับที่ ๓  

๑.๓ กำรประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ ำปี ๒๕๕๘ ระดับดีเด่น 
โล่เชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ ำปี 

๒๕๕๘ ระดับดีเด่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง (รับรำงวัล เมื่อวันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐)  
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๒. สถานศึกษา 
๒.๑ รำงวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก ่ โรงเรียนวัดพิจำรณ์โสภณ  อ ำเภอป่ำโมก 
๒.๒ รำงวัลสถำนศึกษำต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี ของ สพฐ.ระดับประเทศ รุ่นที่ ๕ ประจ ำปี 

๒๕๖๐ ได้แก่  
  ๑) โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม 
  ๒) โรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงส์ 

๒.3 รำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับประถมศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๐ ได้แก่  
  โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม 

 ๒.4 ผลกำรประเมินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 ตำมท่ี ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินงำน
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำ
ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ด้วยกระบวนกำรโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขโดยขอ
ควำมร่วมมือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองแจ้งสถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวฯ และสมัครขอรับรำงวัลเชิดชูเกียรติ เสมำ ป.ป.ส. ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองได้จัดกิจกรรมกำรประกวดโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ นั้น  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรประเมินผลและตัดสิน                     
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรำกฏผล ดังนี้ 

๑. ระดับเงิน 
 ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนวัดบ้ำนป่ำ  อ ำเภอไชโย  จังหวัดอ่ำงทอง 

  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่  โรงเรียนวัดมะขำม  อ ำเภอไชโย  จังหวัดอ่ำงทอง 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม (วิทยำคม) อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่ำงทอง 
 ผลการประเมิน ระดับดีเด่น 

(๑) โรงเรียนวัดชัยสิทธำรำม 
(๒) โรงเรียนวัดเยื้องคงคำรำม 
(๓) โรงเรียนวัดลำดเค้ำ 
(๔) โรงเรียนวัดรำงฉนวน 
(๕) โรงเรียนวัดรัตนำรำม 
(๖) โรงเรียนวัดก ำแพง 
(๗) โรงเรียนวัดแก้วกระจ่ำง 
(๘) โรงเรียนวัดมหำนำม 
(๙) โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต 
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    (๑๐) โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 
    (๑๑) โรงเรียนวัดไผ่วง 
    (๑๒) โรงเรียนวัดทำงพระ  
    (๑๓) โรงเรียนบ้ำนหนองเสือ 
    (๑๔) โรงเรียนวัดยำง 
    (๑๕) โรงเรียนวัดเจ้ำบุญเกิด 
๒. ระดับทอง 
    ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนประสิทธิวิทยำฯ  อ ำเภอแสวงหำ  จังหวัดอ่ำงทอง 

                   รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้ำนแก  อ ำเภอแสวงหำ  จังหวัดอ่ำงทอง 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน  อ ำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่ำงทอง 
 ผลการประเมิน ระดับดีเด่น 

(๑) โรงเรียนบ้ำนดอนกร่ำง (ฉำกรำษฎร์บ ำรุง) 
(๒) โรงเรียนบ้ำนชะไว 
(๓) โรงเรียนวัดสิทธำรำม 
(๔) โรงเรียนวัดนำงเล่ว 
(๕) โรงเรียนวัดงิ้วรำย 
(๖) โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม 
(๗) โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยำรำม 
(๘) โรงเรียนวัดสว่ำง 
(๙) โรงเรียนวัดต้นทอง 
(๑๐) โรงเรียนอนุบำลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 

๓. ระดับเพชร 
    ชนะเลิศ   ได้แก่  โรงเรียนวัดม่วงคัน  อ ำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่ำงทอง  

  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนหนองถ้ ำ  อ ำเภอสำมโก้  จังหวัดอ่ำงทอง  
  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธำรำม  อ ำเภอไชโย  จังหวัดอ่ำงทอง 
 ผลการประเมิน ระดับดีเด่น  

(๑) โรงเรียนวัดวงษ์ภำศน์ 
(๒) โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฎกุล) 

(อยู่ระหว่ำงกำรประกำศผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร) 
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ส่วนที่ 5 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices) 
 

 

โครงกำรแสงเทียนแห่งศรัทธำ พัฒนำกำรศึกษำอ่ำงทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีนโยบายสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน          

ในสังคม ภาคราชการ ตลอดจนภาคเอกชน เข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา โดยโรงเรียนในสังกัดได้ประสานกับ
ชุมชน ในการขอเชิญครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว หรือบุคคลภายนอก ที่มีจิตอาสาเสียสละเวลามาสอน
นักเรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่
เกษียณอายุราชการและบุคคลภายนอก ที่มีจิตอาสา เสียสละท าการสอนสอนนักเรียนตามโครงการแสงเทียน
แห่งศรัทธาพัฒนาการศึกษาอ่างทอง  

           

 

 

 
โครงกำรครูดีศรีอ่ำงทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดท าโครงการครูดีศรีอ่างทอง               
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน            
และครู จ านวน 3 คน  ที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคนเป็นก าลังใจ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เพ่ือให้เป็นคนใฝ่รู้   
ใฝ่เรียน  เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ คหบดีชาวอ าเภอ
วิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ โดยการมอบหวนทองค าให้แก่ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ทั้ง 5 คน 
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สถานศึกษาที่เป็นแบบอยา่งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีกิจกรรมที่เป็น best practice 
 

โรงเรียนวัดนางเล่ว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง     
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมปัจจัยโอกาสทางการศึกษา 

นวัตกรรมโรงเรียน  ๔G (Good) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑. Good Care Help (ระบบดูแลช่วยเหลือดี)  เป็นกิจกรรมที่โรงเรียน สร้ำงโอกำสให้กับนักเรียน                 
โดยกำรออกไปเยี่ยมบ้ำน  เพ่ือรับทรำบปัญหำของแต่ละคน  จัดหำเสื้อผ้ำ  อุปกรณ์กำรเรียนต่ำงๆ                   
อำหำรกลำงวัน  ให้กับนักเรียน  จัดหำทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนครบทุกคนปีละ  ๕๐๐  บำทฝำกเข้ำใน
บัญชีธนำคำรโรงเรียนทุกปี  

๒. Good Environment  (สภำพแวดล้อมดี )   โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สะอำด                            
ร่มรื่น  สวยงำม และปลอดภัยให้กับนักเรียน  มีครูที่มีคุณภำพ  และมีกำรเรียนรู้ภำษำกับครูต่ำงชำติ                    
จัดหำสื่อและอุปกรณ์ ที่ทันสมัยมำให้นักเรียนใช้  นักเรียนสำมำรถสืบค้นควำมรู้ได้จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง  และจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่หลำกหลำย เช่น ห้องสมุด ICT สระว่ำยน้ ำ ฐำนกำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  ธนำคำรโรงเรียน  สหกรณ์โรงเรียน  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนอัจฉริยะ  
ห้องดนตรีไทย  ห้องกำรงำนอำชีพ  ห้องพยำบำล  ห้องวิทยำศำสตร์  ห้องจริยธรรม  ห้องบอล สนำมกีฬำ
อเนกประสงค์ ฯลฯ 

๓. Good Experience (ประสบกำรณ์ดี)  โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบ
กำรณ์จำกกำรลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมบันไดประสบกำรณ์ และน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้                 ในกำรด ำเนินชีวิต  โดยมีกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนเป็นขั้นบันได โดยใน ๑ ปี 
นักเรียนจะได้รับ                 กำรฝึกประสบกำรณ์  ดังนี้  
 บันไดข้ันที่  ๑ เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  บันไดข้ันที่  ๒  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
          บันไดข้ันที่  ๓  กิจกรรมตลำดนัดพอเพียง  บันไดข้ันที่  ๔ กิจกรรมธนำคำรโรงเรียน   
 บันไดข้ันที่  ๕ กิจกรรมฐำนกำรเรียนอำชีพ บันไดข้ันที่  ๖ กิจกรรมขยะรีไซเคิล   
 บันไดข้ันที่  ๗ กิจกรรมเกษตรและแปรรูปแบบ บันไดข้ันที่  ๘ กิจกรรมจิตอำสำ  
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ความส าเร็จ 
  ๑. นักเรียนได้รับควำมช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำ  มีเงินทุนกำรศึกษำเก็บสะสมไว้ใช้ในครำวจ ำเป็น  
  ๒. นักเรียนอยู่ในสภำพแวดล้อม  น่ำดู  น่ำอยู่  น่ำเรียน  และปลอดภัย  มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
มีแหล่งเรียนรู้มำกมำยในโรงเรียน  มีเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง  เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
 ๓. นักเรียนมีทักษะชีวิต  เรียนรู้กระบวนกำรท ำงำน  และอำชีพสุจริต  มีควำมขยัน  อดทน  น ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
  ๕. โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป  ได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน                
ทั้งกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่  กำรจัดหำทุน  เป็นต้น  ส่งผลให้นักเรียนมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้นทุกปี   
 ๔. นักเรียนมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี นำฏศิลป์  ศิลปะ  สำมำรถออกท ำกำรแสดงหำรำยได้
และช่วยเหลือชุมชนได้  และนักเรียนสร้ำงชื่อเสียงเข้ำแข่งขันในระดับประเทศ 
รางวัลสถานศึกษา  
ที ่ รางวัล ระดับ ปี พ.ศ. 
๑ รำงวัลโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ภูมิภำค ๒๕๕๗ 
๒ รำงวัลสถำนศึกษำพอเพียง ประเทศ ๒๕๕๘ 
๓ รำงวัลเครือข่ำยเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยม ประเทศ ๒๕๕๘ 
๔ รำงวัลโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ภูมิภำค ๒๕๕๘ 
๕ รำงวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร ประเทศ ๒๕๕๙ 
๖ รำงวัลสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับเงิน ประเทศ ๒๕๕๙ 
๗ รำงวัลโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับดี ภูมิภำค ๒๕๕๙ 
๙ รำงวัลสถำนศึกษำส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย ประเทศ ๒๕๖๐ 

๑๐ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ประเทศ ๒๕๖๐ 
๑๑ รำงวัลสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับทอง ประเทศ ๒๕๖๐ 
 
รางวัลนักเรียน 
ที ่ รางวัล ระดับ ปี พ.ศ. 
๑ เหรียญเงินวำดภำพระบำยสีประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ประเทศ ๒๕๕๗ 
๒ เหรียญเงินวงปี่พำทย์ ไม้นวมผสม เครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ป.๑-ป.๖ ประเทศ ๒๕๕๘ 
๓ เหรียญเงินวำดภำพระบำยสีประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ป.๑ -ป.๖      ประเทศ ๒๕๕๘ 
๔ เหรียญทอง วำดภำพระบำยสีประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ป.๑- ป.๖ ประเทศ ๒๕๕๙ 
๕ เหรียญทองชนะเลิศ กำรแข่งขันเดี่ยวร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ ประเทศ ๒๕๕๙ 
๖ เหรียญทอง ในกำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้นวมผสม เครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ป.๑-ป.๖ ประเทศ ๒๕๕๙ 
๗ เหรียญทองกำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ป.๑-ป.๖ ประเทศ ๒๕๕๙ 
๘  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ วำดภำพระบำยสีประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง

ทำงกำรได้ยิน ป.๑ -ป.๖      
ประเทศ ๒๕๖๐ 
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ภาพประกอบสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
มีกิจกรรมที่เป็น Best  Practice โรงเรียนวัดนางเล่ว ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง     
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 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่    
     กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับ    
     กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษา            
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน                  
ให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

- โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ ์
 ๒. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน (ชมเชย) ประดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 -โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 
๓. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

- โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
- โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ ์

 ๔. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 

 ๕. โรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น ด้วย ๗ กิจวัตรความดีระดับคุณภาพตัวชี้วัด เหรียญ
ทองปี ๒๕๖๐ (๑ ใน ๔ ของประเทศ) 

 - โรงเรียนวัดราชปักษี 
(ด้านที่ ๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่ของชีวิต ด้านที่ ๒ การฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถี
วัฒนธรรมไทย ด้านที่ ๓ การยกย่องคนดี) 
 ๖. โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 - โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
 ๗. โรงเรียนปลอดขยะ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ 
 - โรงเรียนวัดท่าชุมนุม (รองชนะเลิศ) 
 ๘. สถานศึกษาปลอดภัย อนามัยดี ระดับประเทศ ของกระทรวงแรงงาน 

 - โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
 ๙. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณบัตรเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐  
 - ล าดับที่ ๑  นางสาวรัชดา  ทองสุข (ผอ.ร.ร.วัดนางเล่ว)  
 ๑๐. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นางสาวรัชดา ทองสุข (ผอ.ร.ร.วัดนางเล่ว)  
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 ๑๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีนักเรียนในสังกัด ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๑๖ รางวัล ดังนี้ 

 

 

 รำงวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
 - การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.๑ – ม.๓ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 
 - การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑ – ป.
๖ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 
 

 รำงวัลเหรียญทอง 
 - การประกวดมารยาทไทย ป.๔ – ป.๖ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ 
 - การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑ - ม.๓  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 
 - การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑ - ม.๓  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 
 - การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑ - ม.๓  โรงเรียนวัดสีบวัทอง 
  - การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.๑ – ป.๖   
 โรงเรียนวัดนางเล่ว 
 - การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑ – ม.๓ โรงเรยีนวัดมะขาม 
 - การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.๑ – ม.๓ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า   
 - การแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ม.๑ – ม.๓ โรงเรียนวัดมะขาม 
 - การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.๑ – ป.๖  
 โรงเรียนวัดมะขาม   
 - การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ – ม. ๓  
 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 
 - การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความ 
 บกพร่องทางการมองเห็น ป.๑ – ป.๖  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
 
 
 
 
 
 

ระดับชำติ 
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รำงวัลเหรียญเงิน 

 - การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๔ – ป.๖ โรงเรียนวัดทองกลาง 
 รำงวัลเหรียญทองแดง 
 - การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑ – ม.๓  
 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 
 - การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
 ทางการได้ยิน ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนวัดมะขาม   
 12. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

- สถำนศึกษำในสังกัด มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ และกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ ดังนี้ 

- โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ ำนวน  11 คน 

- โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน ฯ   มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จ ำนวน  1 คน 

    13 . โครงกำร “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ที่ 16 พ.ศ. 2562 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ                        

ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เต็มศักยภำพ มีควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ                  
มีควำมภำคภูมิใจ จนได้รับรำงวัลเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์ 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำตน พัฒนำงำนในหน้ำที่                      
ตรงตำมควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำและได้รับกำรกำรสนับสนุน ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ                
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อ่างทองได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์เต็มศักยภาพ  สามารถปฏิบัติงานได้                            
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคุรุสภาแจ้งการด าเนินการล่าช้า ท าให้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองแจ้งสถานศึกษาในสังกัดล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกต้องเร่งจัดท าเอกสารเพ่ือให้ทันตาม
ก าหนดการคัดเลือกซึ่งอาจจะมีผลให้ผลงานไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  หน่วยงานต้นทางจึงควรแจ้งให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทราบโดยเร็ว และก าหนดปฏิทินให้เหมาะสมต่อการด าเนินการ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้รับรำงวลัเสมำ ป.ป.ส. 

ประเภทผลงำนดีเดน่ระดับทอง โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
ปีกำรศึกษำ2559 

  

 

 

 

 

 

 

 

นำยมโน ชนุดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง รับมอบเกียรติบตัร                   
เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์กำรเฝ้ำระวังและสง่เสริมกิจกรรมสร้ำงสรรค์วันวำเลนไทน์ 

ปีงบประมำณ  2561 

 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง รับมอบประกำศเชิดชูเกียรติบัตร 
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนรักษำศีล 5 เชิงคุณภำพ ครอบครัวอบอุ่น  ปี 2561 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง รับมอบเกียรติบัตร 

ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน ระดับสูงมำก (ITA Online) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ได้รับโล่รำงวัล ระดับดีเยี่ยม 
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ถวำยเจ้ำฟำ้นักโภชนำกำร  ปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ได้รับโล่รำงวัล  
ได้มำตรฐำนโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน ระดับดีเด่น ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2560  
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โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ได้รับโล่เกียรติยศ กำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนมำตรฐำนตน้แบบ 

โครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี รุ่นที่ 5 ปีงบประมำณ 2560  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2   
ปีงบประมำณ 2560    

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม รบัโล่เกียรติคุณ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี 
Best of the Best  รุ่นที่ 2  ปกีำรศึกษำ 2561 
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โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ได้รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL ปี 2561 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ได้รับรำงวลัโรงเรียนพระรำชทำน  
ระดับประถมศึกษำ ขนำดเล็ก  ปีกำรศึกษำ 2560 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ได้รับรำงวลัรองชนะเลิศอันดบัที่ 1 ระดบัประเทศ กลุ่ม B โรงเรียนมัธยมศึกษำ 

โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL ปี 2560 
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โรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์ ได้รบัรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน  

ระดับประถมศึกษำ ขนำดเล็ก  ปีกำรศึกษำ 2559 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์ ได้รบัรำงวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี รุ่นที่ ๕ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
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นำงสำวรัชดำ  ทองสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำงเล่ว ได้รับรำงวัลระดบัชำต ิ
รำงวัลทรงคุณคำ่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ เหรียญทอง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก ดำ้นบริหำรจัดกำร ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดนำงเล่ว ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถำนศึกษำที่ส่งเสริมโครงกำรคัดเลือกเยำวชนต้นแบบ 
ด้ำนดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีพทุธศักรำช  ๒๕๖1 
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แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ 
จนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีสถำนศึกษำในสังกัด ๑๔๕ แห่ง เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำร
บริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำจำกรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ โดยมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรบริหำรจัดกำรตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วน
ร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านคุณภาพการศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ควรเร่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมที่หลักสูตร

ก ำหนด จำกผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ควรเร่งพัฒนำผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
๖ และมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 จำกกำรศึกษำสภำพแวดล้อม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง แต่มีครูมีไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงวิชำเอก และมีปัญหำด้ำนบุคลำกร คือครูใหม่ขำด
ประสบกำรณ์และเทคนิคกำรสอน มีภำระงำนนอกเหนือจำกหน้ำที่กำรสอน ท ำให้สอนได้ไม่เต็มเวลำและปัญหำ
นักเรียนมีครอบครัวที่ยำกจน ผู้ปกครองย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ควรจัดอบรมให้ครูใหม่ได้เรียนรู้เทคนิคกำรสอนที่มีคุณภำพ และน ำครูทรงคุณค่ำมำช่วยสอนหรือถ่ำยทอด
เทคนิคกำรสอนให้กับครูรุ่นใหม่ 

๒. ด้านโอกาส 
จำกกำรศึกษำสภำพแวดล้อม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีผู้ เรียนที่เป็น

ชำวต่ำงชำติเพ่ิมมำกขึ้น ครอบครัวมีปัญหำเรื่องกำรหย่ำร้ำงของพ่อแม่ ส่งผลให้ขำดกำรดูแล เอำใจใส่ใน
กำรศึกษำของบุตรหลำน ท ำให้ผลกำรเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยำยโอกำส มีผล
กำรเรียนเฉลี่ยที่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ควรสนับสนุน ส่งเสริม
ให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และควรจัดให้มีกำรวำงแผนกำรศึกษำต่อตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่ำมีอำชีพอะไรบ้ำงและค้นพบตัวเอง  ว่ำมีควำมชอบหรือถนัดใน
อำชีพใด 

๓. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำกกำรศึกษำสภำพแวดล้อม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีปัจจัยภำยนอก

เป็นโอกำสที่ดีท่ีมีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้กำรสนับสนุนงบประมำณจ้ำงครูอัตรำจ้ำงช่วยสอนทั้งครูไทย
และครูต่ำงชำติ แต่ยังขำดแคลนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงท ำให้ครูขำด
ทักษะในกำรผลิตและใช้สื่อกำรสอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้ ขำดทักษะกำรวัดและประเมินผล 
และทักษะทำงกำรใช้ภำษำอังกฤษ ตลอดจนกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น นักกำรภำรโรง ครู
ธุรกำรโรงเรียน จึงท ำให้ครูท ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจำกต้องปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน 
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๔. ด้านการบริหารจัดการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีสถำนศึกษำที่มีระบบประกันคุณภำพภำยใน    
ที่เข้มแข็ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำระดับดีเยี่ยม สิ่งที่ควรได้รับกำรสนับสนุน ได้แก่ งบประมำณในกำรจัดอบรมครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ สถำบันทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ในกำรด ำเนินกำรแปลงเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรมหลักที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน รวมทั้งกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยหลัก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ที ่373/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 25๖1 
.................................................. 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จะด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี)  ตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เพ่ือประมวลผล ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำน
มำ รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึง
แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 ดังนี้ 

๑. คณะที่ปรึกษา  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำรำยงำนผล   
กำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 ประกอบด้วย 

๑. นำยมโน  ชุนด ี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยสมปอง  คงอ่อน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยนพปฎล  บุญพงษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
4. นำยศรีรัตน์  รัตนรำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยสมเกียรติ แก้วมณ ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

๒. คณะท างาน  มีหน้ำที่ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
และตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖1 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประกอบด้วย 

๑. นำยศรีรัตน์  รัตนรำศรี    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอ     หวัหน้ำ
คณะท ำงำน 
๒. นำงวิภำ  สำธิตะกร        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน      รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
๓. นำงมำนพ  มณีโชต ิ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
๔. นำงนิทรำ  อุ่นทรัพย ์    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน 
๕. นำงอรจิรำ  พุ่มพฤกษ์       รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คณะท ำงำน 
๖. นำงชลธชิำ  พงศ์ศรี    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์  คณะท ำงำน 
๗. นำยโสรส  มั่นด ี        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ     คณะท ำงำน 
๘. นำงจนัทรำ  จนัท์พันแจ้ง    ผู้อ ำนวยกำรหนว่ยตรวจสอบภำยใน                    คณะท ำงำน 
9. นำยเสนำะ  อ ำไพ                 ศึกษำนิเทศก์ สพป.อ่ำงทอง    คณะท ำงำน 
10 นำยณรงค์  สังข์สอำด      ศึกษำนิเทศก์ สพป.อ่ำงทอง    คณะท ำงำน 
11. นำงธัญญ์นร ี จันทร์เดชำสริิ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อ่ำงทอง    คณะท ำงำน 
12. นำงสำวจรีำภรณ์  รอดเชื้อ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อ่ำงทอง    คณะท ำงำน 
13. นำยไตรรงค์  เฉวยีงหงส ์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อ่ำงทอง    คณะท ำงำน 
14. นำงดำวรุ่ง  บุญถนอม  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน  

      /15. นำงสำวนำถอนงค ์ ...   
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       15. นำงสำวนำถอนงค์  อ่อนจิตร นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
16. นำงนันทยำ  โสภณสรัญญำ นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 

 17. นำงสุนี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
 18. นำงสำวรัฐพร  งำมรุ่งโรจน์  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน
 19. นำงสมคิด  ชีระภำกร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
 20. นำงหทัยรัตน์  ลักษณะจินดำ นิติกร ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 

21. นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ  นักประชำสัมพันธช์ ำนำญกำรพิเศษ                    คณะท ำงำน 
22. นำงสำวปรำณี  อยู่สุข          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
23. นำงสำวอำรีย ์ บุญเสริม    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
24. กมลวรรณ  ยี่สุน่ศรี     เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน                      คณะท ำงำน 
25. นำงไพฑูรย์  จิตใส              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ให้คณะท ำงำนที่ได้รับแต่งตั้ง ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ให้
บังเกิดผลดี บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำรต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง  ณ  วันที่  6  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

             

              (นำยมโน  ชุนดี) 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

นำยมโน  ชนุดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

นำยศรีรัตน์  รัตนรำศรี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

นำยสมปอง  คงอ่อน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

นำยนพปฎล  บุญพงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

นำงวภิำ  สำธิตะกร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

คณะท างาน 

นำงวภิำ  สำธิตะกร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงสำวปรำณี  อยู่สุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวอำรีย ์ บุญเสริม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

นำงไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

นำงกมลวรรณ  ยีสุ่่นศร ี เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ทุกท่ำน 

บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ทุกท่ำน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ทุกท่ำน 
 

ออกแบบปก 

นำงสมคิด  ชรีะภำกร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 

ผู้รวบรวมและจัดท ารูปเล่ม 

นำงไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
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