
 

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.���� 
รายงานผลการดาํเนนิงาน 

   



 

 

สํานกังานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต � 
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สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน 



 

 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1                
มีภารกิจหลักในการจัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ ใหทั่วถึงและมีคุณภาพ การปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวจะบรรลุสําเร็จได จะตองมีระบบการวางแผนการดําเนินงาน                   
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน สงเสริมพัฒนา ประสานการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสถานศึกษา และที่สําคัญยิ่งคือการติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษา และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา                
เพื่อนําขอมูลวิเคราะห วางแผนการดําเนินงานในปตอไป  
  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561 
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบป ซึ่งนําเสนอภาพ
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาที่เกิดจากความรวมมือของบุคลากร         
ที่เกี่ยวของ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุมชนและทุกภาค
สวน อีกทั้งใชเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหเจริญกาวหนาตอไป 
 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่มีสวนรวมในการจัดทํา
เอกสารฉบับนี้ไว ณ โอกาสนี้ 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
พฤษภาคม 2562 

คาํนาํ 



 

 

สารบญั 
หนา 

คํานํา 
สารบัญ 
ขอมูลทั่วไป           1 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา        11 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561      15 
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ       17 
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง      17 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริม     27 
การจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามาระในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคร ู        51 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา    56 
และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการเสริมสรางคุณภาพ      61 
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม    63 
ใหทุกภาคสวนรวมในการจัดการศึกษา 
           



 

 

สารบญั (ต่อ) 
 หนา 

สวนที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานเชิงพ้ืนที่     67 
สวนที่ 3 แบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาฯ      73 
สวนที่ 4 จุดเนนพิเศษตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี    82 
สวนที่ 5 ผลการประเมินดานตาง ๆ      85 
สวนที่ 6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ             104 
คณะทํางาน                  108 



 

 

สภาพการจัดการศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1                 
เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่หลักในการสง เสริมและสนับสนุน                  
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม อํ า น า จ ห น า ที ่                            
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 กบัมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง 
และมาตรา 76 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546             
ทีไ่ดกอตัง้เปนสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และการแกไขกฎหมายปรบัเปลีย่น
ใหเปนสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2553 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1                      
เปนหน ว ย ง านที่ มี ภ า ร กิ จ หลั ก ใ นก า รส ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น                       
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มอีํานาจหนาทีเ่กีย่วกบัการศกึษาตามทีก่ําหนด
ไวตามมาตรา 36และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 และกฎหมายอืน่ และมอีํานาจหนาที ่
ดงันี ้
 1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระ
ของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 � 

ข้อมูลทั�วไป 



 

 

 
 

 3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีจํ านวน 3 อําเภอ ประกอบดวย                    
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลามา และอําเภอศรีประจันต                   
ตามภารกจิการจดัการศกึษามสีถานศกึษาทีต่องรบัผดิชอบ จํานวน 138 แหง 
การจดัการศกึษาแบงไดเปน 3 ระดบั คอื ระดบักอนประถมศกึษา (อนบุาล 1 – 
อนบุาล 3) ระดบัประถมศกึษา (ชัน้ประถมศกึษาปที ่1- ชัน้ประถมศกึษาปที ่6) 
และระดบัมธัยมศกึษาตอนตน (ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1-ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3) 
 
สถานที่ตั้ง 

  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1 

ตัง้อยูบนถนนมาลยัแมน ตําบลรัว้ใหญ อําเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000          

โทร.035-52183-2 โทรสาร 035-521191 website : 

www.suphan1.go.th 

 

� 
รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 

 

 

 

 

รับผิดชอบ 3 อําเภอ 

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 � 



 

 

พื้นที่ติดตอ 

ทิศเหนือ         ติดตอกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 

ทิศใต               ติดตอกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก       ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี อางทองและจังหวัด 

         พระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก    ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 
โครงสรางการบริหาร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1                
เปนหนวยงานทีอ่ยูภายใตการกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการศกึษา  
ขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดํ า เนินการตามอํ านาจหนาที่ตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งการแบงสวนราชการภายในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 โดยการแบงโครงสรางภายใน แบงเปน 9 กลุม 1 หนวย   

1) กลุมอํานวยการ 
2) กลุมนโยบายและแผน 
3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร 
4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
5) กลุมบริหารบุคคล 
6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
9) หนวยตรวจสอบภายใน 
10) กลุมกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1              

ไดจดัตัง้ศนูยการเรยีนรูครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพิม่ขึน้อกี 1 ศนูย  

� 
รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 � 

ทาํเนียบผูบ้รหิาร 

ผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 1 

ดร.ไพศาล ปนแดน 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 1 

นายพงษกฤตย  

นามปพนองักรู 

นายเผชิญศกัดิ ์

แกวเขียว 
นายจําลอง  

บุญเรืองโรจน 



 

 

แสดงขอมูลพื้นฐาน 
©  จํานวนโรงเรียน          

จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น    138 โรงเรียน  
 โรงเรียนที่ตั้งในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จํานวน 58 โรงเรียน 
 โรงเรียนที่ตั้งในอําเภอบางปลามา       จํานวน 48  โรงเรียน  
 โรงเรียนที่ตั้งในอําเภอศรีประจันต       จํานวน 32  โรงเรียน 

  ©  โรงเรียนตามระดับชั้นที่สอน 
สอนระดับชั้น อ.1-ป.6  จํานวน 114  โรงเรียน 
สอนระดับชั้น อ.1-ม.3  จํานวน  24  โรงเรียน         

©  จํานวนนักเรียน/หองเรียน 21,092 คน / 1,306 หอง 

นักเรียนกอนประถมศึกษา    4,425 คน /308 หอง 
นักเรียนประถมศึกษา   15,026 คน /921 หอง 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  1,641 คน /77  หอง 

©  จํานนวนบุคลากรในสถานศึกษา  1,194 คน 

 - สายผูบริหาร 124 คน 

 - สายผูสอน  1,070 คน 

©  อัตราครู : นักเรียน   1 : 20 

©  อัตราหองเรียน : นักเรียน  1 : 16 

©  อัตราครู : หองเรียน   1 : 1.22 

� 
รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลพื�นฐานการศึกษา ปีการศึกษา ���� 



 

 

 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนรายชั้น  

อําเภอ 
ชั้น เมือง บางปลามา ศรีประจันต รวม 

จํานวน
หองเรียน 

อ.1 18 26 19 63 8 

อ.2 1,174 516 385 2,075 148 

อ.3 1,354 538 395 2,287 152 

รวมกอนประถม 2,546 1,080 799 4,425 308 

ป.1 1,513 532 442 2,487 152 

ป.2 1,393 522 430 2,345 152 

ป.3 1,555 558 427 2,540 156 

ป.4 1,524 583 427 2,534 155 

ป.5 1,549 562 447 2,558 152 

ป.6 1,556 557 449 2,562 154 

รวมประถม 9,090 3,314 2,622 15,026 921 

ม.1 368 163 29 560 25 

ม.2 385 152 39 576 26 

ม.3 339 134 32 505 26 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนตน 

1,092 449 100 1,641 77 

รวมทั้งสิ้น 12,728 4,843 3,521 21,092 1,306 

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 � 



 

 

ตารางแสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาด  

  
อําเภอ 

ขนาดเล็ก 
(นักเรียนไม
เกิน 120 

คน) 

ขนาดกลาง 
(นักเรียน 121-

300 คน) 

ขนาดใหญ 
(นักเรียน 
301 คน 
ขึ้นไป) 

รวม 
  

เมืองสุพรรณบุรี 29 19 10 58 

บางปลามา 34 13 1 48 

ศรีประจันต 18 14 0 32 

รวม 81 46 11 138 

ตารางแสดงจํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน  

อําเภอ 
ระดับกอนประถม-
ประถมศึกษาปที ่6 

ระดับกอนประถม-
มัธยมตน 

รวม 

เมืองสุพรรณบุรี 45 13 58 

บางปลามา 39 9 48 

ศรีประจันต 30 2 32 

รวม 114 24 138 

� 
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ตารางแสดงจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  

อําเภอ 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

น.ร 
40 คน
ลงไป 

น.ร 
41–60 

คน 

น.ร 
61-80 
คน 

น.ร 
81-
100 
คน 

น.ร 
101-
120 
คน 

รวม 

เมืองฯ 58 8 10 3 4 4 29 

บางปลามา 48 4 9 11 4 6 34 

ศรีประจันต 32 2 3 7 5 1 18 

รวม 138 14 22 21 13 11 81 
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียนรายชั้น รายอําเภอ  

อําเภอ 
ชั้น เมืองฯ บางปลามา ศรีประจนัต 

รวม 
นักเรียน 

จํานวน 
หองเรียน 

อ.1 18 26 19 63 8 

อ.2 1,174 516 385 2,075 148 

อ.3 1,354 538 395 2,287 152 

รวม 2,546 1,080 799 4,425 308 

ป.1 1,513 532 442 2,487 152 

ป.2 1,393 522 430 2,345 152 

ป.3 1,555 558 427 2,540 156 

ป.4 1,524 583 427 2,534 155 

ป.5 1,549 562 447 2,558 152 

ป.6 1,556 557 449 2,562 154 

รวม 9,090 3,314 2,622 15,026 921 

ม.1 368 163 29 560 25 

ม.2 385 152 39 576 26 

ม.3 339 134 32 505 26 

รวม 1,092 449 100 1,641 77 

รวมทั้งสิ้น 12,728 4,843 3,521 21,092 1,306 

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

�� 



 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
เปนองคกรตนแบบในการใช เทคโนโลยีจัดการศึกษา มีคุณธรรม               
ไดมาตรฐาน สูสากลบนรากฐานความเปนไทย ภายในป 2562 

พันธกิจ (mission) 
1. สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการใหประชากรวัยเรียน            

ไดเขาเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร 

2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสูสากล มีคุณธรรม บนรากฐานความเปนไทย 

3. สงเสรมิ สนบัสนนุและพฒันาเทคโนโลย ีในการบรหิารจดัการ
และการเรียนรูใหเปนองคกรตนแบบ 

เปาประสงค (Goals) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได เขาเรียนและเรียนจนจบ
หลักสูตร 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไดมาตรฐาน 

4. นักเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานสูสากล มีทักษะทางสังคม          
มีคุณธรรม บนรากฐานความเปนไทย 

3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงาน                 
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4. นักเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานสูสากล มีทักษะทางสังคม          
มีคุณธรรมบนรากฐานความเปนไทย 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ การบริหารจัดการ               
และการเรียนรู 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่เปน
ตนแบบดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลยุทธ (Strategies) 

1. เพิม่โอกาสทางการศกึษาใหประชากรวยัเรยีนทกุคนไดเขาเรยีน
และเรียนจนจบหลักสูตร 

2. พัฒนาคุณภาพ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหไดมาตรฐาน 

3 .  ส ง เ ส ริ ม  ส นั บ สนุ น  ใ ห โ ร ง เ รี ย น มี ค ว าม เ ข ม แข็ ง                        
ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดมาตรฐาน และมีคุณธรรม 

5.  ส ง เสริม สนับสนุน การพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ                   
ไดมาตรฐาน สูสากล มทีกัษะทางสงัคม มคีณุธรรม บนรากฐานความเปนไทย 

6. เพิ่มศักยภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน          
ดานเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู 

7. สงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และโรงเรียน สูการเปนตนแบบดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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จุดเนนการบริหารจัดการศึกษา 
 ความรูคูความดี เทคโนโลยีสูสากลบนรากฐานความเปนไทย 

คานิยมองคกร 
 1. ยึดมั่นในคุณธรรม 
 2. เชื่อมั่นในคุณภาพ 
 3. ถือมั่นในความรับผิดชอบ 
 4. มุนมั่นสูความเปนเลิศ 

นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลัก             

ในการจัด และสง เสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบาย               
เพื่อพัฒนาการศึกษาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย นโยบาย วิสัยทัศน 
พนัธกจิ เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการ             

จัดการศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายที ่3 ดานการสงเสรมิ พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
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นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม
การเขาถึง บริการทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต  
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให
ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
ไดดําเนินการตามนโยบาย เปาหมาย ที่ผนวกจากกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยดําเนนิการไดผลดงันี้ 

ผลการดําเนินงาน 

 จํานวนนักเรียนขาดแคลน 
 - ขาดแคลนเครื่องแบบ 8,423  คน  รอยละ  39.93 
 - ขาดแคลนเครื่องเขียน 7,898  คน  รอยละ  37.45 
 - ขาดแคลนแบบเรียน 6,324  คน  รอยละ  29.98 
 - ขาดแคลนอาหารกลางวัน  6,244  คน  รอยละ  29.60 

จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงไมถึงเกณฑมาตรฐาน 

 - มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ  2,052 คน  รอยละ  9.73 
 - มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑ  1,477 คน   รอยละ 7.00 
 - มีสวนสูงและน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 835 คน  รอยละ 3.96 
 - มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑ  4,694 คน รอยละ  22.25 

จํานวนนักเรียนออกกลางคัน 
 -  มีจํานวนนักเรียนออกกลางคัน   9 คน รอยละ 0.05 
 
นักเรียนที่จบ ป.6 ภายในเวลา 6 ป 
 - มีจํานวนนักเรียนที่ จบ ป.6 ภายในเวลา 6 ป 2,572 คน 
 - จบภายในเวลา 6 ป จํานวน 2,568  รอยละ 99.84 

ผลการดาํเนินงานปีงบประมาณ ���� 



 

 

นักเรียนที่จบชั้น ป.6 และศึกษาตอ ม.1 และเทียบเทา 
 -  มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ 2,572 คน รอยละ 100 

 
นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และศึกษาตอ ม.4 และเทียบเทา 
 - มีจํานวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จํานวน 427 คน  
 -  มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ จํานวน 343 คน รอยละ 85.48 

 
นักเรียนที่จบชั้นกอนประถมศึกษา จํานวน 2,315 คน  
 - ภายใน 2 ป  จํานวน 2,257 คน  รอยละ 97.49 
 - มากกวา 2 ป จํานวน 58 คน  รอยละ 2.51 

 
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2,509 คน  
 - ภายใน 3 ป  จํานวน 2,506 คน  รอยละ 99.98 
 - ภายใน 4 ป  จํานวน 2 คน รอยละ 0.08 
 - ภายใน 5 ป จํานวน 0 คน รอยละ 0.00 
 - มากกวา 5 ป จํานวน 1 คน รอยละ 0.04 

 
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2,572 คน  
 - ภายใน 3 ป  จํานวน 2,568 คน  รอยละ 99.84 
 - ภายใน 4 ป  จํานวน  4 คน     รอยละ 0.16 

 
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 427 คน  
 - ภายใน 3 ป  จํานวน 427 คน  รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 ตัวชี้ว ัดที่ 1 รอยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ             
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ( เฉพาะ 13 เขต
ชายแดนภาคใต)   - 

 
 ตัวชี้ว ัดที่ 2 รอยละของนักเรียนไดการสรางภูมิคุม ปองกัน   
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

วิธีการ/กระบวนการการดําเนินงาน 
ประเด็นการรายงานผล 

 1. คัดกรองเฝาระวัง ติดตามชวยเหลือนักเรียนกลุมปกติ 
เสี่ยง เสพ คา  
กระบวนการดําเนินงาน  

 1.1 กระบวนการและวิธีการคัดกรองนักเรียน ใชระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน/สังเกต/สอบถาม/สุมตรวจ 

 1.2 จัดทําโครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือ               
เพื่อแกไขปญหายาเสพติดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไดแก โรงเรียน             
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข,โครงการเสริมสรางภูมิคุมกัน               
และปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา,โครงการครูD.A.R.E.,โครงการตํารวจ
ประสานงานโรงเรียน,โครงการครูพระสอนศีลธรรม,โครงการเยาวชน              
คนดีศรีสุพรรณคายคุณธรรม เปนตน 
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 1.3 การดําเนินการการบูรณาการมีสวนรวมจากพอ–แม
ผูปกครอง ในระบบการติดตาม ดูแล ชวยเหลือเด็กและเยาวชน             
ที่มีปญหายาเสพติด โดยการเยี่ ยมบาน,  การประชุมผูปกครอง 
เครือขายผูปกครอง/ชุมชน 

 1.4 สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดจัดทําโครงการเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกัน         
ยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมี 3 กิจกรรม ไดแก อบรมและจัดกิจกรรม
ลูกเสือตานภัยยาเสพติด คายทักษะชีวิต และการบริหารจัดการ                 
ใชงบประมาณ 282,000 บาท เพื่อสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือ 
เพื่อแกไขปญหายาเสพติดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย   

 1 . 3  ก า ร บู ร ณ า ก า ร มี ส ว น ร ว ม จ า ก พ อ  – แ ม 
ผูปกครองในระบบการติดตาม ดูแล ชวยเหลือเด็กและเยาวชน             
ที่มีปญหายาเสพติด โดยการสง เสริมและสนับสนุนให โรงเรียน                 
มีการเยี่ยมบาน มีการประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
ผลการดําเนินงาน นักเรียนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
 2. การบริหารจัดการและชี้แจงนโยบายในระดับเขตพื้นที่ 
กระบว นการดํ า เนิน ง าน  ทํ าหนั งสือแจง โ รง เรียนดํ า เนินกา ร                        
ตามแผนปฏบิตักิาร ประชมุชีแ้จง สงเสรมิสนบัสนนุและชวยเหลอืโรงเรยีน 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนทุกแหง ไมมีผูเกี่ยวของกับยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ นักเรียนหางไกลจากยาเสพติด 
 3. ลูกเสือตานภัยยาเสพติด  

 3.1 การฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด (โรงเรียน              
ขยายโอกาส/มัธยมศึกษาปที่ 1-3) 
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กระบว นการดํา เนินงาน แ จ ง โ ร ง เ รี ยนดํา เนิ นกา ร  จั ด ส ร ร
งบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ มีหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติด จํานวน 24 หนวย 
24 โรงเรียน และนักเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 1,641 คน 
ลูกเสือตานภัยยาเสพติด จํานวน 480 คน   
เชิงคุณภาพ โ รง เรียนการศึกษาภาคบั ง คับ  มีหนว ยลูก เสือ               
ตานภัยยาเสพติดอยางนอยโรงเรียนละ 1 หนวย โดยใหมีหนาที่
เฝาระวังและจัดกิจกรรมในโรงเรียน    
  3.2 การจัดทํากิจกรรมลูกเสือต านภัยยาเสพติด 
(โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา) 
กระบวนการดํา เนินงาน ประชุม  ว า ง แผ นกา รจัดกิ จ กรรม 
ดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 24 โรงเรียน 
จัดกิจกรรม เฝาระวังและรณรงคในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 1. การสงเสริมลูกเสือตานภัยยาเสพติดขับเคลื่อนกิจกรรม
เฝาระวั ง  และปองกันยาเสพติด ใหนักเรียนที่ผ านการอบรม
หลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด มีหนาที่ เฝาระวัง สอดสองดูแล
พฤติกรรมของเพื่อน แจงเบาะแส และจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
 2.  การกํากับติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ลูกเสือตานภัยยาเสพติดระดับเขตพื้นที่ใหโรงเรียนรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน 
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 4 .  กิจ กรรมคายทักษะชีว ิตรว มพ ลัง เด็กและเยาว ช น
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมนกัเรยีนกลุมเฝาระวงั(จํานวน 1 คาย : 100 คน 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดกรองจากนักเรียนกลุมเสี่ยง/
เฝาระวัง) 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. แจงโรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั สงครแูละนกัเรยีนเขาอบรม 
 2. ดําเนินการอบรม 
 3. ทํารายงานผลการอบรม 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 24 โรงเรียน 
และมีนักเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 120 คน ครู 24 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนไดรับความรูมากขึ้นและนําไปประยุกตใช           
ในชีวิตประจําวันตอไป 
5. อบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. แจงโรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั สงครแูละนกัเรยีนเขาอบรม 
 2. จัดคายทักษะชีวิต 
 3. รายงานผล 
ผลการดําเนินงาน 
เชงิปรมิาณ มนีกัเรยีนทีเ่ขารวมโครงการ จํานวน 120 คน คร ู24 คน 
เชิงคุณภาพ  นักเรียนที่ผานการอบรม สามารถเปนแกนนํา                
ในโรงเรียนได 
 

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

�� 



 

 

6.โครงการ TO BE NUMBER ONE  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. แจงโรงเรียนเปนสมาชิก ตั้งชมรม จัดตั้งศูนย ในโรงเรียน
ตามนโยบายของจังหวัด 
 2. รายงานผลการดําเนนิงาน 
ผลการดําเนนิงาน 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับอนุบาล-ม.3 เปนสมาชิกทุกคน 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนจัดกิจกรรมใหมีกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
โดยเขาไปสอดแทรกการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน โดยใชสัญลักษณ
เปนสําคญั 
 7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก                  
และเยาวชนไดรบัการสรางภมูคิุมกนั ปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ  
ในสถานศึกษา  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1.  ครู D.A.R.E. 
 2.  โครงการตํารวจประสานงานโรงเรียน 
 3.  ครูพระสอนศีลธรรม 
 4.  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 5.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ผลการดําเนินงาน 
เชิ ง ป ริม าณ   โรงเรียนทุกแหงเขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีภูมิคุมกันทุกคน 
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8. ผลการดําเนินงานในการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหา             
ยา เสพ ติด ใ นสถานศึกษ าระหว า งปกา รศึกษา  2560  – 2561                      
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนแบบอยาง 
ระดับชาติ ชื่อผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 
รปูแบบ/กระบวนการจดักจิกรรม ดําเนนิการตามมาตรการ 5 มาตรการ 
ผลการดําเนนิงานทีเ่ปนแบบอยาง สามารถเปนแบบอยางไดในโครงการ
สถานศกึษาสขีาว ระดับประเทศ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบางแมหมาย                
โรงเรยีนวดัดอนกระเบื้อง โรงเรยีนวดัมเหยงคณ และโรงเรยีนวดัพงัมวง  
รปูแบบ/กระบวนการจดักจิกรรม ดําเนินการตามมาตรการ 5 มาตรการ 
ผลการดําเนนิงานทีเ่ปนแบบอยาง  สามารถเปนแบบอยางไดในระดบัจงัหวดั 
ระดบัสถานศึกษาชือ่ผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ โรงเรยีนวดัโพธิต์ะควน โรงเรยีนวดับางเลน โรงเรยีนวดัชปีะขาว 
โรงเรยีนวดัคนัทด โรงเรยีนวดับางจกิ โรงเรยีนวดัดอนขาด โรงเรยีนวดัหนอสวุรรณ 
โรงเรยีนบานดอนโพ โรงเรยีนวดัพนัตําลงึ โรงเรยีนวดัสวนแตง และโรงเรยีน
บานหนองปรอื 
รปูแบบ/กระบวนการจดักจิกรรม  ดําเนนิการตามมาตรการ 5 มาตรการ 
ผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยาง สามารถเปนแบบอยางไดในโครงการ
สถานศกึษาสขีาว  
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 ตัว ชี้ว ัดที่  3 รอยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณ ลักษณ ะอันพึ งประสงค  ตามหลักสูต รและคานิยมหลัก           
ของคนไทย 12 ประการ 
ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค จําแนกตามระดบัชัน้ 

 
   
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ส นั บ ส นุ น ตั ว ชี้ วั ด ใ ห บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย                        
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 1.1 โครงการสรางคนดีใหบานเมือง 
 1.2 โครงการสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม 
 1 . 3  โครงการพัฒนานวั ตกรรมสร า ง เครื อข ายกับ
หนวยงานภายนอก 
 1 . 4  โครงการ เสริ มสร า งคุณธรรมให ผู บ ริ หาร  ครู              
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
  

ระดับชั้น 
จํานวน นร. 
จบหลักสูตร 

ผานระดับดีข้ึนไป 
จํานวน นร. 

(คน) 
รอยละ 

ป.6 15,214 15,212 99.98 

ม.3  1,631  1,630 99.93 

ม.6 - - - 
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   2. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระบวนการลูกเสือ  
 2.1 โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 
  2.2 กิจกรรมลูกเสือดีเดน 
 3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 3.1 กิจกรรมการสรางพลังเครือขาย ป.ป.ช. สพฐ.นอย 
 3.2 กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
 3.3  กจิกรรมสือ่ภาพยนตรสัน้การสรางสงัคมทีไ่มทนตอการทจุรติ 
 3.4 กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) 
 3.5 กิจกรรมการจัดคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 
 4. โครงการสภานักเรียน  
 4.1 กิจกรรมประกวดสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม 
 4.2 การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 
 5 .  โครงการส ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานคุณภาพภายในของสถานศึกษา
พัฒนาระบบประกัน 
 2. วางแผนสงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา            
 3.จัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 4. ประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงาน              
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 
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  5. สังเคราะห (SAR)  
  6. คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดีของการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัดทุกแหงการจัดทํารายงานประจําป            
ของสถานศกึษาทีเ่ปนรายงานการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
(SAR)  ครบถวน สมบรูณ เปนประโยชนตอ การนําไปพฒันาอยางตอเนือ่ง 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดทุกแหงดําเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ                   
ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ อยางครบถวน สมบูรณและมีคุณภาพ โดยมีการจัดทํา            
และสงรายงานประจําปของสถานศกึษาทีเ่ปนรายงานการประเมนิคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษา (SAR) ทกุแหง 

 ตัวชี้ว ัดที่ 4 รอยละของสถานศึกษานํา “ศาสตรพระราชา”                      
มาใชในการจดักระบวนการเรยีนรู 
ว ิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุนใหสถานศึกษานําศาสตรพระราชามาใช
กระบวนการเรยีนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงันี ้

 1. โครงการสงเสริมการเรียนรู อยูอยางพอเพียง 
 2. โครงการสงเสริมใหสถานศึกษานําศาสตรพระราชามาใช
ในการจัดกระบวนการเรียนรู 
  2.1 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพด ี
  2.2 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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 3. โครงการสงเสริมการเรียนรู อยูอยางพอเพียง  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. กําหนดนโยบายการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 
 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเวทีการนําเสนอผลงาน 
การปฏิบัติที่ดีพรอมมอบโลรางวัล/เกียรติบัตร 
 3. รวบรวมรายงานผลงานการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน              
และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพรผานเว็บไซต 
 4. ประชุมสรุปผลและจัดทํารายงานการดําเนินงานโครงการฯ 
ผลการดําเนินงาน         
 เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดทุกแหง ไดรับการทบทวนเพื่อสราง
คว าม เ ข า ใ จ ในแนว ทา งก า ร ขั บ เ คลื่ อ น และพัฒนาคุณภ าพ                         
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เชิงคุณภาพ   
 1. โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน              
และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการ                
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

 2. โรงเรยีนในสงักดัทกุแหง ไดรบัการทบทวนเพือ่สรางความเขาใจ
ในแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 ตัวชี้ว ัดที่ 5 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
ตารางแสดงขอมูลเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณจิตใจ สั งคม และสติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะ                  
ที่พึงประสงครายดานในระดับดี ภาคเรียนที่ 2/2560 (ณ 31 มีนาคม 
2561)  

หมายเหตุ เกณฑการประเมินพัฒนาการ 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช 
 และดี 

 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นักเรียน

ทั้งหมด

(คน) 

ผูเรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพฒันาการในระดับด ี

จําแนกรายดาน (คน) 

ดานรางกาย 
ดานอารมณ

จิตใจ 
ดานสังคม ดานสติปญญา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อนุบาล 1 135 124 91.9 115 85.2 109 80.7 105 77.8 

อนุบาล 2 2273 2125 93.5 2138 94.1 2135 93.9 1885 82.9 

อนุบาล 3 2347 2242 95.5 2228 94.9 2218 94.5 1925 82.0 

รวม 4755 4491 93.6 4481 91.4 4462 89.7 3896 80.9 
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วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมแีผนงาน โครงการ และกจิกรรมทีส่นบัสนนุ สงเสรมิ
การดําเนนิงานตามตวัชีว้ดั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงันี ้
 1. จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย                  
มีกิจกรรมดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 1.2 พัฒนาโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทยพุทธศักราช 2560 
 1.3 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ             
ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี                 
และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย 
 2 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเปา เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศติตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ
ความสามารถของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณผานกิจกรรมการ
ปฏิบั ติ จริ ง  (Active Learning) ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวั ย 
พุทธศักราช 2560  
  3 กิจกรรมงบแลกเปา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเกมการศึกษา
ตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย 
 กระบวนการดําเนนิงาน 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
และการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
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 3. อบรมการจัดกิจกรรมตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย 
 4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 (MOU) 
 5. นิเทศ ติดตามการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 6. นเิทศ ตดิตามการจดักจิกรรมตามโครงการบานนกัวทิยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย 
 7. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยตามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมอืกบัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1 
(MOU) 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 1. คุณครูปฐมวัยในทุกโรงเรียนผานการอบรมจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
 2. ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและสามารถ                   
จัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศกัราช 2560 
 3. โรงเรียนแกนนําสะเต็มระดับปฐมวัย จํานวน 18 โรงเรียน 
 4. คุณครูปฐมวัยทุกหองเรียนมีความรูและสามารถพัฒนาเกม
การศึกษาที่สอดคลองกับแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
เชิงคุณภาพ  คุณครูสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย               
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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 ตัวชี้ว ัดที่ 6 รอยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้ว ัด เกณฑการจบ
การศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสรมิการดําเนนิงานตามตวัชีว้ดั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561ดงันี้ 
 1. โครงการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูสูมาตรฐานสากล              
ในศตวรรษที ่21 
 2. กิจกรรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ฉบบัปรบัปรงุ พทุธศกัราช 2560 
 ประเด็นการรายงานผล การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อสรางความเขาใจแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน               
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรู 
เกณฑการจบการศกึษา และการบรหิารหลกัสตูร ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
กระบวนการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1) จัดประชุมคณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
   2) จัดอบรมใหความรูกับผูบริหาร ครูวิชาการ และครูกลุม 
สาระภาษาไทย คณิตศาสตร  สั งคม และครูที่ สอนเทคโนโลยี                   
หรือวิทยาศาสตร 
  3) นิเทศ และติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
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 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1) แตงตั้งคณะกรรมการ 
  2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู              
แบบบูรณาการที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 3) จดัทําเอกสารแผนการจดัการเรยีนรูแบบบรูณาการทีส่อดคลองกบั
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560                                           
  4) นิเทศ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
และการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 กิจกรรมที่ 3 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามเปาหมายการศึกษาไทย 4.0 
 1)  สํารวจสภาพและปญหากอนการปรบัปรงุหลกัสตูรสถานศกึษา 
 2) จัดทําแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 3) นิเทศติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา    
 4) ประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 1. ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80 มีความรู ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 2. นักเรียนในสังกัดทุกคน ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผูเรียนไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ 
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เชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ 21  
 2.นกัเรยีนในสงักดัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค 
และสมรรถนะสําคญัของผูเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 สอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงในศตวรรษ ที ่21 
ประเดน็ในการรายงานผล การดําเนนิการของสถานศกึษาในการปรบัปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และสาระภูมิศาสตร  ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา              
และวฒันธรรม(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2560) ไดสอดคลองกบัมาตรฐานการเรยีนรู  
ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร               
ในปการศกึษา 2561 ชัน้ประถมศกึษาปที ่1 และ 4 ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 และ 4   
กระบวนการดําเนินงาน  จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษาพุทธศักราช 2561 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80 สามารถตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาได 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนที่ เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
สามารถตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาและมีหลักสูตรที่ถูกตอง 
 

 
 

�� 
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 ตัวชี้ว ัดที่ 7 รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตารางการวัดประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ระบบ

ตัวเลข 

ระบบ

ตัวอักษร 

ระบบ 

รอยละ 

ระบบที่ใชคําสะทอนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 A 80-100 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ผาน 

3.5 B+ 75-79   

ดี   

ดี 
3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69 
พอใช 

2 C 60-64 

ผาน 1.5 + 55-59 
ผาน 

1 D 50-54 

0 F 0-49 ไมผาน ไมผาน ไมผาน 
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ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ในสังกัดที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป จําแนกตามระดับชั้น (ภาคเรียนที่ 2                  
ปการศึกษา 2560  ณ 31 มีนาคม 2561)   

หมายเหตุ การคํานวณคารอยละใหคิดจากฐานจํานวนผูเรียนที่เขารับ

การประเมิน  
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ระดับชั้น 

ผลการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารของผูเรียน(คน) 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนผูเรียนที่

เขารับ 
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

จํานวน รอยละ 

ป.1 2,404 2,397 1,779 74.22 

ป.2 2,538 2,525 1,842 72.95 

ป.3 2,536 2,516 1,784 70.91 

ป.4 2,549 2,521 1,806 71.64 

ป.5 2,588 2,562 1,866 72.83 

ป.6 2,579 2,511 1,751 69.73 

ม.1 609 603 486 80.60 

ม.2 562 546 403 73.81 

ม.3 439 393 253 64.38 

ม.4  - - - - 

ม.5 - - - - 

ม.6 - - - - 

รวม 16,804 16,574 11,970 72.22 

�� 



 

 

วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ดําเนินโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่สนับสนุนตัวชี้วัด
ใหบรรลุเปาหมายในประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 2. จัดกิจกรรมการนิเทศกระบวนการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน 
เชิ ง ปริม าณ  นัก เ รียน ในสั ง กัด ได รั บกา รพัฒนาคว ามสามารถ                
ดานการสื่อสารทุกคน 
เชิงคุณภาพ  การประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ             
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 

 ตวัชีว้ดัที ่8 รอยละของสถานศกึษามกีระบวนการวดัและประเมนิผล
ดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ดํา เนินโครงการพัฒนางานดานวัดและประเมินผลจัดการศึกษา              
ประจําปงบประมาณ 2561 (กิจกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษา โดยใชขอสอบมาตรฐานการของ สพฐ.                 
ปการศึกษา 2560 ชั้น ป.2,4,5 และชั้น ม.1-2)ท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดใหบรรลุ
เปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. การชีแ้จงทําความเขาใจของ สพท. ใหกบัโรงเรยีนในสงักดั  
 2. ชีแ้จงทําความเขาใจกบัผูบรหิารโรงเรยีนในทีป่ระชมุผูบรหิาร 
  

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 �� 



 

 

 3 .  ประชุมชี้ แจงคณะกรรมการดํ า เนินการสอบ ได แก 
ผูรับผิดชอบ (ครูวิชาการของโรงเรียน) กรรมการคุมสอบ 
 4. วิธีดําเนินการในการใชขอสอบมาตรฐานกลางในการวัด                     
และประเมินผลในชั้นเรียน 
   4.1 จัดทําสําเนาขอสอบ ชั้น ป.2, ป.4-5 และชั้น ม.1-2 
ใหแกโรงเรียน 
 4.2 จัดพิมพกระดาษคําตอบทุกวิชา ทุกชั้นใหแกโรงเรียน 
 4.3 หลังการสอบใหโรงเรียนสงกระดาษคําตอบ เพื่อเขตพื้นที่ 
ทําการตรวจและประมวลผล 
 4.4 จัดสงรายงานผลการสอบใหแกโรงเรียน เพื่อนําไปใชใน
การตัดสินผลการเรียนในสัดสวนรอยละของคะแนนสอบปลายภาค 
ตามที่โรงเรียนกําหนด 
 5. การกําหนดสัดสวนคะแนนการทดสอบในชั้นเรียน ระหวาง
ขอสอบของสถานศึกษากับขอสอบกลางใชสัดสวนที่โรงเรียนกําหนด 
 6. รูปแบบการจัดสอบ  
     6.1 ประชมุชีแ้จงการดําเนนิการสอบใหสถานศกึษาในสงักดัทราบ  
    6.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสําเนาขอสอบ  
    6.3 ให โรงเรียนแตงตั้ งกรรมการคุมสอบโดยสลับชั้น               
ไมคุมสอบหองที่ตนเองสอน  
    6.4 สงกระดาษคําตอบหลังการสอบเสร็จสิ้น 
    6.5 เขตพืน้ทีต่รวจกระดาษคําตอบ ประมวลผล และรายงานผล 
 7. ชวงเวลาในการจัดสอบกําหนดสอบพรอมกนัระหวางวนัที ่22-
23 กมุภาพนัธ 2561 
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ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
สุพรรณบุรี  เขต 1 ทุกโรงเรียน จัดสอบดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพ                    
และมาตรฐานตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
 1. ครูผูสอน และโรงเรียนไดใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สําหรับใชในการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน 
 2. โรงเรียนไดใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักสูตร
ในการประเมิน และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสําคัญ              
ในหลักสูตร และเนนใหผูเรียนใชทักษะการคิดข้ันสูง 
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1               
ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักสูตรในการประเมิน                 
และนําผลการประเมนิมาใชในการนเิทศ ตดิตาม และสนบัสนนุกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนใหบรรลมุาตรฐาน ตวัชีว้ดัสําคญัในหลกัสตูร 
และเนนใหผูเรยีนใชทกัษะการคดิขัน้สงู 
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 ตัวชี้ว ัดที่ 9 รอยละของนักเรียนแตละระดับชั้นอานออกเขียน
ไดตามเกณฑที่ สพฐ. กําหนด (ติดตามและประเมินผลเฉพาะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูเรยีนปกตทิีเ่ขารบัการประเมนิการอาน 
การเขยีน จําแนกตามระดบัชัน้ และดานทีป่ระเมนิ  (ใชผลการประเมนิครัง้ที ่4 
ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 ภาคเรยีนที ่2/2560) 
 

 
 ระดับ ชั้น 

จํานวนผูเรียนปกต ิ

ที่เขารับการประเมินจาํแนก 

แตละดาน (คน) 

ผูเรียนที่มีผลการประเมิน 

ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป 

จํานวน(คน) รอยละ 

ป. 1 

การอานออกเสียง 2268 2202 97.09 

การอานรูเร่ือง 2268 2207 97.31 

การเขียนคํา 2268 2100 92.59 

การเขียนเรื่อง 2268 2213 97.57 

ป. 2 

การอานออกเสียง 2356 2325 98.68 

การอานรูเร่ือง 2356 2313 98.17 

การเขียนคํา 2356 2236 94.91 

การเขียนเรื่อง 2356 2318 98.39 

ป. 3 

การอานออกเสียง 2330 2322 99.66 

การอานรูเร่ือง 2330 2317 99.44 

การเขียนคํา 2330 2234 95.88 

การเขียนเรื่อง 2330 2318 99.48 

ป. 4 

การอานออกเสียง 2369 2366 99.87 

การอานรูเร่ือง 2369 2340 98.78 

การเขียนคํา - - - 

การเขียนเรื่อง 2369 2367 99.92 
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หมายเหต ุสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารายงานผลการประเมนิในภาพรวม
ตามตารางโดยจําแนกตามระดับชั้น และรายดาน สําหรับขอมูลผลการ
ประเมินรายโรง สพฐ. จะตรวจสอบจากผลการประเมินการอาน                     
และการเขียนของ สวก.สพฐ. ตามที่รายงานในระบบอเิลคทรอนิกส e-MES                    
ของ สตผ.สพฐ. (ครัง้ที ่4 ภาคเรยีนที ่2/2560 ณ วนัที ่31 มกราคม 2561)  

วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริม
นิสัยรักการอานและหองสมุดชีวิต ที่สนับสนุนตัวชี้วัดใหบรรลุเปาหมาย 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระบวนการดําเนนิงาน 
 1. ศกึษาผลการประเมนิดงันี ้ 
 1.1 ผลการสอบอานเขยีนภาษาไทย  
 1.2 ผลการสอบอาน ป.1 ปการศกึษา 2560 

ระดับ 

ชั้น 

จํานวนผูเรียนปกต ิ

ที่เขารับการประเมินจาํแนกแตละ

ดาน (คน) 

ผูเรียนที่มีผลการประเมิน 

ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป 
จํานวน(คน) รอยละ 

ป. 5 

การอานออกเสียง 2410 2399 99.54 

การอานรูเรื่อง 2410 2389 99.13 

การเขียนคํา - - - 

การเขียนเรื่อง 2410 2400 99.59 

ป. 6 

การอานออกเสียง 2400 2396 99.83 

การอานรูเรื่อง 2400 2385 99.38 

การเขียนคํา - - - 

การเขียนเรื่อง 2400 2390 99.58 
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 1.3. ผลการทดสอบ NT ดานภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                     
ปการศึกษา 2560 
 1.4 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 และ ม.3 ในวิชา
ภาษาไทย 
 1.5 ผลการประกวดการคัดลายมือ และประกวดโรงเรียน              

ที่สงเสริมการคัดลายมือสําหรับนักเรียน 

 1.6. ผลแขงขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ                   
ป พ.ศ.2561 ระดับกลุมโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 
 3. ดําเนินการประเมินผลการอานการเขียนภาษาไทย นักเรียน               
ชัน้ประถมศึกษาปที่. 1-6 และประเมินผลความสามารถในการรูเรื่อง
การอานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ในระบบ e-MES ครั้งที่ 2  
ของปการศึกษา 2561 
 4. ดําเนินการประเมินผลการอานการเขียนภาษาไทย นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รายงานในระบบ e-MES ทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 5. นิเทศ ติดตามเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
 6. จัดพิมพแบบฝกคัดลายมือแจกทุกโรงเรียน 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทย 
 2. ครูภาษาไทยทุกคนมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาการอานเขียนภาษาไทย 
เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความสามารถในการอานเขียนภาษาไทย 
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 ตัว ชี้ว ัดที่  10 รอยละของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑ            
ที่ สพฐ. กําหนด 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริม
นิสัยรักการอานและหองสมุดมีชีวิต รองรับ แหลงการเรียนรูใหมีความ
หลากหลาย เพื่ อ เอื้ อต อการศึ กษาและ เรี ยนรู อย า งมี คุณภาพ                      
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. สํารวจขอมลูพืน้ฐานโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมสงเสรมินสิยัรกัการอาน 
และหองสมดุ 
 2. จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
และสงเสริมนิสัยรักการอานและหองสมุดมีชีวิต 
 3. จัดหาหนังสือสงเสริมการอานใหทุกโรงเรียนในสังกัด 
 4. พฒันาแนวทางการสงเสรมิการอานสําหรบันกัเรยีน สงใหทกุโรงเรยีน
ในสงักดั 
 5. สงเสรมิสนบัสนนุใหทกุโรงเรยีนจดักจิกรรมสงเสรมินสิยัรกัการอาน 
 6.  ส งเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาหองสมุดโรงเรียน               
ตามแนวทางของ สพฐ. 
 7. สํารวจการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนา
หองสมุดมีชีวิตในโรงเรียน 
 8. จัดสรรหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใหกับโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดวังกุม               
และโรงเรียนวัดปลายนา 
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 9. สงแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานตามหนังสือ
พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 10.สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมสงเสรมินสิยัรกัการอาน
ตามหนั งสื อพระราชนิพนธ ในสม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี  
 11. นิ เทศ ติดตามการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน                 
และการดําเนินงานพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  ทุกโรงเรียนมีหนังสือสงเสริมการอานที่มีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 
 ตวัชีว้ดัที ่11 รอยละของผูเรยีนมทีกัษะแหงศตวรรษที ่21 จากการ
เรยีนรูในการปฏบิตัจิรงิตามสภาพความตองการและบรบิทของแตละพืน้ที่ 
ว ิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
    1. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
    2.  โครงการสรางประสบการณอาชีพ (Work Experience)              
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
    3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขีดความสามารถดานการแนะแนว
และการประยุกตใชนวตักรรม Samsung Career Discovery คนพบตวัเอง 
คนพบอาชีพ สําหรับครูมัธยม 
 
   

�� 
รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 

กระบวนการดําเนนิงาน 
 1.  ประชุมแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษาทุกแหง 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนสหวิทยบริหารธุรกิจซึ่งเปนโรงเรียน
เอกชนรวมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาตอ        
    2. สรางเสรมิประสบการณอาชพี โดยใหนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 
ฝกงานในสถานประกอบการตางๆตามที่ตนเองถนัด สนใจ และใกลบาน 
ในชวงปดภาคเรียน 
  3. สงเสริมการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ             
ในอนาคตแหงประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 27 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงประมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส 
จํานวน 510 คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในดานการศึกษาและอาชีพ 
 2. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอและเลือกประกอบ
อาชีพท่ีตนเองชอบและถนัด 
 3. จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา ไดเรียนตอและมีงานทําเพิ่มขึ้น 
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 ตัวชี้ว ัดที่ 12 รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกวารอยละ 50 เปรียบเทียบกับป
การศึกษา  ที่ผานมา  
 12.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ติดตามและ
ประเมินผลเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3) 
    12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
   

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2559 

รอยละ 
ที่

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
จาก 
ป 

กศ.2559 

จํานวน
นักเรียน 

ที่ 
เขาสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกวารอยละ 50 

จํานวน
นักเรียน 

ที่ 
เขาสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกวารอยละ 50 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 2,365 1,196 50.57 2,502 1,721 68.78 -18.21 

วิทยาศาสตร 2,365 404 17.08 2,502 631 25.22 -8.14 

คณิตศาสตร 2,364 464 19.63 2,502 737 29.46 -9.83 

ภาษาอังกฤษ 2,365 383 16.19 2,502 303 12.11 +4.08 
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วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 1  ไดดํ า เนิน โครงการพัฒนางานด านการวั ด                  
และประเมินผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2561 (กิจกรรม การจัด
สอบ Pre O-NET กิจกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3) และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับศูนยสอบ คําสั่ง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 21/2561ลงวันที่ 25 
มกราคม 2561 คณะกรรมการประกอบดวย  
 2. การประชุมชี้แจงประธานสนามสอบและคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ  
 3. การบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 4. การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. การสรุป และรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัด ไดรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 
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 เชิงคุณภาพ 
 1 .  การดํ า เนินการจัดสอบเรี ยบร อย เปน ไปตามระเบี ยบ                   
และแนวทางที่ สทศ. กําหนดเพื่อใหเกิดมาตรฐานและความโปรงใส             
ผลการจัดสอบมีความนาเชื่อถือ 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์
เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 3. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์  เพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 4. ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองไดรับทราบความสามารถ             
ของนักเรียนเพื่อนําไปพัฒนารวมกัน 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2559 

รอยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจาก 

ป 
กศ.2559 

จํานวน
นักเรียน 

ที่ 
เขาสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
การทดสอบ 

มากกวารอยละ 50 

จํานวน
นักเรียน 

ที ่
เขาสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
การทดสอบ 

มากกวารอยละ 50 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 392 165 42.09 391 124 31.71 +10.92 

วิทยาศาสตร 392 8 2.04 391 10 2.56 -0.52 

คณิตศาสตร 392 18 4.59 391 10 2.56 +2.03 

ภาษาอังกฤษ 392 1 0.26 391 1 0.26 0 
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วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 1  ไดดํ า เนินโครงการพัฒนางานดานการวั ด                   
และประเมินผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2561 (กิจกรรมการ 
จัดสอบ Pre O-NET กิจกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3) และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1 .  ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ านวยการการทดสอบ                    
ทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET) ระดับศูนย สอบ                    
คําสั่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 21/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 
คณะกรรมการประกอบดวย  
 2. การประชุมชี้แจงประธานสนามสอบและคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ  
 3. การบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ               
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 4. การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. การสรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 24 โรง ไดรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 
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 เชิงคุณภาพ 
 1 .  การดํ า เนินการจัดสอบเรียบรอย เปนไปตามระเบียบ                
และแนวทางที่ สทศ. กําหนดเพื่อใหเกิดมาตรฐานและความโปรงใส             
ผลการจัดสอบมีความนาเชื่อถือ 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีขอมูลสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์
เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 3. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์ เพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 4. ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองไดรับทราบความสามารถ             
ของนักเรียนเพื่อนําไปพัฒนารวมกัน 
 5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 
ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองมีความภาคภูมิใจเมื่อสามารถพัฒนา
นักเรียนจนสงผลใหไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ  

 ตัวชี้ว ัดที่ 13 รอยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนไดรับการเตรียมความพรอมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพร รณบุ รี  เ ขต  1 ได ดํ า เนิ น โ คร งการพัฒนา งานด านการวั ด                      
และประเมินผลการจัดการศึกษาปงบประมาณ 2561 กิจกรรม                  
การพฒันาสมรรถนะและทกัษะตามกรอบโครงสรางการประเมนิ PISA 2018 
ประเด็นในการรายงานผล การสรางความรูความเขาใจและความ
ตระหนักใหกับผู บริหารสถานศึกษา ครูผู สอน และผู เ รี ยนเห็น
ความสําคัญของการประเมิน PISA สพท. ไดสรางความรูความเขาใจ           
และความตระหนักใหแกสถานศึกษา จํานวน  24 แหง 
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กระบวนการดําเนินงาน 
 จัดกิจกรรมการสรางความรูความเขาใจและความตระหนักใหกับ
ผู บ ริ ห า ร สถ านศึ กษา  ค รู ผู ส อน  และผู เ รี ย น เ ห็ น คว ามสํ า คั ญ                       
ของการประเมิน PISA โดยจัดทําคูมือสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร
ครู  และนั ก เ รี ยน  เพื่ อ เต รี ยมคว ามพร อมรองรั บการประ เมิ น                        
ตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISAและTIMSS) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใหผูบริหารสถานศึกษา              
และครูผูสอนศึกษาเพื่อนําไปเตรียมความพรอมกับนักเรียนเพื่อรับการ
ประเมิน PISA 2018 ผลการดําเนินงานตามประเด็นในการรายงาน
ผูบริหารและครูไดศึกษาคูมือสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร ครู            
และนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัย
นานาชาติ (PISA และTIMSS) แลวสามารถนําไปเตรียมความพรอมกับ
นักเรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ได 
ประเด็นในการรายงานผล การพัฒนาศักยภาพครู และผูเรียนดานการ
สอบดวยคอมพิวเตอร( Computer-based Assessment) เพื่อเตรียม
ความพรอมรับการประเมิน PISA  2018 ) สพท. ไดพัฒนาศักยภาพ               
ดานการสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer-based Assessment) ใหแก
สถานศึกษา 1 แหง โรงเรียนกลุมเปาหมายของเขตพื้นที่ที่สพฐ.กําหนด 
คือ โรงเรียนวัดวังพระนอน 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. ครูโรงเรียนวัดวังพระนอน เขารวมการเตรียมความพรอมดวย
การเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมบุคลากรระดับ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการ
ประเมนิ PISA 2018 ระหวางวนัที ่3-6 มถินุายน 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา 
ถนนสุขุมวิท กทม. 
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 2. จากการประชุมตามขอ 1 ครูโรงเรียนวัดวังพระนอน เรียนรู
วิ ธี การการเตรียมความพรอมนักเรียนโรงเรียนวัดวั งพระนอน                     
ในการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ(PISA)ป2018 ดวยการสอบ
ขอสอบPISA ในระบบออนไลน 
 3. นิเทศ กํากับ ติดตาม การเตรียมความพรอมของผูบริหาร ครู 
และนักเรียนของโรงเรียนวัดวังพระนอน ในการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ (PISA) ป2018 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพรอม                
ของผูบรหิาร คร ูและนกัเรยีนของโรงเรยีนวดัวงัพระนอน  ในการประเมนิผล
นกัเรยีนรวมกบันานาชาต ิ(PISA) ป2018 
ผลการดําเนินงาน 
 1.ครูโรงเรียนวัดวังพระนอนใหนักเรียนฝกทําขอสอบ PISA              
ในระบบออนไลนดวยตนเอง 
 2. โรงเรยีนวดัวงัพระนอน มกีารจดัทําโครงการเพือ่เตรยีมความพรอม            
ในการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ป2018  
 3. ผูบริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนวัดวังพระนอน ใหความ
รวมมอืกันเปนอยางดี ในการเตรียมความพรอมในการประเมินผลนักเรียน
รวมกบันานาชาต ิ(PISA) ป 2018 อยางเปนระบบและมโีครงการรองรบั 
ประเด็นในการรายงานผล การพัฒนาครูในการใชสื่อเสริมทักษะ                   
และเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดานการรูเรื่องการอานการรู
เรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร อิงตามแนวขอสอบ PISA 
สํานักงานเขตพื้นที่ไดพัฒนาครูในสถานศึกษาจํานวน 1 แหง โรงเรียน
กลุมเปาหมายของเขตพื้นท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน              
ไดกําหนด คือ โรงเรียนวัดวั งพระนอน ในการใชสื่ อเสริมทักษะ                     
และเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดานการรูเรื่องการอาน          
การรูเรือ่งคณติศาสตร และการรูเรือ่งวทิยาศาสตร องิตามแนวขอสอบ PISA 
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กระบวนการดําเนินงาน  ครูโรงเรียนวัดวังพระนอน ใชสื่อเสริมทักษะ
และเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดานการรูเรื่องการอาน              
การรูเรือ่งคณติศาสตร และการรูเรือ่งวทิยาศาสตร องิตามแนวขอสอบ PISA 
จากเว็บไซต https://pisaitems.ipst.ac.th/home 
ผลการดําเนินงาน 
 1. นักเรียนฝกทําขอสอบPISAในระบบออนไลนดวยตนเอง 
 2. นกัเรยีนมพีฒันาการทีด่ขีึน้ ในการฝกทําขอสอบ PISA ในระบบออนไลน 

ยทุธศาสตรที ่3 สงเสรมิ สนบัสนนุการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 ตวัชีว้ดัที ่14 จํานวนครแูละบคุลกรทางการศกึษาไดรบัการพฒันา
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
  ตัวชี้ว ัดยอยที่ 14.1 รอยละของครูที่ไดรับการพัฒนา           
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดดําเนินแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สงเสริมการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้
 1. แจงเปนวาระเพื่อทราบ โดยประชาสัมพันธการดําเนินการ                       
ในขัน้ตอนตางๆ  ของโครงการพฒันาครรูปูแบบครบวงจร ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ในการประชมุผูบรหิารสถานศกึษาประจําเดอืน และมอบหมายรองผูอํานวยการ 
และประธานกลุมโรงเรยีน ไดไปชีแ้จงสรางความเขาใจความตระหนกัในการ
ดําเนนิการโครงการพฒันาครรูปูแบบครบวงจร ตัง้แตการศกึษาหลกัสตูรทีส่นใจ 
การจองหลักสูตร (booking)และการลงทะเบียน เปนตน 
 2. ประชาสัมพันธหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
ทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหผูสนใจไดศึกษา            
และลงทะเบียนตอไป 
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 3. ประสานผูเกีย่วของทกุระดบัเพือ่อํานวยความสะดวกในการดําเนนิการ
โครงการ ตัง้แต ผูอํานวยการโรงเรยีนทีเ่ปนผูอนมุตั ิ ผูอํานวยการกลุมบรหิารงาน
บคุคล ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานการเงนิและสินทรัพย เจาหนาที่การเงิน
และแอดมินเขตพื้นที่การศึกษา ในการแกไขกรณีลืมรหัส หรือขอมูลสวน
บคุคลในการยายขามเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เปนตน 
กระบวนการดําเนินงาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุ ีเขต 1 ไดแจงใหครทูีเ่ขารบัการอบรม ดําเนนิการทําแบบตดิตาม
และประเมินผลหนวยพัฒนา/หลักสูตรพัฒนาที่ตนเองไปเขารับการอบรม
ตามหัวขอประเมินที่กําหนด ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ วิทยากร 
รปูแบบการอบรม สือ่ การจดัเลีย้งอาหาร สถานทีอ่บรม เปนตน 
ผลการดาํเนนิงาน 
เชงิปรมิาณ  ครทูีเ่ขารบัการอบรม ไดสงแบบตดิตามและประเมนิผลหนวย
พฒันา/หลกัสตูรพฒันา พรอมภาพกจิกรรมการเขารบัการอบรม คดิเปนรอยละ 
100 โดยมคีวามเหน็ตอเนือ้หาสาระหลกัสตูรทีต่นเองไปอบรมวามปีระโยชน
ครอบคลมุ 
เชงิคณุภาพ  ครทูีผ่ านการพฒันามอีงคความรูและทกัษะใหมๆ  เพิม่มากขึน้ 
อนัจะนําไปประยกุตใชในการทําแผนการจดัการเรยีนรูใหสอดคลองกบัปญหา
และความตองการของผูเรยีนตอไป 

 
  
 
 
 

รายงานผลผลการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

�� 



 

 

  ตัวชี้ว ัดยอยที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของครูที่เขารับการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 1 ไดดํา เนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2561  
ประเด็นในการรายงานผล ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่เขารับการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 2561 
และไดรับการนิเทศติดตาม จากศึกษานิเทศก 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. สํารวจความตองการในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) 
 2. แจงรายชื่อผูเขาอบรมใหศูนยอบรม ระดับภูมิภาค 
 3. ตดิตอประสานงานใหครเูขารบัการอบรมและตดิตาม (Follow On) 
ผลการดําเนินงานตาม 
เชิงปริมาณ 
    1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ                
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 2561 จํานวน 28 คน   
คิดเปนรอยละ 62.22 
      2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 2561 ไดรับการนิเทศ 
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 28 คน  คิดเปนรอยละ 100 
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เชิงคุณภาพ 
 1. ครูมีการพัฒนาการสอนโดยใชเทคนิคที่ไดรับการอบรมจาก
โครงการพฒันาครแูกนนําภาษาองักฤษในระดบัภมูภิาค 
 2. โดยภาพรวม ครูมคีวามพึงพอใจตอความรูทีไ่ดรบั รวมทัง้เทคนิค
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน และประโยชนทีจ่ะนําความรูทีไ่ดรบัไปใช 
 3. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาองักฤษ 

 ตัวชี้ว ัดที่ 15 รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดยอย 15.1 ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) 

-ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากระบบยังไมไดเปด- 

 ตัวชี้วัดยอย 15.2 ระดับของสถานศึกษาที่ไดรับการแกปญหาขาด
แคลนครู (ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน) 

วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. รับสมัครคัดเลือกครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน โดยเนนผูที่มี
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ไมมีภาระทางบาน 
 2. ดําเนินการคัดเลือกโดยเนนบุคคลที่มีความรูความสามารถ                       
และประสบการณทางดานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นในการรายงานผล 
 1. ดําเนินการประกาศรับสมัครตามวิชาเอกที่ โรงเรียนตองการ 
 2. ดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ 
 3. ประกาศผลการคัดเลือกและสั่งจาง 
กระบวนการดําเนนิงาน 
 1. ดําเนนิการประกาศรบัสมคัรตามวชิาเอกที ่โรงเรยีนตองการ 
 2. ดําเนนิการคดัเลอืกโดยการสมัภาษณ 
 3. ประกาศผลการคดัเลอืกและสัง่จาง 
ผลการดําเนนิงาน 
เชิงปริมาณ  สถานศึกษาไดรับการแกไขปญหาการขาดแคลนครู 
จํานวน 26 แหง 
เชงิคณุภาพ 
 1. โรงเรียนที่ขาดแคลนครูมีครูผูทรงคุณคาไปปฏิบัติการสอนทําให
จํานวนการขาดครูลดลง 
 2. ทําใหนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขีึน้ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ตัวชี้ว ัดที่ 16 รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการ
เขารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น 
    16.1  ระดับประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผล
เฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2561 
 2. แนวปฏิบัติการับนักเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2561 
ประเด็นในการรายงานผล  ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง เกณฑ
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ไดเขาเรียน             
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 98.02 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.1 จดัทําและประกาศแนวปฏบิตักิารรบันกัเรยีน ปการศกึษา 2561 
  1.2 ประชมุคณะกรรมการรบันกัเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  1.3 ตรวจสอบรายชื่ อ เด็กนัก เรียน เกิดป  พ.ศ .2554                 
ที่ถึงเกณฑเขาเรียนจากสํานักทะเบียนอําเภอ และเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลามา และอําเภอศรีประจันต              
และนําขอมูลใสระบบ I-office เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดไดตรวจสอบ 
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  1.4 แจงสถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนจาก ระบบ           
I-office และรายงานการเกณฑเด็กเขาเรียน 
 1.5 ประสานหนวยงานทางการศกึษา เชน เทศบาล โรงเรยีนเอกชน 
เพื่อตรวจสอบการเขาเรียนของนักเรียน 
 2. ระดับสถานศึกษา  
  2.1 ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่อยูในเขตบริการและถึงเกณฑ
เขาเรียน ปการศึกษา 2561 จากระบบ I-office ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  2.2 รับเด็กเขาเรียนใหเปนไปตามปฏิทินการรับนักเรียน                     
และประกาศแนวปฏบิตักิารรบันกัเรยีน ปการศกึษา 2561 ของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1 
  2.3 ตรวจสอบและรายงานการรับเด็กเขาเรียน 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เกิดป พ .ศ.2554                
ถงึเกณฑเขาเรยีนในสถานศกึษา ปการศกึษา 2561 ไดเขาเรยีนรอยละ 98.02 
เชิงคุณภาพ  เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เกิดป พ.ศ. 2554                  
ถึงเกณฑเขาเรียนไดรับโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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 16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ติดตามและประเมินผล
เฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
    1. การตั้งศูนยแนะแนวการศึกษาตอ                
 2. การสงเสริมใหสถานศึกษา ที่เปดสอนระดับชั้น ม.1                 
แนะแนวทางการศึกษาตอสถานศึกษาในสังกัด และเปดโรงเรียน              
ใหผูปกครอง นักเรียน เขาชม 
 3. การประกาศการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ ระดับชั้น ม.1  
     4. การสนบัสนนุทนุการศกึษาใหกบัเดก็ทีอ่ยูในภาวะยากลําบาก 
ประเด็นในการรายงานผล นักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากสถานศึกษา              
ในสงักดั ปการศกึษา 2561 มอีตัราการเขาเรยีนชัน้ ม.1 ปการศกึษา 2561 
รอยละ 100 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. ประกาศจัดสรรโอกาสเขาเรียน ระดับชั้น ม.1 สถานศึกษา 
ในสังกัด  
 2. ประสานงานและตรวจสอบขอมูลนักเรียน กับเจาหนาที่
รับผิดชอบโปรแกรม DMC  
 3. ติดตอประสานงานและรวมกับหนวยงาน และสถานศึกษา                
ทุกสังกัดในจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดสรรโอกาสใหเด็กนักเรียนไดเขา
เรียนครบถวนทุกคน 
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ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ   นักเรียนที่จบชั้น  ป .6 จากสถานศึกษาในสังกัด                  
ปการศึกษา 2560 เขาเรียนชั้น ม.1 ในปการศึกษา 2561 รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ  นักเรียนในพื้นที่ เขตบริการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดเขาถึงบริการทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 ตัวชี้ว ัดที่ 17 รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
ไดรับโอกาสในการศึกษาตอขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1           
ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. ตั้งศูนยแนะแนวระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 2. การจัดประชุมแนะแนวอาชีพและการศึกษา  
 3. การสงเสริมประสบการณอาชีพ โดยใหนักเรียนชั้น ม.3 
ฝกงานในสถานประกอบการตาง ๆ  
 4. สงเสรมิการแนะแนวการศกึษาตอสายอาชีพ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการองคการนักเรียนวิชาชีพ             
ในอนาคตแหงประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 27   

ประเด็นในการรายงานผล รอยละของนักเรียน ชั้น ม.3 จบหลักสูตร
ศึกษาตอ ม.4 และเทียบเทา รอยละ 80 ขึ้นไป 
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กระบวนการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการแนะแนวการศึกษาตอ ใหกับนักเรียนชั้น ม.3 ดังนี้ 
 1.1 สายสามัญ สนับสนุนและประสานงานใหโรงเรียนที่เปด
สอนสายสามัญเขาแนะนําทางการศึกษาตอใหกับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัด  
 1.2 สายอาชีพ ดําเนินการประชุมแนะแนวอาชีพของนักเรียน               
ชัน้ ม.3 ในสังกัด โดยมีสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษาจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี  ทุ กแห ง  และโร ง เ รี ยน เอกชน                     
รวมจัดนิทรรศการฯ  
 1.3 สงเสริมประสบการณอาชีพ โดยใหนักเรียนในโรงเรียน
การศกึษาภาคบงัคบั ฝกประสบการณตามสถานประกอบการ ตามทีต่นเองถนดั 
สนใจ และใกลบาน ชวงปดภาคเรียน 
 2. ประสานงานและตรวจสอบขอมูลนักเรียน กับเจาหนาที่
รับผิดชอบโปรแกรม DMC เพื่อตรวจสอบการเขาเรียนของนักเรียน 
ระดบัชัน้ ม.3 
 3. ติดตอประสานงานและรวมกับหนวยงาน และสถานศึกษา 
ทกุสงักดั ในจงัหวดัสพุรรณบรุ ี จดัหาทีเ่รยีนใหนกัเรยีน กรณไีดรบัการรองขอ
จากผูปกครองและนักเรียน   
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตร ศึกษาตอในชั้น ม.4 
หรือเทียบเทา รอยละ 85.48 
เชงิคณุภาพ  นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาภาคบงัคบัไดรบัโอกาสในการเขาเรยีนตอ
ขัน้พืน้ฐาน 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีว ิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้ว ัดที่ 18 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรม               
ที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีว ิต              
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต             
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีว ิตเพิ่มขึ้น 

วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการรวมพลังขจัดขยะ ลดปญหา
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประเด็นในการรายงานผล โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา              
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. แจงโรงเรียนดําเนินการตามาตรฐานสิ่ งแวดลอมศึกษา               
เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. ขอความรวมมือโรงเรียนเขารวมโครงการและประเมินตนเอง 
 3. รายงานผลการดําเนินงาน 
ประเด็นในการรายงานผล โรงเรียนปลอดขยะ 3Rs  
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนสะอาด ไรมลพิษ ทําใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกโรงเรียน 
 2. ดําเนินการในโรงเรียน 
 3. รายงานผลการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนนิงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนทุกแหง เขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนทุกแหง ดําเนินการตามหลัก 3R ทําใหโรงเรียน
สะอาด ปราศจากขยะ 
ประเด็นในการรายงานผล โรงเรียนสีเขียว (กฟผ.)  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการ 
 2. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 3. ดําเนินการกิจกรรม 
 4. เปรียบเทียบการลดใชพลังงานไฟฟา 
 5. รายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียน 7 แหง สามารถลดการใชไฟฟา ทําใหประหยัด   
คาไฟฟา 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีมาตรฐาน มีหองเรียนสีเขียวเพื่อการเรียนรู             
และลดการใชไฟฟาได 
ป ระเด็น ใ นกา รรา ย ง านผ ล  โ ครง กา รอนุ รั กษพัน ธุ กรรมพื ช                     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “สวนพฤกษศาสตร” 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนเขารวมโครงการ 
 2. สมัครเขารวมโครงการ 
 3. ดําเนินการบันทึกพันธุไมเพื่อการเรียนรู 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีบันทึกชื่อพันธุไม เก็บไวเพื่อศึกษาและเรียนรู 
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ประเด็นในการรายงานผล โรงเรียนสงเสริมจริยธรรมและสิ่งแวดลอม  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการ 
 2. ประชุมชี้แจง 
 3. ดําเนินการ 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน  
ผลการดําเนนิงาน 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนทุกแหงเขารวมโครงการ 
เชิงคุณภาพ  นักเรียนในโรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาค
สวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ตัวชี้ว ัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานลดลง 
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูเรยีนออกกลางคนัในปการศึกษา 2559 
และ 2560 

 
 

 

ระดับชั้น 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง  
รอยละ 

จํานวน
ผูเรียน 
ตนป 
(คน) 

ผูเรียน 
ออกกลางคัน จํานวน

ผูเรียน 
ตนป 
(คน) 

ผูเรียน 
ออกกลางคัน 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ป.1 - ป.6 15,668 5 0.03 15,215 3 0.02 -0.01 

ม.1 - ม.3 1,599 2 0.13 1,651 7 0.42 +0.27 

ม.4 - ม.6 - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 17,267 7 0.04 16,866 10 0.06 +0.02 
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วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. โครงการปองกนัและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามนักเรียนออกกลางคันประเด็น      
ในการรายงานผล อัตราออกกลางคันของผู เรียนระดับการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานนอยกวาอัตราการออกกลางคันของ สพฐ. 
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. จัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางความรูความเขาใจใหเดก็และเยาวชนไดมคีวามรู 
ความเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธกอนวยัอนัควรและรูจกัหนาที ่
ความรับผิดชอบ 
 2. สรางภาคเครอืขายเพือ่ชวยเหลอืนกัเรยีน โดยรวมกบับานพกัเด็ก 
พัฒนาสังคม และสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อประสานขอมูลและใหการ
ชวยเหลือนักเรียนกรณีพบนักเรียนที่มีปญหาตองการความชวยเหลือ 
 3. รวมกับคณะครู และ อปท. รวมกันเพื่อติดตามนักเรียนออก
กลางคัน ป 2560 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ อัตราออกกลางคัน ของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอยกวาอัตราการออกกลางคันของ สพฐ. 
เชงิคณุภาพ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุเีขต 1  
มภีาคเีครอืขายเพือ่ตดิตามใหการชวยเหลอืนกัเรยีน   
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 ตัวชี้ว ัดที่ 20 รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับ
รวมกันสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. จัดทําประกาศกลุมโรงเรียน จํานวน 15 กลุม เพื่อบริหาร           
จัดการศึกษาในกลุมโรงเรียนของตน   
 2 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานในแตละโรงเรียน โดยจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน  
กระบวนการดําเนินงาน 
 1. ประชุมชี้แจง 
 2. ดําเนินการ 
 3. สรุปและรายงานผล 
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด สามารถดําเนินการไดตามนโยบาย 
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัดดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีผลสําเร็จ 
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 ตัวชี้ว ัดเพิ่มเติม : รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาใหนักเรียน
มีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
 1. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ด ี
 1.1 การจัดอบรมปฏิบัติการ Thai school lunch มีผูเขาประชุม
จํานวน 138 คน 
 1.2 การนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
  1.2.1 มีแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวนัของสถานศกึษา ครบทกุโรงเรยีน คดิเปนรอยละ 100 % 
   1.2.2 สถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศติดตามและประเมินผล
โครงการอาหารกลางวัน  ครบทุกโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 % 
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เรื่องที่ 1 : ผลการดําเนินงานที่มีว ิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 
ชื่อผลงาน การควบคุมงบประมาณ ที่เปนเลิศ  
1. ปที่ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
2. ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 
 ผูบรหิารสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1 
สามารถนําเงินงบประมาณคงเหลือจากการใชจายตามโครงการตาง ๆ                
ที่สิ้นสุดโครงการแลว มาบริหารจัดการโครงการใหม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดดังนี้ 
 1. จัดซื้อครุภัณฑใหกับโรงเรียนและสํานักงาน  
 1.1 ครภุณัฑสํานกังาน จํานวน 8 รายการ จํานวนเงนิ 146,400 บาท
 1.2 ครุภัณฑสําหรับโรงเรียน จํานวน 48 โรงเรียน จํานวนเงิน 
3,028,000 บาท 
 2. จัดสรรคาสาธารณูปโภค 
 2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ จํานวนเงิน 238,494.54 บาท 
 2.2 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียน จํานวนเงิน 
539,449.27 บาท 
 3. จัดสรรคาวัสดุ/คาใชจายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอน 
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 3.1 กลุมโรงเรียน 14 กลุมโรงเรียน จํานวนเงิน 479,000 บาท  
 3.2 โรงเรยีน  จํานวน 115 โรงเรยีนจํานวนเงนิ 4,796,800  บาท 
  4.ประสบผลสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณ รายไตรมาส 
งบประมาณประจําป 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
หนวย : บาทผลการจัดอันดับการเบิกจายของ  

ผลการจัดอันดับการเบิกจายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2560 (เบิกจายมากไปหานอย) 
  -ผลการเบิกจายไตรมาส 1 งบดําเนินงาน ลําดับที่ 142 งบลงทุน 
ลําดับที่ 40 (เกิน มติ ครม.) 
 -ผลการเบิกจายไตรมาส 2 งบดําเนินงาน ลําดับที่ 127งบลงทุน 
ลําดับที่ 1 (เกิน มติ ครม.) 
 -ผลการเบิกจายไตรมาส 3 งบดําเนินงาน ลําดับที่ 110งบลงทุน 
ลําดับที่ 1 (เกิน มติ ครม.) 
 -ผลการเบิกจายไตรมาส 4 งบดําเนินงาน ลําดับที่1 งบลงทุน 
ลําดับที่ 29(เกิน มติ ครม.) 
 
 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 77,022,085.54 77,022,071.13 14.41 

งบลงทุน 44,062,600.46 44,061,700.46 900 

งบอุดหนุน - - - 

งบรายจายอื่น - - - 

รวมทั้งสิ้น 121,084,686.00 121,083,771.59 914.41 
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3. ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 
 3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
สามารถนําขอมูลสารสนเทศดวยงบประมาณไปใชในการบริหาร                
จัดการศึกษา กอใหเกิดประโยชนตอผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูปกครอง ชุมชน สงผลใหครอบครัวอบอุน คนมีคุณภาพ สังคม
ประเทศชาติเขมแข็งอยางยั่งยืนสูงสุดตอหนวยงานและสถานศึกษา              
ทําใหนกัเรยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาต ิมคีานยิมอนัพงึประสงค
เปนที่พึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ คือ ผูเรียน 
  3.2 การควบคุมงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีคุณภาพสูง วัดจากการทราบวามีเงิน
งบประมาณคงเหลือจากการดําเนินงานโครงการตาง ๆ แลวสามารถ  
นําเงินงบประมาณคงเหลือมาบริหารจัดการโครงการใหมกับโครงการ          
ในสํานกังานเขตพืน้ทีแ่ละโรงเรยีนในสงักดัเพือ่เพิม่คณุภาพทางการศกึษา 
 4. การนําไปใช/ประโยชนที่ไดรับ 
 4.1 ผูบริหารใช เปนขอมูลในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดคุมทุนคุมคาและสามารถตรวจสอบการรับ-จาย 
เปรียบเทียบกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 4.2 สถานศึกษาไดทราบการแจงอนุมัติเงินประจํางวดอยาง
รวดเร็ว และดําเนินการเบิกจายไดเสร็จเรียบรอยตามกําหนดเวลา
ถูกตองตามระเบียบ  
 4.3 กลุมนโยบายและแผน สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหผล              
เพื่อการของบประมาณเพิ่มเติม หรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                  
ไดอยางรวดเร็ว  
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 4.4 เจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไมเบิก
จายเงินเกินงบประมาณที่ ไดรับ และสามารถตรวจสอบและเรง
ดําเนินการในสวนการเบิกจายเงิน เพื่อใหไดตามเปาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและตาม มติ.คณะรัฐมนตรี กําหนด  
5. ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 
  5.1 ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่  /รอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ /ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพยใหความสําคัญของการควบคุมเงินงบประมาณ  
 5.2 การทํางานเปนทีม ตั้ งแตทีมกลุมบริหารงานการเงิน                 
และสินทรัพยทีมจากทุกกลุ ม ในสํ านั กงานเขตพื้ นที่  ผู บริหาร
สถานศึกษา/คณะครู ใหความรวมมือ และดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณอยางรวดเร็ว ตามกําหนดเวลา และถูกตองตามระเบียบ 
และทุกคนยอมรับกฎกติกา มาตรการของการกําหนดการเบิกจาย 
 5.3 การประชุมชี้แจง ตั้งแตระดับกลุมงาน สํานักงานเขตพื้นที่  
ผูบริหารสถานศึกษา  ขาราชการครูที่เก่ียวของ 
 5.4 มีระบบการจัดการโปรแกรมการปฏิบัติงาน  ระบบการ
สื่อสาร I-office  สามารถติดตอสื่อสารทําความเขาใจภายในกลุม              
นอกกลุมงาน แจงขาวสาร การติดตามงบประมาณไดอยางรวดเร็ว  
 5.5 ดําเนินงานตามขั้นตอน ซึ่งควบคุมดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
ซึ่งทําใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายและลดปญหาอุปสรรคตาง ๆ 
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ชื่อผลงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน              
ของหนวยงานภาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (Integrity & Trans-
parency Assessment : ITA ) 
1. ปที่ดําเนินการ  2558 – 2560  
2. ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

 ผลการประเมินในป 2559 มีผลการประเมินแบบกาวกระโดด                 
อยูในลําดับที่ 3 จาก 225 เขต  และ ผลการประเมินในป 2560 มีผล
การประเมินอยูในลําดับที่ 8 จาก 225 เขต โดยแยกเปน  
      - คะแนน IIT  (บุคลากรในหนวยงาน)  = 90.75 จาก 100 
      - คะแนน EIT (ผูมีสวนไดสวนเสีย) = 88.91  จาก 100 
      - คะแนน EBIT (เอกสารเชิงประจักษ) = 100 จาก 100   
หมายเหต ุคะแนน EBIT  จาก 225 เขต ม ี2 เขตพืน้ที ่ไดคะแนน 100 เตม็ 
ไดแก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  และสพป.รอยเอ็ด เขต 1 
3. การนําไปใช / ประโยชนที่ไดรับ  
 ผลการประเมินดังกลาวเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่          
ที่ปฏิบัติเปนประจําของบุคลากรในหนวยงาน ถือไดวาเปนสัญญาณ     
ที่บงบอกถึงความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเอง  

รายการ 
ผลคะแนน ITA 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

62.10 92.57 94.41 

ลําดับที่ จาก 225 เขต ไมไดจัด
อันดับ 

14 8 
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4. ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 
 จากผลคะแนน IIT (บคุคลในหนวยงาน) และ EIT (ผูมสีวนไดสวนเสีย 
หรือบุคคลภายนอก) ซึ่งมีคะแนนนอย เปนมุมมองสวนตัวของแตละบุคคล 
ซึ่งอาจจะมองแตเพียงตัวบุคคล ไมไดมองภาพรวมของสํานักงาน ทําใหไม
สามารถที่จะควบคุมได   
ชือ่ผลงาน ระบบบรหิารสํานกังานทางอนิเทอรเนต็ (Internet Office : 
 i-Office) 
1. ปที่ดําเนินการ 2560 – ปจจุบัน 
2. ผลการดําเนินงาน 
 2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1                
มีและใชงานระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอรเน็ต (Internet Office :  
i-Office) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ขยายผลไปใชในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. การนําไปใช / ประโยชนที่ไดรับ  
 3.1 เปลี่ยนงานจากระบบเอกสารเปนการปฏิบัติงานผานระบบ
อินเทอรเน็ต  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว                  
มปีระสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ เปนการทํางานในยุคโลกาภวิัตน  
ไมจํากัดสถานที่ เวลาในการทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูได 
 3.2 ระบบบรหิารสํานกังานทางอนิเทอรเนต็ (Internet Office :i-Office) 
เปนระบบที่ทําใหผูใชงานสามารถใชเปนชองทางในการสื่อสารระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยสามารถ
ดูขอมูล ขาวสาร การรับ – สงหนังสือราชการ การดาวนโหลดเอกสาร
และขอมูลที่เปนไฟลรูปภาพได ทั้งนี้ ประกอบดวยระบบงานสารบรรณ 
ระบบหนังสือสวนตัว ระบบรายงานขอมูล ระบบวินิจฉัยสั่งการ ระบบการ
จอง/นัดหมาย ระบบขาว ระบบดาวนโหลด ระบบขอมูลพื้นฐาน                
และสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการบริหาร เปนตน 
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นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของนักเรียนที่มี
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกวารอยละ 50 
เปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของเด็กปฐมวัย           
มีพัฒนาการสมวัย 

นโยบายที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัดยอยท่ี 14.2 ระดับความสําเร็จ
ของครูที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
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นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
ว ิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. โครงการสงเสรมิการจดัการเรยีนรูเพือ่พฒันาทกัษะการคดิคํานวณ
และการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
ว ิธีการดําเนินงาน 
 1) พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ 
 2) พัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา 
ผลการดําเนินงาน  
 1) เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการแกโจทยปญหา 
ทางคณิตศาสตร 
 2) เชิงคุณภาพ ผู เรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดอยาง            
เต็มศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคล 
 3). โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  
วิธีการดําเนินงาน 

 1) การประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับสถานศึกษากลุมเปาหมาย  

ดําเนินการดังนี้ 

  1.1) ประชมุปฏบิตักิารการจดัทําหลกัสตูรและแผนการจดัการ
เรยีนรูบูรณาการสะเต็มศึกษา แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
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  1.1.1) การเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา สะเต็มศึกษา : 
จากแนวคิดสูการปฏิบัติ และปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมบูรณาการ         
สะเต็มศึกษา รวมทั้งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  1.1.2) การจดัทําโครงสรางหลกัสตูร การจดัทําคําอธบิายรายวชิา 
  1.1.3) การจดัทําแผนการจดัการเรยีนรูบรูณาการสะเตม็ศกึษา 
 1.2) การพัฒนาครูผูสอน ใหสามารถจัดการเรียนการสอน                  
โดย STEM Education ดําเนินการดังนี้ 
  1.2.1) จัดประชุมปฏิบัติการ  
  1.2.2) จัดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  1.2.3) สงครูเขารับการอบรมกับ สสวท.,  
  1.2.4) สงเสริมใหสมัครเรียนออนไลน 
 1.3) แนวทางการวดัและประเมนิผลผูเรยีน วดัทัง้ดานความรู ทกัษะ 
และทศันคต ิตามตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 
 1 .4 )  รูปแบบการจัดการ เ รี ยนการสอนของสถานศึ กษา
กลุมเปาหมาย 

 1.4.1) จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวของ             
แตละรายวิชาภายในคาบเรียน ซึ่ งกิจกรรมสะเต็มที่จะนําเขาไป
สอดแทรกในคาบเรียนนั้น มักจะเปนกิจกรรมที่มีจํานวนชั่ วโมง                       
ที่ เหมาะสมที่จะสามารถจัดกิจกรรมได เสร็จสิ้นภายในคาบเรียน                   
โดยผูสอนแตละรายวิชาอาจจะพิจารณาจากตัวชี้วัดของกิจกรรมนั้นๆ 
เปนเกณฑ หรือพิจารณาจากจุดประสงคของกิจกรรมก็ไดวาเกี่ยวของกับ
เนื้อหาใดบาง จากนั้นเมื่อถึงคาบของการเรียนการสอนในเนื้อหานั้นๆ                  
ก็สามารถนํากิจกรรมสะเต็มเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 

1.4.2) จัดกิจกรรมไวในกลุมกิจกรรมนอกหองเรียนตางๆ                   
เชน ชุมนุม  ชมรม คาย ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบนี้ มักเปน
กิจกรรมสะเต็มที่มีหัวขอหรือหัวเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาตางๆ                    
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เชน ปญหาสิ่งแวดลอมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การสรางนวัตกรรมที่สามารถใชในการแกปญหาตางๆ ของสวนรวม            
การจัดกิจกรรมโดยวิธีนี้มีขอดีที่ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมไดตลอดเวลา
และตอเนื่อง  
ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ   โรง เรียนที่ เขา รว มโครงการทุกโรง เรียนสามารถ                   
จัดกิจกรรมโดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

  2.1 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและประสบการณ           
ที่ไดรับไปประยุกตใชจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา               
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง              
ในศตวรรษที ่21 

นโยบายที่ 5 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของผูเรียนมี
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความตองการและบริบทของแตละพ้ืนที่ 

นโยบายที่ 6 การพัฒนากําลังคนความตองการของสถานประกอบการ
ภายในประเทศ 
 ใชขอมลูจากยทุธศาสตรที ่2 ตวัชีว้ดัที ่11 รอยละของผูเรยีนมทีกัษะ
แหงศตวรรษที ่21 จากการเรยีนรูในการปฏบิตัจิรงิตามสภาพความตองการ
และบรบิทของแตละพืน้ที่ 
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นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ติดตาม
เฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 
ตารางแสดงจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม อยูระหวางขออนุมัติ
ประกาศเลิก และประกาศเลิกสถานศึกษาแลว  

 
 
วิธีการดําเนินงาน 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1               
มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 81 โรงเรียนและเปนโรงเรียนที่มีจํานวน
นักเรียน 40 คนลงมา จํานวน 14 โรงเรียน (ขอมูล 10 มิ.ย.2561)                  
โดยบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เนื่องจากไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได และโรงเรียน            
ที่ไมมีนักเรียนมาเรียน ในปการศึกษา 2561 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

ปการศึกษา 
2561 

จํานวนโรงเรียนที่ดําเนินการ 

เรียนรวม
ทั้งหมดแตไม
ขออนุมัติเลิก 

อยูระหวางขอ
อนุมัติประกาศ

เลิก 

ประกาศเลิก
สถานศึกษาแลว 

0 – 40 14  - 1  - 

41 - 60 22       

61 - 80 21       

81 - 120 24       

รวม 81       
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 2. ประสานโรงเรียนใหมีการประชุมชี้แจงใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนใหเขาใจกรณีนํานักเรียนไปเรียนรวม  
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พรอมสนับสนุนคาพาหนะรับ-สงนักเรียน 
สําหรบัเปนคาใชจายในการเดนิทางไปเรยีนรวมกบัโรงเรยีนหลกั  
 3. โรงเรียนบานหนองจิก  ไดขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ในคราวประชุ มครั้ งที่  1 /2561 เมื่ อ วั นที่  16  มี นาคม  2561                     
มมีตเิหน็ชอบเลิกสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตั้งแตวันที ่16 พฤษภาคม 2561           
มีนักเรียนทั้งหมด 12 คน และไดนํานักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียน     
วัดบรรไดทอง ที่เปนโรงเรียนหลัก และโรงเรียนอื่นตามความประสงค
ของผูปกครอง  
 4. ไดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาพาหนะรับ-
สงนักเรียน เพื่อจัดสรรใหโรงเรียน สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก และโรงเรียนอื่นตามความประสงค              
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
 5. เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
เหน็ชอบเลกิสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรยีนบานหนองจกิ ครั้งที ่2/2561 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานศกึษาธกิาร
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเพือ่เสนอคณะกรรมการ (กศจ.) พจิารณาตอไป       
 6. เสนอคณะกรรมการ (กศจ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2561 โดยมีมติ เห็นชอบเลิกสถานศึกษา                  
ขัน้พื้นฐานโรงเรียนบานหนองจิก พรอมโอนทรัพยสิน และเอกสารสําคัญ                  
ทุกประเภท ไปอยูในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนวัดบันไดทอง 
เปนโรงเรียนหลัก              
 7. รายงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานหนองจิก               
ให สพฐ. ทราบ เพือ่นําเสนอคณะกรรมการ (กพฐ.) พจิารณาอนมุตัติอไป  
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ผลการดําเนินงาน                                          
เชิงปริมาณ มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน 20 คนลงมา 
จํานวน 1 โรงเรียน และไดขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปการศึกษา
ภาคเรียน 1/2561 (16 พฤษภาคม 2561)                                           
เชิงคุณภาพ                                                   
 1. นกัเรยีนโรงเรยีนขนาดเลก็ ทีเ่ลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดไปเรยีน
โรงเรียนหลักที่มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ                   
 2. มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีประสิทธิภาพ  
และมีการใชทรัพยากรรวมกันทําใหเกิดประโยชนสูงสุด                                           
 3. นักเรียนทุกคนไดรับงบประมาณสนับสนุนคาพาหนะรับ-สง
สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทาง ไปเรียนจนจบการศึกษาชั้นสูงสุด 
ของโรงเรียนที่เดินทางไปเรียนรวม    
                                  
นโยบายที่ 8 การอานออกเขียนได 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของนักเรียน              
แตละระดับชั้นอานเขียนไดตามเกณฑท่ี สพฐ.กําหนด 
 
นโยบายที่ 9 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ และตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของสถานศึกษานํา 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 
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นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค [ติดตามเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเปนประธานเขตตรวจราชการ สพฐ. (cluster)] 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ไดดําเนินโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนและทักษะชีวิตระดับเขตตรวจราชการ 
วิธีการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ระดับเขต
ตรวจราชการ 
  1 จัดทําหนังสือเชิญประชุม 
  2) จัดทําวาระการประชุม/ประสานงานที่เกี่ยวของ 
  3) ประชุมผูเขารวมโครงการ 
กิจกรรมที่ 2  ประเมนิและคดัเลอืกสถานศกึษา/สพป./สพม. เพือ่รบัรางวลั
ระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีน และประเมนิคดัเลอืกครตูนแบบการจดัการเรยีนรู 
ประจําป 2561 
  1) แตงตั้งคณะกรรมการออกประเมินฯ 
  2) คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งประเมินและคัดเลือก
ตามประกาศที่ประธานฯ มอบหมาย 
กิจกรรมท่ี 3  ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมิน/คัดเลือก
สรุปผลการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และคัดเลือก
ครูตนแบบการจัดการเรียนรู 
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ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 4 จํานวน 18 แหง 
และครูตนแบบ ในเขตตรวจราชการที่ 4 จํานวน 8 ราย 
เชิงคุณภาพ 
      1. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศกึษา มีความตระหนักในการดูแล
ชวยเหลอืนกัเรยีนรอยละ 100 
 2 เขตตรวจราชการ มีสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              
ที่บริหารจัดการ และดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน                      
ทีส่มัฤทธผิลตอการพฒันาผูเรยีนอยางเปนองครวมทกุดาน เขตตรวจราชการ   
มคีรตูนแบบการจดัการเรยีนรูบรูณาการทกัษะชวีติ ประจําป 2561 
นโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ยกเลิกการรายงาน 
นโยบายที่ 12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใตและพื้นที่พิเศษ 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัดยอยท่ี 14.1 รอยละของครูที่
ไดรับการพัฒนาความตองการของเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร) 
นโยบายที่ 14 การพัฒนาผูเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาด 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของนักเรียน       
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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จุดเนนขอ 1 การลดชั่วโมงดานวิชาการ ลดปริมาณการบาน ลดการ
เรียนในหองเรียนปกติ 
1.1 การลดชั่วโมงดานวิชาการ 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน   
 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1 
ไดดําเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยจัดกิจกรรมแบบเพิ่มเวลา
รูแบบ Active Learning  โดยมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 

 1. อบรมการจัดกิจกรรม Active Learning ใหกับครูผูสอน 
ครูบรรจุใหม และนักเรียนเปนระยะๆ  

 2. จัดทําลิงคการเรียน Active Learning ดวยเทคโนโลยี 
เพื่อใหครูไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 3. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผู เรียน                 
ไดลงมือปฏิบัติ ผานกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในโรงเรียนขนาดเล็ก                 
ใ ช สื่ อ  DLTV นํ า กิ จ ก ร รม  BBL สอ ดแท รก ใน กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม                     
โดยมีโรงเรียนวัดบางใหญเปนตนแบบ ทุกโรงเรียนในสังกัดตองไป              
ดูการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 4 .  มี การนิ เทศ  กํ ากับติ ดตาม  ทั้ งภ าย ใน โ ร ง เ รี ยน                  
และภายนอกโรงเรียน 

 5. ประชุมผูบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน        
เพิ่มเวลารู และกิจกรรม Active Learning 
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ของนายกรัฐมนตรี 



 

 

ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ โรงเรียนรอยละ 100 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบ Active Learning ได  โดยผานสื่ อการเรียนที่หลากหลาย                
ขึ้นอยูกับบริบท และศักยภาพของแตละโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ Active Learning             
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูบริหารมีแนวทางในการนิเทศ กํากับ ติดตามกิจกรรม                  
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูและกิจกรรม Active Learning 
 1.2 การลดปริมาณการบาน 
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1           
ไดดําเนินการเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาลดปริมาณการบาน 
ดังนี้ 
 1 .  แจ งสถานศึกษาใหดํา เนินงานตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04010/ว 4471 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม 2560 เรื่ องแนวปฏิบัติการลดการบานของนักเรียน                   
ตามจุดเนนพิเศษตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 2. จัดอบรมใหความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ         
สะเต็มศึกษา , Active Learning เพื่อใหครูสามารถเขารับการอบรม
เชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่พนูศกัยภาพ ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูในชัน้เรยีน
ไดอยางถูกตอง 
 3 .  ให สถานศึ กษาวางแผนการจั ดกิ จกรรมการ เรี ยนรู                    
ใหครอบคลุมถึงการมอบการบานใหนักเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับ
เดียวกันมีการวางแผนรวมกัน 
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 4. ใหครแูตละสาระการเรยีนรูวางแผนการใหการบานแบบบรูณาการ
รวมกัน การบาน 1 ชั้น สามารถเปนกิจกรรม/เครื่องมือในการวัด                   
และประเมนิผลรวมกนัของหลายกลุมสาระการเรยีนรู โดยใหคํานงึถงึความเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน ทั้งจํานวนสาระการเรียนรู ปริมาณการบาน ระยะเวลา
สงงาน ความประหยดัคุมคา และเครือ่งมอืทีต่องใชในการทําการบาน 
 5. ผูบรหิารสถานศกึษา กํากบั ตดิตามการใหการบานของครเูปนระยะ 
ตามความเหมาะสม 
 6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 
ดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
1.3 การลดการเรยีนพเิศษเสรมิจากการเรยีนในหองเรยีนปกต ิ
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1                    
ไดดําเนินการการประชาสัมพันธ เว็บไซต http://www.tewfree.com          
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาลดการเรียนพิเศษเสริมจากการ
เรียนในหองเรียนปกติ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธในการประชุมผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ทําหนังสือชี้แจงไปยังโรงเรียน 
 3. แจงใน Line กลุม OBEC สุพรรณ 1 และทํา link เพื่อให
สะดวกในการคนหา 

จดุเนนขอ 2 การประเมนิผลคณุภาพการศกึษา ทีม่มีาตรฐานเปนทีย่อมรบั 
 ใชขอมูลจากยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของสถานศกึษา 
มีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย  
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จากการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน แบงเปน 3 ระดับ สรุปไดดังนี้ 
 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1 .  ก า รดํ า เ นิ น ง านตาม โคร งการพัฒนาง านด านการวั ด                      
และประเมินผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2561 ปญหาอุปสรรค             
ที่พบคือระบบการประมวลผลขอสอบกลางที่ สพฐ.จัดทํา เปนการเพิ่ม
ภาระใหกับโรงเรียนและผลของการดําเนินงานไมสําเร็จตามเปาประสงค                      
ในปงบประมาณถัดไปเห็นควรพัฒนาระบบการประมวลผลขอสอบกลางที่ 
สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพ สมบูรณพรอมรับการใชงาน 
 2. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 
ปญหาอปุสรรคทีพ่บคอืงบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร ไมเพยีงพอตอการจดัสอบ 
โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตองทําการทดสอบ 2 วัน ทําให
ใชงบประมาณในการจัดสอบสูง   
 3.   การดํา เนินงานตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร                 
ตามที่ สพฐ.กําหนดปญหาและอุปสรรคที่พบคือจะเกิดจากระบบการ
ลงทะเบียนที่จัดทําโดยสํานักพัฒนาครูที่ ไม เปนระบบ ไมสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาไดทันทวงที ดวยระบบที่ไมเสถียรและใชงานยาก
ในปงบประมาณถัดไปเห็นควรหารูปแบบวิธีการใหมไมใชระบบออนไลน 
และวิธีการเบิกจายคาลงทะเบียน ควรให สพฐ. เปนผูดําเนินการโอนเงิน
งบประมาณกับหนวยพัฒนาโดยตรง หรือครูที่ไดรับคูปองไปเขารับการ
พัฒนากับหนวยพัฒนาโดยตรง  

       ส่วนที� � ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 



 

 

  4. การดํ าเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ตามที่ สพฐ. กําหนดใหครูผูสอนภาษาอังกฤษเขารับการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ  ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 
2561 ปญหาและอุปสรรคที่พบคือกระบวนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) เปนหนาที่ของศูนยอบรมครูภาษาองักฤษในระดับภูมภิาค
ทั้งหมด แบบรายงานและระดับคุณภาพนี้วัดประเมินการทํางาน               
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพราะจํานวนครูที่สอนภาษาอังกฤษ         
มีจํ านวนมากเนื่ องจากสอนประจํ าชั้ น  เมื่ อ ใชการคิดร อยละ                  
มาเปนเกณฑจึงเปนไปไมได เพราะ สพฐ. จัดอบรมทั้งปงบประมาณ            
ยังไมถึงครึ่งของจํานวนคร ูทีม่ีอยูจรงิ ในปงบประมาณถดัไปเหน็ควรทํา
แบบรายงานใหมและปรับเกณฑคุณภาพใหเหมาะสมสอดคลองกับ
กระบวนการทํางานของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
 5. การคัดเลือกครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ตามที่ สพฐ. จัดสรร
อัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินมาให ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ              
ไดรบัจดัสรรมาไมเพยีงพอ ในปงบประมาณถดัไปเหน็ควรจดัสรรอตัราจาง
ครผููทรงคณุคาใหเพยีงพอกบัจํานวนโรงเรยีนทีข่าดแคลนคร ู
 ระดบัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
 1. การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ปญหาอุปสรรคที่พบคือหา
วิทยากรคอนขางยาก ในปงบประมาณถัดไปเห็นควรขอความรวมมือ
เครอืขายภาษาองักฤษรวมเปนวทิยากร 
 2. การคัดเลือกครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ตามที่ สพฐ. จัดสรร
อัตราครู  ผูทรงคุณคาแหงแผนดินมาให ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ 
ครูผูทรงคุณคาที่ไดรับการคัดเลอืก บางทานมีสุขภาพรางกายไมแข็งแรง 
ลาออกบอย เนื่องจากมีภารกิจสวนตัว ในปงบประมาณถัดไปเห็นควร
คดัเลอืกบคุคลทีม่สีขุภาพรางกายแขง็แรง และไมมภีารกจิอืน่  
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ระดับสถานศึกษา 

 1.  การดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู  อยูอยางพอเพียง                
ปญหาอปุสรรคทีพ่บคอืบางโรงเรยีนยงัขาดการคดิวเิคราะหเรือ่งหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สามหวง สองเงื่อนไข) สูการปฏิบัติจริ ง                          
ในปงบประมาณถดัไปเหน็ควร สงเสรมิ สนบัสนนุ กํากบั ตดิตาม ตรวจสอบ
นิเทศ และประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง สูสถานศกึษา และประสานสมัพนัธของโรงเรยีนกบัชมุชนใหมสีวน
รวมในการจดักจิกรรมการเรยีนรู เพือ่เสรมิสรางคณุลกัษณะอยูอยางพอเพยีง
ของผูเรยีน  
 2. การพัฒนาครใูนการใชสื่อเสรมิทักษะและเครื่องมือวัดเพื่อพฒันา 
สมรรถนะผูเรยีนดานการเรยีนรูเรือ่งการอาน การรูเรือ่งคณติศาสตร และการ
เรียนรู เรื่องวิทยาศาสตร อิงตามแนวขอสอบ PISA โดยไดพัฒนาคร ู                     
ในสถานศกึษา จํานวน 1 แหง กลุมเปาทีก่ําหนดคอื โรงเรยีนวดัวงัพระนอน 
ปญหาและอุปสรรคที่พบคือการสอบ PISA ขอสอบจะประกอบดวยการ 
บูรณาการวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ทําใหครูผูสอน                   
และครูผูควบคุมใชวิธีการติวขยายความใหกับนักเรียนพรอมไปกับการทํา
ขอสอบออนไลนของนกัเรยีน ในปงบประมาณถดัไปเหน็ควรใหโรงเรยีนวดัวงั
พระนอน เชิญผูเชี่ยวชาญตามสาขาวิชามาเปนวิทยากรเพื่อสอนเสริมติว
เพิ่มเติมแนวขอสอบ PISA เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนชั้น ม.3              
ในการประเมนิผลนกัเรยีนรวมกบันานาชาต ิ(PISA) ป 2018  
 3. การดําเนนิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตักิารรบันกัเรียน สงักัด 
สพฐ. ประจําปการศกึษา 2561 ปญหาและอปุสรรคทีพ่บคอื การตดิตามเดก็
เขาเรยีนในสถานศกึษาบางสถานศกึษามคีวามยากลําบาก และเปนภาระของ
สถานศกึษาในการตดิตามนกัเรยีน ซึง่เปนโรงเรยีนขนาดเลก็มบีุคลากรนอย 
ในปงบประมาณถัดไปเห็นควรนําขอมูลนักเรียนจากโปรแกรม DMC มาใช



 

 

นักเรียนกอนจะให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนติดตาม
หลังจากประมวลผลจากโปรแกรม DMC แลวไมพบการเขาเรียน จะเปน
การลดภาระของโรงเรียนได 
 4. การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่ไดดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ปญหา
และอุปสรรคที่พบคือ โรงเรียนขนาดเล็กบางแหงยังไมพรอมไปเรียนรวม 
ผูปกครองและชุมชนมีความผูกพันเกิดความหวงแหนเสียดายโรงเรียน
และไมตองการใหยุบเลิก และไมสะดวกในการไปรับ-สงบุตรหลาน 
เนื่องจากโรงเรียนแหงใหมมีระยะทางไกลกวาเดิม แนวทางการแกไข 
สํ านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุ รี  เ ขต 1                 
ไดออกคําสั่งแตงตั้ง รอง.ผอ ศน ทุกทานเปนผูดูแลรับผิดชอบทุกโรงเรียน                  
โดยแบงเปนกลุมโรงเรียน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปแนะนําเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นพรอมชี้แจงใหเขาใจ และเสนอของบประมาณ
สนับสนุนคาพาหนะรับ-สง นักเรียน สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปเรียนรวม 
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คณะทํางาน 
 

ที่ปรึกษา  
1. ดร.ไพศาล  ปนแดน  ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
2. นายเผชิญศักดิ์  แกวเขียว รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
 

คณะทํางาน 
1.  นางสาวสรอยวสันต  ศรีคําแหง      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
2.  นางจินตนา  องคปรีชา     นกัวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพเิศษ 
3.  นางชอเพชร  สุนทรวิภาต  นกัวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพเิศษ 
4.  นางวาสิฏฐี  ดวงจินดา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
5. นางอธิษฐณัฐ  หนูทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
6. นางสาวณฐิฐา  บุญสิทธิ ์  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 
รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเลม 
นางสาวชนิดา  แสวงคํา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

 



 

 


