


 
 

ค ำน ำ 
 

   รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชนและสังคม  รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป 

   ขอขอบคุณคณะท างาน ผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารฉบับนี้
ไว้ ณ โอกาสนี้ จนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 
 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
              กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 
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ส่วนที ่๑ 

ความเป็นมา ทิศทางการด าเนินงาน 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒   เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 
  ๑.กลุ่มอ ำนวยกำร 
  ๒.กลุ่มนโยบำยและแผน 
  ๓.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ๔.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  ๕.กลุ่มบริหำรบุคคล 
  ๖.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๗.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๘.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๙.หน่วยตรวจสอบภำยใน 

  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  (๒) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  (๓) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๔) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๕) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๖) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๗) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๘) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๙) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๑๐) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 
  (๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย(๔) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 
ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต ๒  บริกำร ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำในสังกัด ประกอบด้วย ๓อ ำเภอ ๖๗ โรงเรียน  ระดับอนุบำล-มัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 
๒๘,๐๒๑ คน ดังนี้ 

๑. ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑) 

ตำรำงที่ ๑  แสดงจ ำนวนโรงเรียนภำครัฐในสังกัดแยกตำมเขตพ้ืนที่อ ำเภอ   

อ ำเภอ ภำครัฐบำล รวม 

ธัญบุรี ๑๑ ๑๑ 
ล ำลูกกำ ๓๐ ๓๐ 
หนองเสือ ๒๖ ๒๖ 
รวมทั้งสิ้น ๖๗ ๖๗ 

   
ตำรำงที่ ๒ แสดงจ ำนวนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 

โรงเรียนใน
สังกัด 

จ ำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ 
รวม อ.๑(อ.๓ 

ขวบ) 
อ.๒-ป.

๖ 
ป.๑-ป.

๖ 
อ.๒-ม.

๓ 
อ.๑-ม.

๖ 
อ.๒-ม.

๖ 
อำชีวะ 

ภำครัฐ ๙ ๓๖ ๐ ๒๐ ๐ ๒ ๐ ๖๗ 

รวม ๙ ๓๖ ๐ ๒๐ ๐ ๒ ๐ ๖๗ 

ตำรำงที่ ๓  แสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (๔ ขนำด ภำครัฐ)ตำมจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

ประเภทโรงเรียน (๔ ขนำด) จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนำดเล็ก ไม่เกิน ๑๒๐ ๑๒ ๑๗.๙๑ 
ขนำดกลำง ๑๒๑ – ๖๐๐ ๔๓ ๖๔.๑๗ 
ขนำดใหญ่ ๖๐๑ – ๑,๕๐๐ ๗ ๑๐.๔๔ 

ขนำดใหญ่พิเศษ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป ๕ ๗.๔๖ 

รวมทั้งสิ้น ๖๗ ๑๐๐ 
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ตำรำงที่ ๔  แสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (๗ ขนำด ภำครัฐ) ตำมจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ประเภทโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย.๖๐ ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย.๖๑ 

จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนำดที่ ๑ ๑   –  ๑๒๐ ๑๒ ๑๗.๙๑ ๑๒ 
 

๑๗.๙๑ 
 

ขนำดที่ ๒ ๑๒๑  –  ๒๐๐ ๒๑ ๓๑.๓๔ ๒๓ 
 

๓๔.๓๒ 
 

ขนำดที่ ๓ ๒๐๑  –  ๓๐๐ ๗ ๑๐.๔๔ ๕ 
 

๗.๔๖ 
 

ขนำดที่ ๔ ๓๐๑  –  ๕๐๐ ๑๑ ๑๖.๔๑ ๑๑ 
 

๑๖.๔๑ 
 

ขนำดที่ ๕ ๕๐๑  –  ๑๕๐๐ ๑๑ ๑๖.๔๑ ๑๑ 
 

๑๖.๔๑ 
 

ขนำดที่ ๖ ๑๕๐๑ –  ๒๕๐๐ ๔ ๕.๙๗ ๔ 
 

๕.๙๗ 
 

ขนำดที่ ๗ ๒๕๐๐ ขึ้นไป ๑ ๑.๔๙ ๑ 
 

๑.๔๙ 
 

รวมทั้งสิ้น ๖๗ ๑๐๐ ๖๗ ๑๐๐ 

 

ตำรำงที่ ๕  สรุปข้อมูลจ ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จ ำแนกตำมรำยอ ำเภอ ๑๐ มิ.ย.๖๑ 

 
อ ำเภอ นักเรียน ห้องเรียน ครู 

ธัญบุรี ๑๒,๐๘๗ ๓๔๘ ๕๓๑ 

ล ำลูกกำ ๑๑,๑๑๕ ๔๐๒ ๔๙๔ 

หนองเสือ ๔,๘๑๙ ๒๕๖ ๒๕๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๒๑ ๑๐๐๖ ๑,๒๗๘ 

 



4 
 

 

ตำรำงที่  ๖  ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน  ห้องเรียน  จ ำแนกตำมรำยชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑               
       (ข้อมูล  ๑๐ มิ.ย. ๖๑ ) 

    
จ ำนวน จ ำนวน หมำยเหตุ 

                     
ระดับชั้น 

 
นักเรียน ห้องเรียน 

 อนุบำล ๑ (๓ ขวบ) ๒๑๕ ๑๓   

อนุบำล ๒ ๒,๐๐๑ ๙๑   

อนุบำล ๓ ๒,๒๖๑ ๙๔   

รวมก่อนประถม ๔,๔๗๗ ๑๙๘   

ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๓,๒๔๒ ๑๑๓   

ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๓,๐๔๖ ๑๑๐   

ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๓,๐๔๒ ๙๔   

ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๓,๐๘๒ ๑๐๘   

ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๓,๐๓๓ ๑๐๘   

ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๓,๐๘๓ ๑๐๗   

รวมประถมศึกษำ ๑๘,๕๒๘ ๖๕๖   

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๑,๖๖๖ ๔๙   

มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๑,๕๙๒ ๔๗   

มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑,๓๘๔ ๔๔   

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น ๔,๖๔๒ ๑๔๐   

มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๑๒๔ ๔   

มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑๓๒ ๔   

มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๑๑๘ ๔   

รวมมัธยมศึกษำปลำย ๓๗๔ ๑๒   

รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๒๑ ๑,๐๐๖   
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ตำรำงที่ ๗  ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  ๒                           
 ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๖๐-๖๑) 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

 ๑๐ มิ.ย.๖๐ ๑๐ มิ.ย.๖๑ 
ข้ำรำชกำรครู  ค.ศ. ๔    ๖ ๕ 
ข้ำรำชกำรครู  ค.ศ.๓ ๓๑๖ ๒๘๑ 
ข้ำรำชกำรครู  ค.ศ.๒ ๓๒๓ ๒๔๖ 
ข้ำรำชกำรครู ค.ศ.๑  ๔๕๗ 
ครูผู้ช่วย ๔๕๓ ๒๙๒ 
พนักงำนรำชกำร  ๑๕ ๑๖ 
ครูอัตรำจ้ำง  (อบจ. ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต) ๑๘๘ ๑๕๗ 
                         รวม  ๑,๓๐๑ ๑,๔๕๔ 

 
ตำรำงที่ ๘  ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต ๒   (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๖๐-๖๑) 
 
 
 

  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร จ ำนวน (คน) 

ทำงกำรศึกษำ ๑๐ มิ.ย.๖๐ ๑๐ มิ.ย.๖๑ 

ผอ.สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ ๑ ๑ 

รอง ผอ. สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ ๑ ๑ 

ศึกษำนิเทศก์ ๖ ๗ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค (๒) ๓๐ ๒๙ 

ลูกจ้ำงประจ ำ ๗ ๗ 

ลูกจ้ำงชั่วครำว  ๑๑ ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๕๖ ๕๖ 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี  เขต ๒ 

 
  ให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่  กำรศึกษำ         
(ก.ต.ป.น.) ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำร ก ำหนด จ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำ  ของคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม 
ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๒) ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน           
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๓) พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๔) ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
  (๕) รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนและให้
ข้อเสนอแนะ  เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
  (๖) ส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนกำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็น 
  (๘) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 

(ตำมประกำศ สพป.ปทุมธำนี เขต ๒   ณ วันที่ ๒๖ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๐) 

๑.นำยวิชัย  แสงศรี                                ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงพันธ์ทิวำ  จำงคพิเชียร      กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ 
๓.นำยประธำน เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ             กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน 
๔.นำงฉวีวรรณ  สุขสุนัย                           กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.นำยบัญชำ  จันทร์รักษำ             กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.นำยจเร  ทองลักษณ์ศิริ        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.นำยประยูร  บุญใช้      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.นำยอุดม  โพธิน ำแสง         กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์       กรรมกำรและเลขำนุกำร            
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ส่วนที ่๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วิสัยทัศน์  :  กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ มีคุณภำพและ 
                   มำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทยอย่ำงมีควำมสุข     
พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ 
     ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร  
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
          อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ  
 ๔. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม บนหลักกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ๕. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี   
     ประสิทธิภำพ   
ค่ำนิยมองค์กร  :  พัฒนำงำน บริกำรเด่น เน้นคุณธรรม น ำสังคม 
เป้ำประสงค์ 
 ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมี
 คุณภำพ 
 ๒.  ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
 ๓.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ๔.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
          สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 ๕.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 
          บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒   ก ำหนดยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.
๒๕๖๑  ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐  ปี  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ดังนี้ 

๑. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
๒. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข็งขัน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๔. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
๕. จดักำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
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ส่วนที่ ๓ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี๒๕๖๑ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่         
กำรปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑    โดยสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ      (O-NET)    
ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ีอประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)  และผลด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ที่สนอง
ต่อนโยบำยรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ          ขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้  
     ๑.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 1  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 
ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 704705 46.58 14.55 99.50 0.00 45.75 43.25 
ภำษำอังกฤษ 704692 36.34 18.36 100.00 0.00 30.00 25.00 
คณิตศำสตร์ 704633 37.12 16.44 100.00 0.00 35.00 30.00 
วิทยำศำสตร์ 704697 39.12 11.74 97.00 0.00 38.50 41.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  39.79      

     จำกตำรำงที่ 1  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2560  ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (…46.58.) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์(…39.12.)และ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์( 37.12) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับ
สุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (…36.34.) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
คิดเป็น  39.79. 

 
ตำรำงที่ 2  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X% SD X % SD 
ภำษำไทย 49.33 13.55 52.98 14.77 46.58 14.55 ไม่แน่นอน 
ภำษำอังกฤษ 40.31 18.76 34.59 17.29 36.34 18.36 ไม่แน่นอน 
คณิตศำสตร ์ 43.47 20.11 40.47 18.78 37.12 16.44 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 42.59 13.18 41.22 12.09 39.12 11.74 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.93  42.32  39.79  ลดลง 
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  จำกตำรำงที่ 2  ผลกำรประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มี
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน  และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอน จ ำนวน 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์         

ตำรำงที่ 3  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560      
ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำ
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 2795 46.99 13.58 90.75 10.00 46.50 51.25 
ภำษำอังกฤษ 2795 34.64 16.09 100.00 5.00 30.00 25.00 
คณิตศำสตร์ 2795 35.89 14.03 95.00 0.00 35.00 35.00 
วิทยำศำสตร์ 2795 38.19 10.68 83.00 9.00 38.00 33.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  38.93      

   จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปี
กำรศึกษำ 2560  ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (…46.99….) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ (...38.19..) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์(35.89) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (34.64.) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
โดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น 38.93 

ตำรำงที่ 4  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  
2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X% SD X% SD X % SD 
ภำษำไทย 48.45 12.52 53.11 13.86 46.99 13.58 ไม่แน่นอน 
ภำษำอังกฤษ 37.16 15.50 32.03 13.59 34.64 16.09 ไม่แน่นอน 
คณิตศำสตร์ 41.22 18.07 39.67 17.05 35.89 14.03 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 41.83 12.82 41.11 11.29 38.19 10.68 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.17  41.48  38.93  ลดลง 

      จำกตำรำงที่  13 ผลกำรประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
จำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  3 ปีกำรศึกษำ  
ลดลง และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้ม ไม่แน่นอน 
จ ำนวน 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มลดลงจ ำนวน 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
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ตำรำงที่ 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภำษำไทย 99.50 0.00 46.58 90.75 10.00 46.99 +0.41 
ภำษำอังกฤษ 100.00 0.00 36.34 100.00 5.00 34.64 -1.70 
คณิตศำสตร์ 100.00 0.00 37.12 95.00 0.00 35.89 -1.23 
วิทยำศำสตร์ 97.00 0.00 39.12 83.00 9.00 38.19 -0.93 
คะแนนเฉลี่ย   39.79   38.93 -0.86 

  จำกตำรำงที่ 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
กับระดับประเทศ พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เพียง 1 สำระกำรเรียนรู้ คือ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
สำระกำรเรียนรู้ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ      -1.70  มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศมำกที่สุด 

 
ตำรำงที่ 6  คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ภำพรวม  
ระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 643904 48.29 13.73 98.00 0.00 48.00 48.00 
ภำษำอังกฤษ 643592 30.45 11.60 100.00 0.00 28.00 28.00 
คณิตศำสตร์ 643772 26.30 16.40 100.00 0.00 24.00 20.00 
วิทยำศำสตร์ 643462 32.28 9.81 100.00 2.00 32.00 30.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  34.33      

  จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 
2560 ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (.48.29.) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (.32.28.) และ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ( 30.45) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับ
สุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (.26.30.) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
คิดเป็น ..34.33.  
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ตำรำงที่ 7  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2558 – 2560 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X% SD X % SD 
ภำษำไทย 42.64 9.48 46.36 12.99 48.29 13.73 สูงขึ้น 
ภำษำอังกฤษ 30.62 11.92 31.80 12.59 30.45 11.60 ไม่แน่นอน 
คณิตศำสตร์ 32.40 14.98 29.31 15.74 26.30 16.40 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 37.63 13.38 34.99 10.34 32.28 9.81 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.83  35.62  34.33  ลดลง 

  จำกตำรำง 7  ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับประเทศจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้มคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำลดลง และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำอังกฤษ มี
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มีแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงลดลง  

 

ตำรำงที่ 8  คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560   
ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 1186 44.78 11.99 88.00 15.00 45.00 45.00 
ภำษำอังกฤษ 1181 28.07 8.15 84.00 6.00 28.00 26.00 
คณิตศำสตร์ 1185 21.40 10.47 100.00 0.00 20.00 20.00 
วิทยำศำสตร์ 1182 30.14 7.61 60.00 6.00 30.00 28.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  31.10      

  จำกตำรำงที่ 8 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2560 ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (.44.78..) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (.
30.14..) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (.28.07..) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (.21.40) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  คิดเป็น 31.10 
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ตำรำงที ่9  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X% SD X % SD 
ภำษำไทย 40.18 8.57 43.13 11.79 44.78 11.99 สูงขึ้น 
ภำษำอังกฤษ 26.75 7.60 29.09 9.27 28.07 8.15 ไม่แน่นอน 
คณิตศำสตร์ 26.77 9.65 24.32 10.73 21.40 10.47 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 32.74 8.87 32.53 7.82 30.14 7.61 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.61  32.27  31.10  ไม่แน่นอน 

  จำกตำรำงที่ 9   ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มี
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำไม่แน่นอน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง 

 

ตำรำงที่ 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ผู้ เรียน 
                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภำษำไทย 98.00 0.00 48.29 88.00 15.00 44.78 -3.51 
ภำษำอังกฤษ 100.00 0.00 30.45 84.00 6.00 28.07 -2.38 
คณิตศำสตร์ 100.00 0.00 26.30 100.00 0.00 21.40 -4.90 
วิทยำศำสตร์ 100.00 2.00 32.28 60.00 6.00 30.14 -2.14 
คะแนนเฉลี่ย   34.33   31.10 -3.23 

  จำกตำรำงที่ 10   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน            
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2             
กับระดับประเทศไม่พบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 
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ตำรำงที่ 11  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 
ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 372043 49.25 15.77 98.00 0.00 49.50 54.00 
สังคมศึกษำฯ 372567 34.70 9.10 84.00 0.00 34.00 32.00 
ภำษำอังกฤษ 372587 28.31 14.65 100.00 1.25 23.75 21.25 
คณิตศำสตร์ 372853 24.53 17.59 100.00 0.00 20.00 15.00 
วิทยำศำสตร์ 372232 29.37 12.03 96.80 1.60 26.35 25.10 
คะแนนเฉลี่ยรวม  41.54      

  จำกตำรำงที่ 11 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2560 ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (49.25) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม (34.70) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (29.37) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ(28.31) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
(.24.53) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น  41.54 

 

ตำรำงที่ 12  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 ในระดับประเทศ     

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 
ภำษำไทย 49.36 15.57 52.29 16.27 49.25 15.77 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษำฯ 39.70 8.28 35.89 8.86 34.70 9.10 ลดลง 
ภำษำอังกฤษ 24.98 12.46 27.76 13.39 28.31 14.65 สูงขึ้น 
คณิตศำสตร์ 26.59 14.79 24.88 14.73 24.53 17.59 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 33.40 8.43 31.62 8.96 29.37 12.03 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยรวม 34.81  34.49  41.54  ไม่แน่นอน 

 จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรประเมินแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำมีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำไม่แน่นอน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จ ำนวน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ตำรำงที่ 13  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 
              ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 115 41.79 13.20 69.00 12.50 43.00 40.00 
สังคมศึกษำฯ 119 30.82 6.32 45.00 18.00 31.00 29.00 
ภำษำอังกฤษ 119 23.79 7.56 48.75 8.75 22.50 23.75 
คณิตศำสตร์ 119 19.12 8.13 50.00 5.00 17.50 15.00 
วิทยำศำสตร์ 115 24.23 5.99 41.45 4.80 23.85 23.85 
คะแนนเฉลี่ยรวม  27.95      

  จำกตำรำงที่ 13 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6              
ปีกำรศึกษำ 2560 ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (41.79) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม (30.82) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (24.23) ตำมล ำดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ(23.79) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
โดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น  27.95 

 

ตำรำงที่ 14  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง ”. X % SD X %”. SD X %”. SD 
ภำษำไทย 41.04 11.80 42.58 14.71 41.79 13.20 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษำฯ 36.06 7.17 31.22 6.33 30.82 6.32 ลดลง 
ภำษำอังกฤษ 19.42 5.42 23.06 7.45 23.79 7.56 สูงขึ้น 
คณิตศำสตร์ 20.73 6.85 19.61 8.22 19.12 8.13 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 30.52 6.00 26.30 5.34 24.23 5.99 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยรวม 29.55  28.55  27.95  ลดลง 

 

 จำกตำรำงที่ 14 ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้มคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำ ที่ลดลง  และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทีล่ดลง จ ำนวน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ตำรำงที่ 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ผู้ เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภำษำไทย 98.00 0.00 49.25 69.00 12.50 41.79 -7.46 
สังคมศึกษำ 84.00 0.00 34.70 45.00 18.00 30.82 -3.88 
ภำษำอังกฤษ 100.00 1.25 28.31 48.75 8.75 23.79 -4.52 
คณิตศำสตร์ 100.00 0.00 24.53 50.00 5.00 19.12 -5.41 
วิทยำศำสตร์ 96.80 1.60 29.37 41.45 4.80 24.23 -5.14 

คะแนนเฉลี่ย   41.54   27.95 -13.59 
                     

 จำกตำรำงที่ 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน      (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 กับระดับประเทศ  
ไม่พบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมพบว่ำคะแนน
เฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 

 

๒. ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพ่ีอประกันคุณภำพผู้เรียน (NT) 

ตำรำงที่ 16  แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
3 ปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับประเทศ 

       
ควำมสำมำรถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประเทศ กำรพัฒนำ 

ด้ำนภำษำ 54.00 52.67 +1.33 
ด้ำนค ำนวณ 37.73 37.75 -0.02 
ด้ำนเหตุผล 45.68 45.31 +0.37 
รวมควำมสำมำรถ 45.80 45.25 +0.55 

          จำกตำรำงที่ 16 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับประเทศ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของภำพรวมควำมสำมำรถ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำ
ระดับประเทศ ร้อยละ +0.55 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยควำมสำมำรถ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของควำมสำมำรถทั้ง 3 
ด้ำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำระดับประเทศ คือ ด้ำนภำษำสูงกว่ำร้อยละ +1.33 ด้ำนเหตุผลสูงกว่ำร้อยละ 
+0.37 และด้ำนค ำนวณต่ ำกว่ำร้อยละ -0.02 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 17 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
3 ปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2558-2560 

      ปีกำรศึกษำ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
ควำมสำมำรถ 2558 2559 กำรพัฒนำ 2560 กำรพัฒนำ 

ด้ำนภำษำ 45.59 56.19 +10.60 54.00 ไม่แน่นอน 
ด้ำนค ำนวณ 39.49 38.72 -0.77 37.73 ลดลง 
ด้ำนเหตุผล 48.37 58.50 +10.13 45.68 ไม่แน่นอน 
รวมควำมสำมำรถ 44.48 51.14 +6.66 45.80 ไม่แน่นอน 

 

จำกตำรำงที่ 17 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2558-2560 
พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล  มีแนวโน้มกำรพัฒนำไม่แน่นอน 

 

 

๓. ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
              

ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 
**๑. โครงกำร   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม : ปทุมธำนี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม  
               
วิธีกำรด ำเนินงำน   ด ำเนินกิจกรรมส ำคัญ ๔ รำยกำร ได้แก่ 

๑ กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือกำรส่งเสริม  
     “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม : ปทุมธำนี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม” 
๒.กิจกรรมจิตอำสำ : สร้ำงควำมดีชีวีมีสุข 
๓.กิจกรรมโครงงำนสร้ำงควำมดี 
๔.กิจกรรมเชิดชูคนดี   

ผลกำรด ำเนินงำน        พัฒนำส่งเสริมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรสพป.ปทุมธำนี เขต ๒             
ให้เป็นผู้น ำกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มเป้ำหมำย ๑๑๑ คน 
กำรน ำไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้บริหำรและบุคลำกรของ สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในคุณลักษณะ ๕ 
ประกำร ได้แก่  ควำมพอเพียง  ควำมกตัญญ ู ควำมซื่อสัตย์สุจริต  ควำมรับผิดชอบ และอุดมกำรณ์คุณธรรม  
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ควรจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอีก เพ่ือควำม
ต่อเนื่องในกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรไปปฏิบัติจริง 
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**๒.โครงกำรปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต (เขตสุจริต)                       
      
๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  
    ๑) เพ่ือพัฒนำบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักกำร เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
    ๒) เพ่ือปลุกฝังฐำนควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ๓) เพ่ือให้บุคลำกรมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง 
    ๔) เพ่ือให้กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล 
    ๕) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนตำม
เกณฑ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ(ITA) ใน
ระดับท่ีเป็นเลิศ 

 
๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
    กิจกรรมที่ ๑ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
                    ๑.๑ ประชุมชี้แจงให้บุคลำกรรับทรำบนโยบำย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมิน และก ำหนดมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
                    ๑.๒ รวบรวมเอกสำรตัวชี้วัดและน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ ทรำบอนุมัติน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมก ำหนด 
                    ๑.๓ รับทรำบและสรุปผลกำรประเมิน ITA จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      
    กิจกรรมที่ ๒ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ 
                    ๒.๑ ประชุมบุคลำกรเพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                    ๒.๒ ประชุมบุคลำกรเพ่ือร่วมกันท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
    กิจกรรมที่ ๓ กำรสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดีในองค์กรและสำธำรณชน 
                    ๓.๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ประกำศเจตนำรมณ์ 
ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
                    ๓.๒ จัดกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ และกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ เช่น กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
                    ๓.๓ ร่วมท ำกิจกรรมท ำควำมดี เพ่ือสำธำรณ 
    กิจกรรมที่ ๔ กำรปลูกฝังกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต และปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                     ๔.๑ น ำตัวแทนบุคลำกรไปศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง กทม. 
                     ๔.๒ อบรมให้ควำมรู้ เรื่องทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
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    ๔.๓ น ำผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรไปศึกษำดูงำนสพท.สุจริต ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ และศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ำยสุรสีห์ จ.กำญจนบุรี 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
    ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ออนไลน์ ประจ ำงบประมำณปี พ.ศ.๒๕๖๑  (ITA Online) เป็นล ำดับที่ ๖ 
จำก ๒๒๕ เขต  ได้คะแนน ร้อยละ ๙๔.๑๓ 
    ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ มีรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
    ๓) บุคลำกรรับรู้บทบำทหน้ำที่ นโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน และร่วมกันท ำกิจกรรมควำมดี 
เช่น กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมซ่อมแซมบ้ำนพักนักเรียน  
   ๔) บุคลำกรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรไป
ศึกษำดูงำนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ รวมถึงกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ำยสุรสีห์ จังหวัดกำญจนบุรี 

 
๔. ปัญหำอุปสรรค์ ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 - 
 
**๓ โครงกำร พัฒนำครูปฐมวัย เรื่อง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐    งบประมำณ ๕๐,๒๕๐ บำท 

 
วิธีกำรด ำเนินงำน  

อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูปฐมวัย เรื่องกำรจัดประสบกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐  จ ำนวน ๒ วัน 

      ผลกำรด ำเนินงำน  
เพ่ือพัฒนำครูปฐมวัยให้มีควำมรู้ ให้มีควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

พัฒนำกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  
กลุ่มเป้ำหมำย ๘๐ คน 
 

กำรน ำไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
พัฒนำต่อยอดกำรด ำเนินกิจกรรมน ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ สู่กำรปฏิบัติในชั้น

เรียน 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ   - 
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**๔.โครงกำร ต่อยอดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้สู่ ๓ ทักษะ      งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท  
                    
วิธีกำรด ำเนินงำน   ด ำเนินกิจกรรมส ำคัญ ๓ รำยกำร ได้แก่  

๑ ประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรต่อยอดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ให้ส่งเสริมทักษะ
วิชำกำร ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต ครูโรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๓๔ คน จ ำนวน ๑ วนั 

๒ จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” แก่โรงเรียนต้นแบบที่
ได้รับคัดเลือก จ ำนวน ๖ โรงเรียน ๆ ละ  ๑๑,๔๐๐ บำท 
๓ นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
นักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” เป็นผู้มีทักษะส ำคัญ ๓ 

ด้ำน คือทักษะวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต 
 
กำรน ำไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะที่จ ำเป็นในกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ   - 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ                 
                     ในกำรแข็งขัน 
 
**๑โครงกำร    พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้อ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 

    งบประมำณ ๖๘,๐๐๐ บำท 
วิธีกำรด ำเนินงำน   ก ำหนดกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทยให้ทัดเทียมใน
ระดับประเทศ ดังนี้  

๑ ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมแนวคิด Active 
Learning ส ำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ โรงเรียนละ ๑-๒ คน รวม ๒๖๘ คน จ ำนวน ๑ วัน 

๒ นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมแนวคิด Active 
Learning 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ครผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้ผลกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำไทยเป็นสำรสนเทศ สำมำรถปรับปรุงออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวคิด Active Learning และสำมำรถพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน
ของผู้เรียน 
 

กำรน ำไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และรู้เรื่องกำรอ่ำนตำมวัย 

ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ                - 
      --------- 
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** ๒ โครงกำร  เร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
งบประมำณ ๑๗,๕๐๐ บำท  
วิธีกำรด ำเนินงำน    

อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนคณิตศำสตร์ เรื่องแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน
ด้ำนกำรคิดค ำนวณ จ ำนวน ๗๕ คน เวลำ ๑ วัน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  

คูรผู้สอนคณิตศำสตร์มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในด้ำนกำรคิดค ำนวณให้แก่
ผู้เรียน 
 

กำรน ำไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ O-NET เพ่ิมข้ึน 
 ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ มีควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ เพิ่มขึ้น 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ   - 
      

**๓.โครงกำร ยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพ่ือเตรียมพร้อมสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ(NT/O-NET) 
 
 วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินกำร   
 ๑.อบรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณและ
ด้ำนเหตุผลของผู้เรียน แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 
 ๒.อบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำงข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำม
แนวทำง สสวท. ของสพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำน      
 ๑.ครูผู้สอนชั้นป.๓ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำน
เหตุผลของผู้เรียน 
  ๒.ครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
และพัฒนำข้อสอบO-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีคุณภำพ  ๓.ผล O-
NET ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่กับระดับสังกัด (สพฐ.)          มีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำทุก
กลุ่มสำระและภำพรวม ๔ กลุ่มสำระ และเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศพบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ คือ สำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

* ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ พบว่ำ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. 
และระดับประเทศ 

* ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ พบว่ำ   กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
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๔. ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จกระทบทำงบวกแก่ผู้เรียน มีดังนี ้

๑ จัดสรรงบประมำณในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน ๔ กลุ่มสำระ โดยกำรจัดท ำค่ำย
พัฒนำกำรคิดวิเครำะห ์

๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมระดับชั้นเรียน 
๓ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  
๔ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนวิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET น ำตัวชี้วัดที่วิกฤติ จัดท ำหน่วย

กำรเรียนรู้และเขียนแผนกำรเรียนรู้แก้ปัญหำตัวชี้วัดที่พบ 
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice ๓ ล ำดับแรก) 
 

เรื่อง/กิจกรรมและรำยละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี 

 

รำยชื่อ 
หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

ที่ตั้ง 
หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

๑.  ระบบกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพที่ดี 
 

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
 

อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
 

๒.  กำรจัดระบบกำรนิเทศภำยใน 
มีประสิทธิภำพ 
 

โรงเรียนวัดสระบัว 
 

อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
 

๓.  ครูจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีประสิทธิภำพ 
 

โรงเรียนวัดโปรยฝน 
 

อ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี 
 

 
 ๖.ปัญหำอุปสรรค  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
   - 
 
** ๔. โครงกำร เพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรสู่คุณภำพผู้เรียน (กลุ่มเครือข่ำยนครธัญญะ)  
 ๑. วัตถุประสงค์   
 ๑) เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และมีคว ำมตระหนัก 

ในกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM Education ลงสู่กำรปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
 ๒) เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถใช้กระบวนกำร PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของกำรทดสอบระดับชำติ NT และ O-NET 
 ๓) เ พ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
 ๔) เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม (Thailand ๔.๐)  

ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้และสำมำรถเผยแพร่ได้  
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๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมที ่ ๑  นวัตกรรมสู่คุณภำพผู้เรียน (Shift and Share) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
๑.๑ วำงแผนด ำเนินกำร/ประชุมชี้แจง/วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ NT และ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ำยนครธัญญะ 
๑.๒ ด ำเนินกำรตำมแผน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโดยใช้กระบวนกำร 
PLC/แบ่งกลุ่มปฏิบัติงำนตำมรำยควำมสำมำรถของกำรทดสอบ NT 
และตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของกำรทดสอบ O-NET โดยมีวิทยำกร
ประจ ำกลุ่มให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
๑.๓ น ำเสนอผล PLC/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่ 
๑.๔ สรุปประเมินผล/รำยงำนผล 

๑  ธ.ค.  ๖๐ 
- 

๓๑  ธ.ค.  ๖๐ 

ผู้บริหำร 
กลุ่มเครือข่ำย 
นครธัญญะ 

 
 
 
 
 
 

๒. กิจกรรมที่  ๒  สร้ำงบุคลำกรแห่งกำรเรียนรู้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
๒.๑ วำงแผนกำรด ำเนินกำร/ประชุมชี้แจง/อบรมให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก กำรจัดกำรเรียนรู้มุ่งสู่คุณภำพผู้เรียน ตำม
กระบวนกำรเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ และ Thailand ๔.๐  
๒.๒ ด ำเนินกำรตำมแผน/แบ่งกลุ่มปฏิบัติงำนสู่ห้องแห่งกำรเรียนรู้ ๖ 
ห้อง (ห้องกำรเรียนรู้ STEM Education , PLC , Active Learning , 
กำรออกแบบกิจกรรมตำมแนวศตวรรษท่ี ๒๑ , นวัตกรรมสู่คุณภำพ
ผู้เรียน Shift and Share , กำรออกแบบกำรวัดผลและประเมินผล)/
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่มให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
๒.๓ น ำเสนอ Best Practice ห้องแห่งกำรเรียนรู้ 
๒.๔ สรุปประเมินผล/รำยงำนผล 

๑  พ.ย.  ๖๐ 
- 

๓๐  ก.ย.  ๖๑ 

ผู้บริหำร 
กลุ่มเครือข่ำย 
นครธัญญะ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๓ กิจกรรมที่  ๓  พลิกโฉมครูยุคใหม่ “นครธัญญะ” 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
๓.๑ วำงแผนกำรด ำเนินกำร/ประชุมชี้แจง 
๓.๒ ด ำเนินกำรตำมแผน/จัดนิทรรศกำร 
๓.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่ผลงำน 
๓.๔ สรุปประเมินผล/รำยงำนผล 
 

๑  พ.ย.  ๖๐ 
- 

๓๐  ก.ย.  ๖๑ 

ผู้บริหำร 
กลุ่มเครือข่ำย 
นครธัญญะ 

          
๓. ผลกำรด ำเนินงำน 

3.1 ครูและบุคลำกรกลุ่มเครือข่ำยนครธัญญะ ๒๗๘ คน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning สู่ระดับห้องเรียน 

3.2 ครูและบุคลำกร สำมำรถสร้ำงสื่อนวัตกรรม (Thailand ๔.๐) น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถเผยแพร่ภำยในกลุ่มเครือข่ำยนครธัญญะ 
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๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค 
  พ้ืนที่จัดกิจกรรมแบบกลุ่มบำงกลุ่มยังไม่เหมำะสม และเวลำในกำรจัดกิจกรรมแบบกลุ่มน้อย  
 ๔.๒ ข้อค้นพบ 
  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนที่ตนเองถนัด และมีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันภำยในกลุ่ม
เครือข่ำยนครธัญญะ 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
  ควรเพิ่มเวลำในกำรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม 
 
**๕.โครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษกลุ่มบูรพำพัฒน์ 
 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.   เพื่อให้ครูผู้สอนภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกลุ่มบูรพำพัฒน์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้สูงขึ้น 
 ๒.   เพื่อให้ครูสอนภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกลุ่มบูรพำพัฒน์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมมั่นใจในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
๑.ส ำรวจ คัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำย ๘๐ คน 
๒ จัดท ำหลักสูตรพัฒนำครู 
๓ ด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 
๔ ประเมินผล สรุปผลกำรด ำเนินกำร รำยงำนผล 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 

ครผูู้สอนภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกลุ่มบูรพำพัฒน์  จ ำนวน   ๘๐  คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษให้สูงขึ้น 

๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค วิทยำกรที่น ำเสนอนั้น หำยำก 
 ๔.๒ ข้อค้นพบ  - 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ เป็นโครงกำรที่ดี ครูมีควำมสนใจและน ำไปใช้ในกำรสอน 
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**๖.โครงกำร  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
๑. วัตถุประสงค์ 
       ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในทำงวิชำกำร ศิลปะกำรแสดงและทักษะด้ำน
วิชำชีพ 
       ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถท่ีเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ สุนทรียภำพ 
ด้ำนดนตรี – นำฏศิลป์ กีฬำ ศิลปะกำรแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
ระดับภำค และระดับประเทศ และเผยแพร่ผลงำนในต่ำงประเทศ 
       ๓. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำนของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปรำกฏแก่
สำธำรณชน 
๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
       ๑. จัดท ำโครงกำร โดยพิจำรณำจำกกิจกรรมกำรประกวดและแข่งขันตำมเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก ำหนด 
       ๒. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
       ๓. ประชำสัมพันธ์ ก ำหนดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับภำค ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
       ๔. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน 
       ๕. แจ้งจัดสรรเงิน ให้โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปแข่งขันระดับภำค 
       ๖. แจ้งสถำนศึกษำให้ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนในระบบโปรแกรมฯ ตำมก ำหนดเวลำ 
       ๗. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำเกียรติบัตรมอบให้โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรำงวัลกำรแข่งขัน 
๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
       นักเรียนทุกคนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะด้ำนวิชำกำรสำขำต่ำง 
ๆ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งเกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกับผู้เข้ำแข่งขันจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน ๆ 
๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
    ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค 
       - 
    ๔.๒ ข้อค้นพบ 
       - 
    ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
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**๗.โครงกำร พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล : กิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรนักเรียนผ่ำนกระบวนกำร 
แข่งขันทำงวิชำกำร  ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)  
๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
 ๑.  ส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำ 
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.  เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สู่เวทีโลกและเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีงำมระหว่ำงนักเรียนไทยและนักเรียนนำนำชำติ 
 ๓.  ใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงให้เกิดบรรยำกำศทำงวิชำกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล 
 ๔.  ส่งเสริมและสร้ำงเจตคติให้ผู้เรียนรักและสนใจเป็นนักคณิตศำสตร์และนักวิทยำศำสตร์และเพ่ิม 
ประสิทธิภำพครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิชำวิทยำศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิบัติกำรเรียนรู้ 
๒.  วธิีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบและประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
  ด ำเนินกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร  ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ)   
๓.  ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำรสอบแข่งชันนักเรียนที่สมัครเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันจำกโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
   กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต๒  จ ำนวน  ๑,๔๒๙  คน    
   ๑. วิชำคณิตศำสตร์  ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  ๕๘๒  คน 

   ๒.  วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน  ๑๔๙ คน 
   ๓.  วิชำวิทยำศำสตร์  ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  ๖๙๘  คน 
           ตรวจข้อสอบ  ประมวลผล  และประกำศผลกำรสอบแข่งขันมีนักเรียนผ่ำนกำรสอบแข่งขันรอบแรก 
  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ร้อยละ  ๓๐ ของนักเรียนทีเข้ำสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรำงวัลเหรียญทอง  
   เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  อัตรำส่วน  ๑:๒:๓  จ ำนวน  ๓๙๙  คน ดังนี้ 

- วิชำคณิตศำสตร์  ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน  ๑๖๓  คน 
    -  วิชำคณิตศำสตร์  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน    ๓๙  คน 

      -  วิชำวิทยำศำสตร์  ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน  ๑๙๗  คน    เพ่ือส่งตัวแทนสอบแข่งขัน
รอบสอง  ระดับประเทศ 
๔.  ปัญหำอุปสรรค  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑  ปัญหำ 

๑. ผู้เข้ำสอบลืมบัตรประจ ำตัวสอบหรือบัตรประจ ำตัวสอบหำย 
๒.  กรรมกำรบำงท่ำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
๓.  โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในกำรสมัครไม่ละเอียดท ำให้เลขประจ ำตัวประชำชนหรือ 
ตัวสะกดชื่อ  นำมสกุล  ผิดพลำด 
๔.  งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรล่ำช้ำ 

๔.๒  ข้อค้นพบ 
 - 
๔.๓  ข้อเสนอแนะ  
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         **๘.โครงกำร  กำรยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA 
  วิธีด ำเนินกำร 
             ๑  กำรเตรียมควำมพร้อมของครูเพ่ือรองรับกำรทดสอบ PISA (เช่น กำรศึกษำเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) 
ตัวชี้วัด : สถำนศึกษำทุกระดับ ได้เตรียมควำมพร้อมของครูเพ่ือรองรับกำรทดสอบ PISA (เช่น กำรศึกษำเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ  ๑๐๐ 

ผลกำรด ำเนินกำร 
                สพป.ปท. ๒ ให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรใช้ตัวอย่ำงข้อสอบ PISA และ CD ระบบ
ออฟไลน์ ส ำหรับกำรฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินของ PISA ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรท ำข้อสอบออนไลน์ของนักเรียน โดยก ำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ทุกคน เข้ำรับ
กำรประเมิน PISA ๒๐๑๘ ในสถำนกำรณ์เสมือนจริง ในวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.๑ สพป.ปท. ๒ ก ำหนดให้สถำนศึกษำส ำรวจควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถ
เชื่อมต่อกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ 

๑.๒ สถำนศึกษำจัดห้องสอบส ำหรับกำรเข้ำรับกำรประเมิน PISA ๒๐๑๘ ในสถำนกำรณ์
เสมือนจริง โดยก ำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ทุกเข้ำรับกำรประเมิน 

๑.๓ สพป.ปท. ๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนในโครงกำรกำรประเมินของ PISA ๒๐๑๘ เป็น
กรรมกำรกลำงในกำรควบคุมกำรด ำเนินกำรประเมินให้เป็นสนำมสอบสีขำว  

๑.๕ สพป.ปท. ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดชุดข้อสอบ
ส ำหรับกำรประเมิน PISA ๒๐๑๘ ในสถำนกำรณ์เสมือนจริงใน ๓ ด้ำน คือ กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ โดยก ำหนดเวลำในกำรจัดสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง 

๑.๖ สถำนศึกษำบันทึกผลกำรสอบพร้อมทั้งวิเครำะห์ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำข้อสอบ 
PISA  

ทั้งนี้ ผลกำรประเมินของ PISA ๒๐๑๘ ในสถำนกำรณ์เสมือนจริงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ สังกัด สพป.ปท. ๒ ปรำกฏผล ดังนี้ 
นักเรียน 
เข้ำสอบ  

กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (๑๐ คะแนน) คณิตศำสตร์ (๖ คะแนน) วิทยำศำสตร์ (๙ คะแนน) 
MAX MIN  MAX MIN  MAX MIN  

๑,๒๐๗ ๙ ๐ ๕.๓๐ ๖ ๐ ๓.๐๘ ๙ ๐ ๓.๔๙ 
๒. ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จกระทบทำงบวกแก่ผู้เรียน  
    ๒.๑ กำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีบุคลำกรที่เข้มแข็งในรูปแบบของวิทยำกรระดับโรงเรียนที่เป็น

แกนน ำในกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนแก่ครูในสถำนศึกษำ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒.๒ กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงคุณภำพกำรออกแบบกำรจัดเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้

สำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้ และกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พูด เขียนควำมคิดตำมหลั กกำรเชิงเหตุผล 
ประกอบกับกำรน ำสถำนกำรณ์จำกกำรทดสอบ PISA เป็นสถำนกำรณ์เรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือฝึกทักษะกำรตีควำม กำร
วิเครำะห์เชิงลึก  
                             ๒.๓ กำรนิเทศ ติดตำมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนควำมพร้อมทั้งด้ำนองค์ควำมรู้ของ
ครูผู้สอน และวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมต่อกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้ครูเกิดควำมมั่นใจในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงในระดับ
สถำนศึกษำ 

     ๒.๔ กำรก ำหนดให้ควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรเข้ำรับกำรประเมิน PISA ๒๐๑๘ เป็นตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำน  
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๓. ปัญหำ/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร 
                            ๓.๑ พ้ืนฐำนควำมรู้ของผู้ เรียน โดยผู้ เรียนที่มีควำมรู้ พ้ืนฐำนไม่สอดคล้องกับมำตรฐำน                 
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เป็นอุปสรรคต่อกำรส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อกำรคิดแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ตำมแนวข้อสอบ PISA ประกอบกับต้องใช้ระยะเวลำ
ในกำรปรับพื้นฐำนกำรเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมวัย 
                            ๓.๒ ควำมไม่ต่อเนื่องของผู้สอนในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กำรขำดกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 

๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงำน 
๔.๑ หน่วยงำนต้นสังกัดให้บริกำรเครื่องมือประเมินคุณภำพผู้เรียนที่สอดคล้องกับรูปแบบ

ข้อสอบ PISA ในทุกระดับชั้น เพ่ือใช้เป็นสำรสนเทศในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
                            ๔.๒ ก ำหนดให้สถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมแนว PISA ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำคุณภำพกับหน่วยงำนต้นสังกัด ดังนี้ 
          ในช่วง ๑ ปีแรก สถำนศึกษำก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนโดยบุคลำกรในระดับ
สถำนศกึษำ  
          กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์ต่อเนื่อง สถำนศึกษำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพร่วมกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์ต่อเนื่อง สถำนศึกษำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ๒  กำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ PISA 
โดยสถำนศึกษำที่เปิดสอนชั้น ม.๓ ได้ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ PISA ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลกำรด ำเนินกำร 
สพป.ปท. ๒ พัฒนำกลุ่มวิทยำกรของโรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน ในกำรเป็นแกนน ำขยำยผลกำร

ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบ PISA ในสถำนศึกษำของตนเอง โดย
ก ำหนดกำรด ำเนินงำนช่วงเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม  ที่เน้นให้ผู้สอนปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำร
ทดสอบ PISA ดังนี้ 

๑.๑  ปรับปรุงคุณภำพกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ใช้สำรสนเทศในรูปแบบต่ำง 
ๆ ในกำรเรียนรู้ และกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พูด เขียนควำมคิดตำมหลักกำรเชิงเหตุผล 

๑.๒ น ำสถำนกำรณ์จำกกำรทดสอบ PISA เป็นสถำนกำรณ์เรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือฝึกทักษะ
กำรตีควำม กำรวิเครำะห์เชิงลึก  

๒. หน่วยงำนมีวิธีกำร/ปัจจัยใดที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม 
หรือเกิดผลกระทบทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง 

   ๒.๑ กำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีบุคลำกรที่เข้มแข็งในรูปแบบของวิทยำกรระดับโรงเรียนที่เป็น
แกนน ำในกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนแก่ครูในสถำนศึกษำ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท ำให้สถำนศึกษำมีบุคลำกรที่มี
ควำมรอบรู้เฉพำะเรื่องและเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                           ๒.๒ กำรนิเทศ ติดตำมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงคุณภำพกำรออกแบบกำรจัดเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้ และกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พูด เขียนควำมคิดตำม
หลักกำรเชิงเหตุผล ประกอบกับกำรน ำสถำนกำรณ์จำกกำรทดสอบ PISA เป็นสถำนกำรณ์เรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือฝึก
ทักษะกำรตีควำม กำรวิเครำะห์เชิงลึก  

   ๒.๓ กำรก ำหนดให้ควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรเข้ำรับกำรประเมิน PISA ๒๐๑๘ เป็นตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำน  
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๓. ปัญหำ/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร 

                           ๓.๑ กำรส่งเสริมให้วิทยำกรระดับโรงเรียนมีศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูภำยในโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพ ต้องใช้ระยะเวลำและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จึง
จะท ำให้ได้รับกำรยอมรับจำกบุคลำกรในระดับสถำนศึกษำ 
                          ๓.๒ วิทยำกรระดับโรงเรียนที่เป็นแกนน ำในระดับสถำนศึกษำส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ ประกอบ
กับกำรขำดควำมร่วมมือของบุคลำกรในกำรนิเทศภำยในโรงเรียนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้จึงส่งผลให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำ
คุณภำพเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ 

๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงำน 
                           ๔.๑ หน่วยงำนต้นสังกัดวำงแผนในกำรส่งเสริมศักยภำพของวิทยำกรระดับโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเข้ำร่วมเรียนรู้เป็นทีมนิเทศ ติดตำมกับศึกษำนิเทศก์ประจ ำโรงเรียน 
                            ๔.๒ หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนดให้ “กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้” เป็นนโยบำยหลักใน
กำรปฏิบัติ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 
**๙.โครงกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  
 เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ส่งเสริมคุณลักษณะส ำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ : ทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ 
 วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน 

คณะวิจัยก ำหนดหัวข้อและประเด็นส ำคัญในงำนวิจัย ดังนี้ 
“กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบกำรนิเทศผ่ำนบทเรียน 

ส ำหรับครูผู้สอนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒” 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือศึกษำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนในสังกัดส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ที่ได้รับและไม่ได้รับได้รับกำรพัฒนำด้วยรูปแบบกำรนิเทศผ่ำนบทเรียน 
๒.เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ที่ได้รับและไม่ได้รับได้รับกำรพัฒนำด้วยรูปแบบกำรนิเทศ
ผ่ำนบทเรียน  

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ จ ำแนก    ตำมขนำดโรงเรียน 
ดังนี้ 

 กลุม่ทดลอง     กลุ่มควบคุม 
๑. โรงเรียนขนำดใหญ่  จ ำนวน ๑๕ คน ๑.โรงเรียนขนำดใหญ่  จ ำนวน ๑๕ คน 
๒. โรงเรียนขนำดกลำง จ ำนวน ๑๘ คน ๒. โรงเรียนขนำดกลำง  จ ำนวน ๑๘ คน 
๓. โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน   ๔ คน ๓. โรงเรียนขนำดเล็ก  จ ำนวน   ๔ คน 
รวมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยทั้งหมด ๗๔ คน โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
       
 



29 
 

 
กิจกรรมที่ ๑ ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปสืบค้นเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสมุดมหำวิทยำลัย 
                เป้ำหมำยในกำรสืบค้นเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
      -กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว Active Learning 

                          -กำรนิเทศผ่ำนบทเรียน  
กิจกรรมที่ ๒ กำรประชุมปฏิบัติกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ:กำรส่งเสริมศักยภำพครูให้มีคุณลักษณะ 

Active Teaching   
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในกำรให้ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว Active Learning 

โดยก ำหนดให้ครูที่ได้รับรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ และ ครูผู้ช่วยดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปรับปรุงแนว
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องตำมแนวคิด Active Learning โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

     (๑) ประสำนโรงเรียนที่มีครูได้รับรำงวัลครูผู้สอนดีเด่นและครูผู้ช่วยดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพครูให้มีคุณลักษณะ Active Teaching 

     (๒) กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูให้มีคุณลักษณะ Active Teaching ในวันที่ ๑-๒ สิงหำคม 
๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลกำรด ำเนินกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ด ำเนินกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรสืบค้นเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง      

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ มีแผนกำรด ำเนินกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         
ในหัวข้อ “กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบกำรนิเทศผ่ำนบทเรียน    
ส ำหรับครูผู้สอนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒” โดยด ำเนินกำรศึกษำเอกสำรและ  
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้ 
 
 ๑.กำรนิเทศผ่ำนบทเรียน 
 ๒.กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว Active Learning 
ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค 
       ผู้วิจัยขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนประกอบกับกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำต้องเป็นกำรศึกษำค้นคว้ำ 
เชิงลึกโดยต้องเป็นเอกสำรต้นฉบับทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จึงส่งผลให้งำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมก ำหนด 
 ๔.๒ ข้อค้นพบ 
                ควรแบ่งงำนกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นระยะ ดังนี้ 
      ปีงบประมำณท่ี ๑ ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนในทุกด้ำนเพื่อวำงกรอบใน
กำรด ำเนินกำรวิจัย 
      ปีงบประมำณท่ี ๒ พัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวมถึงกำรประสำนงำนกับโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
     ปีงบประมำณท่ี ๓ ด ำเนินกำรวิจัย และ สรุปผลกำรวิจัย 
 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดโครงกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่เป็นโครงกำรต่อเนื่อง   
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**๑๐.โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร ระดับปฐมวัย 
      ในกิจกรรมสะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) 

1. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะพ้ืนฐำน
ส ำคัญของหลักสูตร 
 ๓) เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับปฐมวัยให้ สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และแนวคิดตำมกิจกรรมสะเต็มศึกษำ 

2. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ ก ำหนดกิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยและกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ตำมแนวทำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
ในวันที่ ๒-๔ เมษำยน ๒๕๖๑ โดยมีรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๑  กำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
วันที่ ๓-๔ เมษำยน ๒๕๖๑  กำรปรับกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบ STEM Education 
๒.๒ ผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินกำรรวมกิจกรรมที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพแผนกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ต้นแบบในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกิจกรรมที่ ๒ กำรประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือ
ประเมินพัฒนำกำรผู้เรียนระดับปฐมวัย ส ำหรับเด็กอำยุ ๓-๖ ปี เป็นกำรประชุมปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนว Active Learning ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะในระดับปฐมวัย ในวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๑  
           ๒.๓ กิจกรรมที่ ๓ กำรนิเทศติดตำมกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยไปใช้ในระดับสถำนศึกษำ  ด ำเนินกำร
ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม – กันยำยน ๒๕๖๑  

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
     ๓.๑ สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ ดำวน์โหลดเอกสำรแก่สถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน ๖๗ โรงเรียนส ำหรับ    เป็น
เอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยและกำรจัดประสบกำรณ์     กำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ตำมแนวทำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  ดังนี้ 
รำยกำรที่ ๑ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
รำยกำรที่ ๒ คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี 
รำยกำรที่ ๓ คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ส ำหรับเด็กอำยุ ๓-๖ ปี 
โดยโรงเรียนจ ำนวน ๖๗ โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 

๑. ปรัชญำของหลักสูตร     
๒. วิสัยทัศน์     
๓. ภำรกิจ/พันธกิจ     
๔. หลักกำร และ จุดหมำยของหลักสูตร     
๕. มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
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๖. เป้ำหมำยของหลักสูตร     
๗. มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์     
๘. โครงสร้ำงหลักสูตร     
๙. กำรจัดเวลำเรียน     
๑๐. สำระกำรเรียนรู้      

๑๐.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญ      
๑๐.๒ สำระที่ควรเรียนรู้ และสำระที่ควรเรียนรู้รำยปี        
๑๐.๓ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของพัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ และสำระกำรเรียนรู้ หรือเรียกว่ำ กำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยปี     
๑๑. กำรจัดประสบกำรณ์     

๑๑.๑ หลักกำรจัดประสบกำรณ์     
๑๑.๒ แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์      
๑๑.๓ กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน     

๑๒. กำรสร้ำงบรรยำยกำศกำรเรียนรู้    
๑๓. สื่อและแหล่งเรียนรู้     
๑๔. กำรประเมินพัฒนำกำร     
๑๕. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร     
๑๖. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย(เด็กอำยุ ๓-๖ ปี)ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ     
๑๗. กำรสร้ำงรอยเชื่อมต่อระหว่ำงกำรศึกษำปฐมวัยกับระดับประถมศึกษำปีที่ ๑   

และภำคผนวกของเล่มเอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ประกอบด้วยรำยละเอียด ๓ รำยกำร คือ 
                    ๑. ข้อมูลรำยละเอียดขององค์ควำมรู้ในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญำในท้องถิ่น ที่คัดเลือกมำจัด
ประสบกำรณ์      

๒. ตำรำงเปรียบเทียบหลักสูตรสถำนศึกษำเดิมกับ หลักสูตรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. รำยงำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ พ.ศ. -   

ทั้งนี้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ รำยกำร 
ได้แก่ หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยสัปดำห์ และแผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน โดย
ก ำหนดให้ครูปฐมวัยออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ เน้นกระบวนกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะในระดับปฐมวัย และตำม
แนวคิด STEM Education   
 ๓.๒ สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ เร่งรัดให้ครูปฐมวัยน ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพในวันที่ 
๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ โดยแต่งตั้งศึกษำนิเทศก์ ครูต้นแบบปฐมวัยเป็นผู้ประเมินคุณภำพแผนกำรจัดประสบกำรณ์  โดยผล
กำรประเมินปรำกฏผลดังนี้ 
  ๑.ครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน ๕๕ โรงเรียนออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ได้สอดคล้องกับ
กระบวนกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะ ในระดับดี-ดีเยี่ยม 
  ๒)ครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน ๒๕ โรงเรียนออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ได้สอดคล้องตำม
แนวคิด STEM Education ในระดับดี-ดีเยี่ยม 
 
 ๓.๓ สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ติดตำมกำรน ำหลักสูตร
สถำนศึกษำไปใช้ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๖๗ โรงเรียน ปรำกฏผลดังนี้ 
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  ๑.ครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๓๗ โรงเรียนน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ โดยออกแบบ
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ 
รำยกำร ได้แก่ หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยสัปดำห์ และแผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน 
  ๒. ครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๒๓ โรงเรียน ด ำเนินกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ท่ีออกแบบไว้ 
  ๓. สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรของผู้ เรียนโดยใช้ผลกำรประเมินในแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์รำยวัน 
 

4. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปัญหำอุปสรรค 
       สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยครบทุกโรงเรียน แต่กระบวนกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ใน
ระดับชั้นเรียน ยังขำดกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดกำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.2 ข้อค้นพบ 
       ๑.ครูระดับปฐมวัยส่วนใหญ่จัดประสบกำรณ์กำรเรียนโดยขำดกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ  
       ๒.ครูระดับปฐมวัยด ำเนินกำรออกแบบแผนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักกำรที่ก ำหนดคือออกแบบกำรจัด
ประสบกำรณ์ได้สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะ และ STEM Education         แต่ขำดกำรน ำไปใช้อย่ำง
จริงจัง 
 4.3 ข้อเสนอแนะ 
       สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ ควรเร่งรัดให้ครูระดับปฐมวัยด ำเนินกำรออกแบบแผนกำรจัดประสบกำรณ์และ
ส่งเสริมให้ครูจัดประสบกำรณ์ตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ออกแบบไว้ 
 
**๑๑.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ครูใหม่สู่ครูมืออำชีพ  กลุ่ม   เครือข่ำยนครรังสิต 
 
๑.วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  
  ๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ำยนครรังสิตให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด 
 ๒. เพ่ือพัฒนำครูบรรจุใหม่ในกลุ่มเครือข่ำยนครรังสิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
๒.  วธิีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
 ๒.๑ ประชุมคณะผู้บริหำรกลุ่มนครรังสิต 

๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
๒.๓ ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
๒.๔ ติดตำมและประเมินผล สรุป และรำยงำนผล 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ครูบรรจุใหม่กลุ่มเครือข่ำยนครรังสิตได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ครบร้อยละ ๑๐๐ 
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 ๒. ครูบรรจุใหม่กลุ่มเครือข่ำยนครรังสิตสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ได้ในระดับควำมพึงพอใจระดับดีและดีมำกคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗  สรุปในภำพรวมของกำรจัดกำรอบรม อยู่ในระดับ ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ 
๔. ปัญหำ อุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำ อุปสรรค     - 
 ๔.๒ ข้อค้นพบ  - 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรมีวิทยำกรเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือวิทยำกรหลัก 
  ๒. ควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนควำมสนใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมมำกกว่ำนี้ 
  ๓. เวลำในกำรอบรมปรับให้เป็นหลังจำกท่ีครูท ำคะแนนของนักเรียนเสร็จแล้ว 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
โครงกำร  กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร  
             ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (รำยละเอียดตำมโครงกำร) 

     ๑) เพ่ือน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำช่วยสนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

     ๒) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญ
ของงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
     ๓) ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถจัดเก็บข้อมูลพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและงำนสำรสนเทศของ
โรงเรียนได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
     ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำดรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำร ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๖๗ โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๘๐ คน    

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
    ๑) ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศของทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
     ๒) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้จำกกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลไปใช้ประกอบกำร
บริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     ๓) สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ สำมำรถบริหำรงำนโดยใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถ
ให้บริกำรแก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้องได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค 
                 ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนใน
กำรจัดเก็บข้อมูล เช่น ไม่ทรำบปฏิทินกำรจัดเก็บ  ไม่เข้ำใจวิธีกำรใช้โปรแกรมในกำรจัดเก็บ เป็นต้น 
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 ๔.๒ ข้อค้นพบ 
                ๑) ระหว่ำงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบ
ท ำงำนของโปรแกรมได้  
                ๒) จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีจ ำนวนมำกกว่ำเป้ำหมำยทุกครั้งที่มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
                ควรมีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ปีละ ๑ ครั้ง (รวมทุกโปรแกรม) 
 
๕. ภำพกิจกรรม (ภำพถ่ำยกิจกรรมละ ไม่เกิน ๔ ภำพ)       
 

 
 

  

 
 



35 
 

โครงกำร   กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต      
              นักกำรภำรโรง 
                 

วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  

          ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือบริหำรอัตรำก ำลัง  และกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่/คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ
คัดเลือก ฯ 
 ๒. กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต  
นักกำรภำรโรง  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
 ๒.๑  ประกำศรับสมัครคัดเลือก 
 ๒.๒  รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ๒.๓  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ๒.๔  ประเมินสมรรถนะ 
        - กำรสอบ 
         - กำรสัมภำษณ์ 
 ๒.๕  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 ๒.๖  รำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำง 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต นักกำรภำร

โรง  ทดแทนอัตรำก ำลังที่ว่ำง  ในสถำนศึกษำ  ตำมสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค 
       -  
๕. ภำพกิจกรรม (ภำพถ่ำยกิจกรรมละ ไม่เกิน ๔ ภำพ) 
 

      
          ภำพที่ ๑  รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ      ภำพที่ ๒ คณะกรรมกำรไปเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้เข้าสอบ  
 

                       
          ภำพที่  ๓  คณะกรรมกำรตรวจรับ-ส่งข้อสอบ      ภำพที่  ๔  คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ขยำยโอกำส ควำมเสมอภำค  และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ  
 
**๑โครงกำร  กำรพัฒนำกำรใช้ระบบ VDO Conference ในกำรประชุม อบรม สัมมนำภำยใน 
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

 วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน    
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้รับมอบหมำยนโยบำยและด ำเนินกิจกรรมโครงกำร ดังนี้           
     ๑ ประชุมคณะท ำงำน เพื่อส ำรวจอุปกรณ์ของโรงเรียน 
     ๒ ประชุมวำงแผนคณะท ำงำน เพื่อวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประชุมกับกลุ่มเครือข่ำยในกำรใช้   
VDO Conference 
     ๓ จัดท ำคู่มือและอบรมตัวแทนกลุ่มเครือข่ำย 
     ๔.ทดสอบระบบ และ ทดสอบกำรใช้งำน 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
    สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ และสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม ปรำกฏภำพควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
    ๑ โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ สำมำรถประชุมครูโดยใช้วิดิโอคอนเฟอเรนต์  
       ๒.ครรู้อยละ ๑๐๐ ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักสูตร เนื้อหำวิชำต่ำงๆ จำกกำรประชุมสัมมนำครูโดยใช้ระบบวิดิ
โอคอนเฟอเรนต์  
๓. ปัญหำอุปสรรค  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
 ๑.ปัญหำอุปสรรค                - 
 ๒.ข้อค้นพบ 

-ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ สำมำรถจัดกำรประชุมแบบ VDO 
Conference กับโรงเรียนในสังกัดได้  

-สพป.ปท.๒ ศึกษำพัฒนำระบบ VDO Conference และต่อยอดเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  ลดภำระค่ำใช้จ่ำย และ ประหยัดเวลำในกำรให้
โรงเรียนเข้ำประชุม อบรม ที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
        -ข้อเสนอแนะ 
 สพป.ปท. ๒ ด ำเนินกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูเพ่ือเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
๔.. ภำพกิจกรรม   
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๒.โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต 
 
วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
       ๑ ร่วมจัดกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐปทุมธำนีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอำชีวะ สร้ำงทักษะแรงงำน 
Thailand ๔.๐” 
       ๒. นิเทศติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ๑นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ทุกคน ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนวและมีทักษะที่
เหมำะสมเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต 
     ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำทุกคนมีทักษะกำรด ำเนินชีวิตและมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
        ๑ ปัญหำอุปสรรค 
                     ไม่มี 
        ๒  ข้อคน้พบ 
                     นักเรียนในสังกัดให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสนใจในกำรศึกษำสำยอำชีพมำกข้ึน 
         ๓  ข้อเสนอแนะ 
              ๑. ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม 
                ๒.ควรเพิ่มช่องทำงให้สถำนประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จที่หลำกหลำย เช่น ทั้งกำรประกอบกำรอำชีพ
ในห้ำง ร้ำน บริษัท และธุรกิจส่วนตัว 
 

***************************** 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงกำร     ประชุมปฏิบัติกำรรับเสด็จโรงเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ 
๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย     

วัตถุประสงค์  
๑.๑  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียนในโครงกำร 
๑.๒  เพ่ือเผยแพร่ผลงำนของนักเรียนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำร 
๑.๓  เพ่ือสนองโครงกำรพระรำชด ำริ โรงเรียน 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ ผู้บริหำร  ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ เข้ำร่วมวำงแผนงำนและซักซ้อมกำรรับ

เสด็จ จ ำนวน ๑๐ คน  จ ำนวน  ๓ วัน 
เชิงคุณภำพ โรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ที่ประสบควำมส ำเร็จ ตำมแผนพัฒนำ

เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

๒.วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่  ร่วมกิจกรรมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ เพื่อร่วมวำงแผนและรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ  ณ โรงเรียนบ้ำน
นำมั่ง อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี  จ ำนวน ๑๐ คน   จ ำนวน  ๓ วัน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

๒.๑ ออกเดินทำง 
๒.๒ ร่วมประชุมวำงแผนซักซ้อมควำมเข้ำใจและกำรนัดหมำยรับเสด็จ 
๒.๓ รับเสด็จสมเด็จพระเทพ 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
    โรงเรียนในโครงกำรฯ มีผลงำนเพื่อเสนองำนตำมพระรำชด ำริ  และนักเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ได้
ที่ร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ เด็กและเยำวชนไทย  พร้อมมี ทักษะชีวิตในกำรน ำประสบกำรณ์ตรงมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนไทย : เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
 
๔.ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 -   ไม่มี 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
 
** ๑ โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรวิจัยทำงกำรศึกษำบูรณำกำรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่                  

๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (รำยละเอียดตำมโครงกำร)เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในด้ำนต่อไปนี้ 
 ๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำษัตริย์ในกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
 ๒. พฤติกรรมกำรปฏิบัติตนตำมกรอบคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ทักษะทำงกำรอ่ำน กำรเขียนตำมช่วงวัย 
 ๔. นิสัยรักกำรอ่ำน 
 ๕. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ คิดสร้ำงสรรค์ / ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน (แบบสรุป) 
กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคู่มือกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 
       กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ ด ำเนินกำรพัฒนำ (ร่ำง) คู่มือกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนในประเด็น กำรก ำหนด
ประเด็นกำรวิจัย  กำรสืบค้นเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดนวัตกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียน และกำรเขียน
เอกสำรน ำเสนองำนวิจัยในชั้นเรียน ส ำหรับเป็นกรอบในกำรให้ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำรท ำวิจัยใน
ชั้นเรียนพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนภำษำ และควำมครอบคลุมควำมสำมำรถในกำรจัดท ำโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้น
เรียน 

กิจกรรมที ่๒ กำรประชุมปฏิบัติกำรขยำยผลกำรน ำคู่มือด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก่วิทยำกรระดับ
สถำนศึกษำ 

ครั้งที่ ๑ ขยำยผลกำรวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑ 
       ครั้งที่ ๒ ขยำยผลกำรวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ ๒ ในวันที ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
       ครั้งที ่๓ ขยำยผลกำรวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ ๓ ในวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๑  
  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และกระบวนกำรเรียนรู้ ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่งตั้งครูที่มีบทบำทในกำรเป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวิจัย
ในระดับสถำนศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำ เพื่อน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรวิจัยไปขยำยผลให้ครูในสถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรวิจัยตำมเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน ๕ ด้ำน ได้แก่ 
  ๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำษัตริย์ในกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
  ๒. พฤติกรรมกำรปฏิบัติตนตำมกรอบคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. ทักษะทำงกำรอ่ำน กำรเขียนตำมช่วงวัย 
  ๔. นิสัยรักกำรอ่ำน 
  ๕. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ คิดสร้ำงสรรค์ / ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

กิจกรรมที่ ๓ กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรขยำยผลกำรวิจัยในระดับกลุ่มเครือข่ำย/กำรด ำเนินกำรวิจัยใน
ระดับชั้นเรียน 

 (ไม่ได้ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรขยำยผล ณ สถำนศึกษำ แต่ใช้รูปแบบกำรรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนในระบบเอกสำร) 

กิจกรรมที่ ๔ กำรประชุมปฏิบัติกำรประเมินหัวข้องำนวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือกำรประชุมกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ            
ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
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 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ             
ขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ แต่งตั้งศึกษำนิเทศก์และครูผู้มีควำมเชี่ยวชำญในงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนเป็น
กรรมกำรประเมินคุณภำพหัวข้อกำรวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ พัฒนำคู่มือกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
จ ำนวน ๔ เล่ม ดังนี้ 

     เล่มที่ ๑ กำรก ำหนดประเด็นกำรวิจัยในชั้นเรียน  ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้ 

          ตอนที่ ๑กำรก ำหนดประเด็นกำรวิจัยในชั้นเรียนจำกผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชั้นเรียนตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
                    ตอนที่ ๒ กำรก ำหนดประเด็นกำรวิจัยในชั้นเรียนจำกผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน(O-NET ) 
                    ตอนที่ ๓ กำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมคุ้มค่ำของประเด็นกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนที่ก ำหนด 
     เล่มที่ ๒ นวัตกรรมและกรอบแนวคิดในกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เอกสำรที่ต้องศึกษำเก่ียวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ตอนที่ ๒ แนวทำงกำรน ำเสนอกรอบแนวคิดในกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ตอนที่ ๓ รูปแบบกำรน ำเสนอเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องในรำยงำนกำรวิจัย 

ในชั้นเรียน 
     เล่มที่ ๓ กำรน ำเสนอบทน ำในกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แนวทำงกำรน ำเสนอบทน ำในกำรด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ตอนที่ ๒ รูปแบบในกำรน ำเสนอบทน ำส ำหรับกำรวิจัยในชั้นเรียน 

         เล่มที่ ๔  กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ตอนที่ ๑ แนวทำงกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 

ที่ศึกษำ 
ตอนที่ ๒ แนวทำงกำรหำคุณภำพและประสิทธิภำพของนวัตกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียน  

 ๒.ครู ในสังกัด เข้ำร่วมกำรประชุมปฏิบัติกำรประเมินหัวข้อกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือกำรประชุมกำรวิจัยทำง
กำรศึกษำ โดยมีงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรน ำเสนอจ ำนวน ๑๐๐ เรื่อง  

๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค 
        เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรวิจัยต้องมีควำมถูกต้องในเชิงวิชำกำร จึงต้องอำศัยครูที่เข้ำร่วมเป็นผู้น ำกำร
ด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนระดับสถำนศึกษำควำมร่วมมือในกำรเรียนรู้เพ่ือกำรถ่ำยทอดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๔.๒ ข้อค้นพบ 
        ๑) กำรเข้ำร่วมกำรด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียน ควรเป็นครูที่รู้จักกระบวนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียนมำแล้วอย่ำงน้อย ๓ ปี 
        ๒) ควรเพิ่มเนื้อหำในกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงกับกำรวิเครำะห์หลักสูตร เนื่องจำกครูส่วนใหญ่ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
       ๑) กำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรวิจัยในชั้นเรียน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ควรส่งเสริม 
ให้ครูที่เข้ำรับกำรประเมินหัวข้อกำรวิจัยได้รับสิทธิ์ในกำรด ำเนินงำนวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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       ๒) กำรด ำเนินกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในกำรด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียน ควรเพิ่มเวลำใน
กำรด ำเนินงำน เนื่องจำกต้องใช้ศำสตร์หลำยด้ำนได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ กำรวัดผลกำรศึกษำ และกำร
พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำอย่ำงเร่งรัดอำจท ำให้ผลกำรด ำเนินกำรต่ ำกว่ำมำตรฐำน 

 
๒.โครงกำร  นิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

           
๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (รำยละเอียดตำมโครงกำร) 
     ๑.๑ เพ่ือให้สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เป็นระบบ 
และมีคุณภำพ  
    ๑.๒ เพ่ือส่งเสริม พัฒนำระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง และมีคุณภำพ     
    ๑.๓ เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
    ๑.๔ เพ่ือส่งเสริม พัฒนำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำครูและวิชำกำร ให้มีศักยภำพกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
    กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนนิเทศกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
                 ๑.๑ ประชุมศึกษำนิเทศก์ เพ่ือก ำหนดกรอบ แนวทำงในกำรพัฒนำ 
                 ๑.๒ ประชุมเชงิปฏิบัติกำรจัดท ำแผนนิเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   
                ๑.๓  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกิจกรรม 

          กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในและกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศสู่กำรปฏิบัติที่ดี ประชุม
จัดท ำหลักสูตรในกำรพัฒนำ 
                 ๒.๑ ประชุมเชงิปฏิบัติกำรพัฒนำผู้บริหำรเพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในและกำรสร้ำงนวัตกรรม  
กำรนิเทศสู่วิธีกำรปฏิบัติที่ดี  
                 ๒.๒ ประชุมเชงิปฏิบัติกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพ ในโรงเรียนกลุ่มเร่งรัด 
คุณภำพ 

    กิจกรรมที่ ๓  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                   ๓.๑  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศโรงเรียนตำมนโยบำยหลัก  และคณะนิเทศโรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภำพ   
                   ๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำเครื่องมือนิเทศ  โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดพัฒนำ   
                   ๓.๓ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

             ๓.๔ สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ 
 
๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
    ๓.๑  มีแผนนิเทศกำรศึกษำ สื่อเครื่องมือในกำรนิเทศที่มีคุณภำพ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรนิเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
    ๓.๒ สถำนศึกษำในสังกัด  ร้อยละ ๘๐  ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
    ๓.๓ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำร ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน   ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ       จ ำนวน ๑๔๐  คน  
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    ๓.๔  โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภำพ จ ำนวน ๒ถ โรงเรียน  สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนทีม่ีคุณภำพ และมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
๔. ปัญหำ อุปสรรค ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
   ๔.๑  ปัญหำอุปสรรค 
           ๑. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ ๒๐ ไม่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม เนื่องจำกจ ำนวนศึกษำนิเทศก์มีจ ำนวนน้อย  
                ๒. โรงเรียนได้รบักำรนิเทศเฉพำะงำนด้ำนวิชำกำร ท ำให้กำรพัฒนำคุณภำพติดขัด 
   ๔.๒ ข้อค้นพบ 
           ๑. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ต้องมีกำรพัฒนำให้คลอบคลุมภำรกิจทั้ง ๔ ด้ำน ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็น  ที่
ต้องได้รับกำรนิเทศติดตำมงำนทั้ง ๔ ด้ำน อย่ำงต่อเนื่อง 
           ๒. ผู้บริหำรเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำคุณภำพ  ดังนั้นผู้บริหำรต้องมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
          ๑. ควรจัดให้มีกำรนิเทศ ติดตำมงำนทั้ง ๔ ด้ำน โดยผู้รับผิดชอบงำนด้ำนนั้นๆ อย่ำงต่อเนื่อง       
               ๒. ควรมีหลักสูตรในกำรพัฒนำผู้บริหำรอย่ำงเข้มข้น และควรมีผลต่อกำรให้คุณให้โทษ 
       

**๓  โครงกำรประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
                                 
๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (รำยละเอียดตำมโครงกำร) 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงิน
งบประมำณเบิก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในงบประมำณและเป็นไปตำม
มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงบเรียนสำมำรถเบิก
จ่ำยเงิน  กันไว้เบิกเหลือมปี  ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเบิกจ่ำยเงินปีงบประมำณก่อนหน้ำได้ครบถ้วนถูกต้อง 
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
วำงแผนด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในปีที่ผ่ำนมำ 
- ก ำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำย 
- ขออนุมัตโิครงกำร 

    ๒.๒ ด ำเนินกำรตำมแผน 
        -  -ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่งรัดติดตำม 
        -   สรุปจัดท ำรำงำนกำรประชุม 
๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
    กำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมโครงกำร จ ำนวน  ๒๑๖โครงกำร เป็นไปตำมวัตถุประสงค์   
๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค  - 
 ๔.๒ ข้อค้นพบ         - 
  ๔.๓ ข้อเสนอแนะ     - 
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**๔โครงกำร พัฒนำองค์ควำมรู้ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง และกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑                                                                                                                                 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์ 

1.1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดท ำหลักฐำน เอกสำร เพ่ือ 
ขอรับเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ ได้อย่ำงถูกต้อง 

1.1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ทรำบถึงสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ที่จะได้รับหลักเกษียณอำยุรำชกำร 
1.1.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ 

๑.๒ เป้ำหมำย 
      ๑.๒.๑  ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ (ผู้เกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปี 
                งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำนวน ๕๔ คน เจ้ำหน้ำที่ ๑๖ คน รวม ๗๐ คน 

1.2.2 ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับควำมรู้ และสำมำรถจัดท ำ
หลักฐำน 
เอกสำรประกอบกำรขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญข้ำรำชกำร ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และต้อง 
ได้รับเงินบ ำนำญรำยเดือน ภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๑ ทุกรำย 

2. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
1.1 เป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้ทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับบ ำเหน็จบ ำนำญ และสิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญ 
1.2 กำรบรรยำยให้ควำมรู้ในกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(Pension’ Electronic Filing) 
1.3 ผู้เกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร และ 

ด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
๓.ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วย
ตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) ได้ครบถ้วนทั้ง ๕๔ รำย ซึ่งกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ แก้ไข น ำส่งข้อมูลทำงระบบให้กรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน
บ ำเหน็จ บ ำนำญได้ทันภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๑ 

2. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
๔.๑  ปัญหำอุปสรรค 
   กำรขอยื่นรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing)  
       ต้องด ำเนินกำรทำง Internet  ซึ่งระบบ Internet ของ สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ ช้ำ ท ำให้ใช้เวลำในกำร 
        ด ำเนินกำรในระบบนำน 
๔.๒  ระบบ Internet ไม่เสถียรต่อกำรใช้งำน 
๔.๓  เห็นควรแจ้งกลุ่มเทคโนโลยีและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปรับปรุงระบบ Internet ของ สพป.ปทุมธำนี 
       เขต ๒ ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
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**๕. โครงกำร    ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖ 

๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย  
 ๑.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ น ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้คุณภำพ
กำรศึกษำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒.) บุคลำกรในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ได้ตำมก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
 ๓.) สถำนศึกษำในสังกัดทรำบถึงกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
       ๑.) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒.) แบ่งกลุ่มวิเครำะห์กิจกรรม/โครงกำรที่สนองต่อกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ   
ตำมยุทธศำสตร์และสภำพปัญหำควำมต้องกำร 
       ๓.) น ำเสนอและวิเครำะห์โครงกำร โดยให้ บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรวิพำกษ์ เพ่ือให้ได้โครงกำร/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบำยและควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ 
                 ๔) คณะกรรมกำรกลั่นกรองและจัดสรรกรอบงบประมำณ    
                 ๕) น ำเสนอ กศ.จ.  ให้ควำมเห็นชอบ    
                 ๖) จัดท ำเอกสำร แผนปฏิบัติกำร 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
        ๑.) ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนบริหำรโครงกำรและ
งบประมำณ อย่ำงมีประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำรและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
        ๒.) จัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน ของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
        ๓) จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในเขตและหน่วยงำน
ภำยนอก  จ ำนวน  ๕๐ เล่ม 
                  ๔) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรปี ๒๕๖๑ ทำง website  เขตพ้ืนที่ ส ำหรับหน่วยงำน และ
ผู้สนใจอื่นๆ 

๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ      - 
๕. ภำพกิจกรรม  
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**๖ โครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๑และกำรจัดตั้งงบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  
           ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                                  
                 

๑. วัตถุประสงค์ 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ มีระบบกำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
          เพ่ือจัดประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง กำร
จัดตั้งงบประมำณงบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กำรจัดสรรงบประมำณรำยกำรไฟฟ้ำ ประปำ 
และอ่ืน ๆ จ ำนวน ๖ ครั้ง 
 เชิงคุณภำพ 
   บุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  โรงเรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ส่งผลให้กำรจัดสรรงบประมำณเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
    ๒.๑  จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   
              ๒.๒  จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบด ำเนินงำน รำยกำร 
ค่ำสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ - ประปำ 
             ๒.๓  ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรและจัดตั้งงบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒.๔   ประชุมคณะกรรมกำรจัดตั้งงบด ำเนินกำรปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
     โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้รับกำรจัดตั้ง - จัดสรร
งบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ และงบด ำเนินงำน 
ไฟฟ้ำ - ประปำ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและขำดแคลน 

๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค   -  
 ๔.๒ ข้อค้นพบ          - 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ      - 
๕. ภำพกิจกรรม  
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**๗.โครงกำร กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (รำยละเอียดตำมโครงกำร) 

    ๑.๑ วัตถุประสงค์ 
          ๑.๑.๑ ผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ ได้รับกำรควำมรู้
แนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรพัสดุ เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ได้อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ และมีประสิทธิภำพ  
          ๑.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบกฎหมำย เป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับกำรพัสดุ 
          ๑.๑.๓ ครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุของโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำน ในระบบ e-
GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่ำงถูกต้อง 
    ๑.๒  เป้ำหมำย 
           ๑.๒.๑ เชิงปริมำณ 
                    ๑.๒.๑.๑ ผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ จ ำนวน   
๖๗ โรงเรียน ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ในระเบียบกฎหมำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำง    ในกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่ำงถูกต้องตรงตำมระเบียบ 
           ๑.๒.๑.๒ โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๖๗ โรงเรียน สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ถูกต้อง  เป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
กำรพัสดุ 
          ๑.๒.๒  เชิงคุณภำพ 
              ๑.๒.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้องตรงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้    อย่ำงถูกต้องตรงตำมระเบียบ 

- ๒ - 
          ๑.๒.๒.๒ ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ       กำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
๒. วิธีกำรและกิจกรรมด ำเนินงำน  
    กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
                 บรรยำยให้ควำมรู้กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้แก่ผู้บริหำรและครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ  
 
 
 
   
 
 



47 
 

 
๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
    ๓.๑ ครทูี่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำง
ถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
    ๓.๒ ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
 
๔. ปัญหำอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
    ๔.๑ ปัญหำอุปสรรค 
          โรงเรียนเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชีและพัสดุบ่อยท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมช ำนำญ   ในกำร
ปฏิบัติงำน 
    ๔.๒ ข้อค้นพบ 
          โรงเรียนส่วนใหญ่มอบหมำยให้ลูกจ้ำง ครูอัตรำจ้ำง เป็นผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี แต่ลูกจ้ำงและครูอัตรำจ้ำง ยังขำดประสบกำรณ์ในกำร ปฏิบัติงำน และมีกำร
ลำออกบ่อยๆ จึงมีกำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่อยู่บ่อยๆ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน   บัญชี และพัสดุขำดควำมต่อเนื่อง     
    ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
          ควรจัดอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุเป็นประจ ำทุกปี 
 
๕. ภำพกิจกรรม (ภำพถ่ำยกิจกรรมละ ไม่เกิน ๔ ภำพ) 
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ส่วนที่ ๔ 

ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 
 จำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  
 ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   พบว่ำยังมีปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  พอสรุปได้ดังนี้ 
  ๑.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไม่เป็นไปตำมก ำหนดกำร เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำยและจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ  งบประมำณที่ได้รับไม่เท่ำกับกรอบวงเงินที่
วำงแผนๆไว้   ส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรต้องชะลอและ
ปรับเปลี่ยนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนได้ 
  ๒.งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  มีควำมจ ำเป็นส ำหรับจ้ำงอัตรำ
จ้ำงของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ เพ่ือทดแทนอัตรำก ำลังคนที่ว่ำงลง และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ต้องผูกพันต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณถัดไป  ส่งผลให้งบประมำณเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำลดน้อยลงเป็นล ำดับ 
  ๓.กำรก ำกับ ติดตำม  และเร่งรัดกำรด ำเนินงำน ยังไม่ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน ท ำให้กำรบริหำรโครงกำร
และงบประมำณ กระจุกตัวช่วงสิ้นปีงบประมำณ  
  ปัญหำและอุปสรรค ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นสิ่งที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ต้องตระหนัก และต้อง
ได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุง  พัฒนำ  เพ่ือให้ปัญหำ อุปสรรค ลดน้อยลง หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
แก้ไขได้ต่อไป  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒. ได้บริหำรแผนงำน/โครงกำรและ
งบประมำณ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 ข้อเสนอแนะ 
  ในปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๒   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  ควร
ด ำเนินงำนตำมกรอบภำระงำน และกรอบวงเงินงบประมำณท่ีคำดว่ำจะได้รับ โดยบริหำรแผนงำน/โครงกำรและ
งบประมำณ  ภำยใต้แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติเงินงบประมำณ และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของเขต
พ้ืนที่และสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมเพ่ิมมำกข้ึน ยึดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ดังนี้ 
  ๑.จัดระบบบริหำรแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณ  โดยใช้แผนกำรใช้งบประมำณ เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรงบประมำณ/โครงกำร และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  มีคณะกรรมกำรฯพิจำณำแผนงำน/โครงกำร/
งบประมำณ ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
  ๒.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี  ควรเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกเครือข่ำยสถำนศึกษำ และตัวแทน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ แต่ละระดับ  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร เป็นไปตำมบริบทและควำมต้องกำร 
  ๓.พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเกิด
ประโยชน์สูง ประหยัดสุด เพ่ือน ำมำบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อไป 
   
 
     **************** 
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