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ค าน า 
         รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดท าเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยด าเนินงานตาม
นโยบายและการขับเคลื่อนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท า
รายงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ             
จัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 
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 สารบัญ 
หน้า 

บทที่  1 บทน า      1 
บทที่  2 ทิศทางการจัดการศึกษา          9 
บทที่  3 ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                           12 
บทที่  4 ผลงานภาคภูมิใจ                                                                   35 
ภาคผนวก 
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ส่วนที่พ1 

บทน า 

1ศพควาาส าคัญแลจควาาเนป็นาา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 (ฉบับที่  3 )  พ.ศ.2533 และมาตรา 37 แห่ ง พระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2533  มาตรา 33  การบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์    การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2533 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2553 ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
          2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ 
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ปรจเนานนผลแลจนนเนท.การ.ึกษา 
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พสภาพทั่วไป 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ตั้งอยู่ถนนปทมุธานีเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  บริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่          
อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร ห่างจากรุงเทพมหานคร 
ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะทางประมาณ 27.8  กม.  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
   ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้                       ติดตอ่กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
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พพพพ3ศ1พข้อาูลพื้นฐาน  
 
         3.1.1 จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตาม  7  ขนาดโรงเรียน ดังนี้    

 

        3.1.2 จ านวนนักเรียนในสังกัด (10 มิถุนายน 2562) 

จ านวนนักเรียน 
อ าเภอ 

ระดับการศึกษา 
เมืองปทุมธานี คลองหลวง ลาดหลุมแก้ว สามโคก รวม 

ก่อนประถมศึกษา 2413 2897 1115 834 7259 
ประถมศึกษา 8946 12726 3391 2402 27465 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1384 1457 473 406 3720 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 76 0 0 0 76 

       3.1.3 จ านวนบุคลากรในสังกัด (10 มิถุนายน 2562) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาสังกัดรัฐ 
ประเภท จ านวน ประเภท จ านวน 

ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา  80 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ 2 รองผู้บริหารสถานศึกษา 3 
ศึกษานิเทศก์   11 ครูผู้สอน 1751 
บุคลากรทางการศึกษา 25 พนักงานราชการ 34 
ลูกจ้างประจ า 4 ครูอบจ. 150 
พนักงานราชการ 1 ครูวิกฤต 42 
ลูกจ้างชั่วคราว 6 วิทยากรฯ อิสลาม 21 
ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) 5   

 
 

     
 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
1 นักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน (โรงเรียนขนาดเล็ก) 28 
2 นักเรียนตั้งแต่ 121 – 200 คน 20 
3 นักเรียนตั้งแต่ 201 – 300 คน 13 
4 นักเรียนตั้งแต่ 301 – 499 คน 14 
5 นักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน 26 
6 นักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 2 
7 นักเรียนตั้งแต่ 2500 คนขึ้นไป 0 
 รวา 103 
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 3.1.2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

       
     จากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 

2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่ พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด 

 

       
  จากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา 

2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่ พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับสังกัดทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

ไทย องักฤษ คณิต วิทย์ 

ระดบัประเทศ 55.9 39.24 37.5 39.93

ระดบัสงักดั 54.61 35.47 35.65 38.83

ระดบัเขตพืน้ท่ี 53.89 35.49 34.34 37.35
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แผนภูานที่พ1 : แสดงการเนปรียบเนทียบคจแนนเนฉลี่ยผลการทดสอบรจดับชาตน 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) พปงการ.ึกษาพ2561 ชั้นปรจถา.ึกษาปงท่ีพ6 

ไทย องักฤษ คณิต วิทย ์

ระดบัประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1

ระดบัสงักดั 55.04 29.1 30.25 36.43

ระดบัเขตพืน้ท่ี 48.58 26.46 24.8 33.12
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แผนภูานที่พ2 : แสดงการเนปรียบเนทียบคจแนนเนฉลี่ยผลการทดสอบทางการ.ึกษา
รจดับชาตนขั้นพื้นฐานพ(O-NET) ปงการ.ึกษาพ2561 ชั้นาัธยา.ึกษาปท่ีพ3  
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      จากการเปรียบเทียบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET)             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561, 2560 และ 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่ ากว่าปี 2559  

      
      จากการเปรียบเทียบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561, 2560, และ 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกปี  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าปี 2560 และปี 2559 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 

 

 

ภาษาไทย องักฤษ คณิต วิทย ์

2561 53.89 35.49 34.34 37.35

2560 45.58 32.17 33.95 37.24

2559 51.8 30.75 36.95 39.33

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

คจ
แน

นเน
ฉล

ี่ย 
แผนภูานที่พ3 : แสดงการเนปรียบเนทียบคจแนนเนฉลี่ยผลการทดสอบรจดับชาตนขั้นพื้นฐานพ

(O-NET) ชั้นปรจถา.ึกษาปท่ีพ6 ปงการ.ึกษาพ 2561,พ2560 แลจ 2559 

ไทย องักฤษ คณิต วิทย ์

2561 48.58 26.46 24.80 33.12

2560 43.58 27.04 21.01 29.59

2559 41.96 27.09 23.25 31.76
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แผนภูานที่พ4พ: แสดงการเนปรียบเนทียบคจแนนเนฉลี่ยผลการทดสอบรจดับชาตนขั้นพื้นฐานพ  
(O-NET) ชั้นาัธยา.ึกษาปงที่พ3 ปงการ.ึกษาพ2561, 2560 แลจพ2559 
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      ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  

 

ทักษะ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2560 2561 ผลต่าง 

ด้านภาษา 52.67 51.61 -1.09 

ด้านคิดค านวณ 37.75 42.61 4.86 

ด้านเหตุผล 45.31 46.65 1.34 

รวา 45.24 46.95  

    

 
                                              
     จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

พบว่า  ทักษะทางด้านคิดค านวณ และด้านเหตุผล  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560  มีเพียงทักษะด้านภาษา
ที่มคี่าเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 

                                   

 
           
 

 

 

 

 

ด้านภาษา 
ด้านค านวณ 

ด้านเหตผุล 

แผนภูานเนปรียบเนทียบผลการทดสอบพNT ของนักเนรียนชั้นปรจถา.ึกษาปงท่ีพ3 
พปงการ.ึกษาพ2560,พ2561 

ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูานเนปรียบเนทียบผลการปรจเนานนควาาสาาารถด้านการพพพ
อ่านออกของผู้เนรียนพ(Reading Test : RT) 

ำังหวัด 

.ึกษาธนการภาค 

สังกัด 
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ดีาากพ(คน) ดีพ(คน) พอใช้พ(คน) ปรับปรุงพ(คน) 

แผนภูานแสดงผลการปรจเนานนการอ่านำ านวนนักเนรียน 
แลจรจดับคุ ภาพ 

การอ่านออกเนสียง 
การอ่านรู้เนรื่อง 

      ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
สมรรถนะ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 61.60 64.11 65.70 66.13 
การอ่านรู้เรื่อง 67.89 70.64 71.17 71.24 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านระดับคุณภาพ 
สมรรถนะ ดีมาก (คน) ดี (คน) พอใช้ (คน) ปรับปรุง (คน) 

การอ่านออกเสียง 1,421 1,005 777 1,067 
การอ่านรู้เรื่อง 1,623 1,655 784 206 
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บทที ่2 
ทน.ทางการำัดการ.ึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาสนองต่อ
นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดปทุมธานี  (ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา) และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
2. พันธกิจ 
3. เป้าประสงค์ 
4. นโยบาย 

วนสัยทั.น์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นองค์การที่จัดการศึกษามีคุณภาพ  
คุณธรรมและมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกนำ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

เนป้าปรจสงค์พ 

พพพพพ 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
      2. ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
     3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมะสม และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์       

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 บูรณาการการท างาน เน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ
สถานศึกษา 
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นโยบายทีพ่1พพการำัดการ.ึกษาเนพื่อควาาา่ันคง 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ2 การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ3 ส่งเสริมและสนับสนนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

นโยบายทีพ่2พพพัฒนาคุ ภาพผู้เนรียน 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ทีพ่1   ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career 
Education) 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ         
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ทีพ่4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข   
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัด  สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบายที่พ3พพพัฒนาผู้บรนหารพครูพแลจบุคลากรทางการ.ึกษา 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา
ครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทาง
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
 
นโยบายที่พ4 สร้างโอกาสในการเนข้าถึงบรนการการ.ึกษาที่าีคุ ภาพพาาตรฐานพแลจลดควาาเนหลื่อาล้ าพพพพพพพพ 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพทางการ.ึกษา 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่พ2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภทให้มีมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่พ5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ น า Digital Technology 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

นโยบายที่พ5 เนพน่าปรจสนทธนภาพการบรนหารำัดการ 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษา 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระน าไปสู่การกระจายอ านาจ       
4 ด้าน ให้สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 
 ปรจเนด็นกลยุทธ์ที่พ5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มา
ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด สามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
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บทที่พ3 
ผลการด าเนนนนงานพัฒนาคุ ภาพการ.ึกษา 

พพพนโยบายที่พพ1      การำัดการ.ึกษาเนพื่อควาาาั่นคง 

1ศพโครงการเนสรนาสร้างคุ ธรราำรนยธรราแลจธรราาภนบาลในสถาน.ึกษาพ“ป้องกันการทุำรนต”  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ไปจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม และหรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตอาสา        
 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม เช่น จัดท าป้ายไวนิล ป้ายนิเทศ นิทรรศการ เปิดเพลง
สดุดีจอมราชาทุกเช้า และการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา เพ่ือให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

 ผลการด าเนนนนงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ
ตามนโยบายการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา โดย
คณะกรรมการ (กตปน.)   
 เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และมีการจัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่มุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่
ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
 การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ  
นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ นักเรียนจะได้รับการปลูกฝัง เกิด
ความตระหนักและคุ้นชินกับบรรยากาศของความรักในสถาบันชาติ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนให้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรม  Active Learning การเป็นผลเมืองดี เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านความมี
น้ าใจและความเอ้ืออาทร  
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2ศพโครงการพขับเนคลื่อนหลักปรัชญาของเน.รษฐกนำพอเนพียงสู่สถาน.ึกษา 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้พัฒนาและขยายผลโรงเรียนในสังกัด
ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างฯ (สถานศึกษาพอเพียง) ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของโรงเรียนทั้งหมด หลังจากด าเนินโครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น ในปีการศึกษา 2562  มีโรงเรียนต้องการขอรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 40 โรงเรียน  

 ผลการด าเนนนนงาน 
 เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 40 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์
การประเมินจ านวน 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.95 และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
 เชิงคุณภาพ 
               1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน โรงเรียนได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านงานอาคารสถานที่ ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ มีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ภายใน โรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ การใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในด้านความ
ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบรรยากาศในการส่ งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
ตลอดเวลา  
            2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจและน าไปใช้ใน การ
บริหารตนเอง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน น าหลักคิดมาก ากับ ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อเพ่ือนครู เ พ่ือนร่วมงาน จัดท าแผนงานและโครงการวางแผน 
ด าเนินงาน นิเทศ แนะน ากระบวนการบริหารและจัดการให้กับรอง
ผู้อ านวยการ หัวหน้างานเพ่ือให้สามารถบริหารบุคลากรในสถานศึกษาได้
อย่างเหมาะสม ทั้งในด้าน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน 
หลักคุณธรรม และความรู้ ในทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ยึดหลักการบริหาร โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน โดยเน้นการท างานเป็นทีม 
          3. บุคลากรของสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูล เพ่ือเสริมสร้างความรู้      
ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาปรับใช้กับการท างานและกิจกรรม
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การเรียนการสอน เช่น กิจกรรม “ลูกพ่อต้องพอเพียง” บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
              1) การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมพอเพียง เช่น การแต่งกาย การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นต้นบุคลากรด าเนินชีวิตไม่ท าให้ตัวเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน และรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าบุญบริจาคทรัพย์ และร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมื่อโอกาสอย่างเหมาะสม 
              2) มีส่วนร่วมกับชุมชนในการช่วยงานประจ าปีวัดลาดหลุมแก้ว 
              3) ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาบุคลากรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สถานศึกษา/ชุมชน/ 
สังคมในการสืบทอดวัฒนธรรมไทยและมรดกของชุมชน สังคม และประเทศ 
              4) บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
             5) มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
              6) การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย    

         4. ผู้เรียนได้รับการสอนความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้และท า
กิจกรรมตามรูปแบบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ)และเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัดและเห็นคุณค่า ในสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนช่วยในการ
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะและธนาคารขยะ กิจกรรมดูแลอาคาร 
           1) ผู้เรียนสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การท าหน้าที่รับผิดชอบท าความสะอาดพ้ืนที่ 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลความสะอาด เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก 
            2) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สืบสานวัฒนธรรม     
กลองยาว กิจกรรมศิลปะการป้องกันตัว กิจกรรมห้องเรี ยนต้นแบบ รักษ์ศีล 5 กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน            
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  นโยบายที่ 2       พัฒนาคุ ภาพผู้เนรียน 

1ศพโครงการที่ส่งเนสรนาทักษจการเนรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21พได้แก่พการวัดแววอาชีพ, โครงการหลักสูตรอาชีพพพ 
พพพพเนพื่อการาีงานท า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
หลักสูตร/หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 โดยจะนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนละ    
2 ครั้ง โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ผลการด าเนนนนงาน 
 เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาในสังกัด 103 โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะ      
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 เชิงคุณภาพ 
    - ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง ส่งเสริม
ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต รวมไปถึงทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยน า
วิธีการ และนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   -  ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการวัดประเมินผลที่
หลากหลายอย่างสมดุล เช่น การใช้แบบทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการวัดและประเมินผล 
    -  การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สู่การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง หรือผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและพ้ืนที่  
 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในรายวิชา
ต่างๆที่หลากหลาย น าวิธีการนวัตกรรมมาบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะ
การคิด การสร้างนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางเสริม
ทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา 
         -  จัดกิจกรรมชมรม  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีหลัก
คิดที่ถูกต้อง ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต รวมไปถึงทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       -  จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่นวิชาเลือกเสรีต่าง ๆ กิจกรรม ทู บี น าเบอร์วัน 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
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2ศพโครงการพส่งเนสรนาแลจพัฒนาการ.ึกษาปฐาวัย 

 ผลการด าเนนนนงาน 
 1. ครูผู้สอนปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่มีความสอดคล้องกับ

บริบท ความต้องการของสถานศึกษาและมีองค์ประกอบของสถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน 
 3. ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก 

พัฒนาอารมณ์ จิตใจ คุณธรรม รวมถึงการพัฒนาจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดกิจกรรมดนตรี
และการเคลื่อนไหว ได้อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก   

 4. ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดย   
สะเต็มศึกษาและบูรณาการทักษะชีวิตในหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

 5. ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าใจหลักการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการ
สืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ของ สสวท.อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 6. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย กับครูปฐมวัยซึ่งใช้แผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ของ สสวท.ได้
  

 7. ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าใจหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และสามารถประเมินพัฒนาการ
ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 
3. โครงการพโรงเนรียนคุ ภาพปรจำ าต าบล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตระหนักถึงความส าคัญและความพยายามในการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม
  ผลการด าเนนนนงาน 

 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการต าบลละ 1 โรงเรียน 
รวม 38 โรงเรียน 

 2. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง มีความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ 
                2.1 แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
                2.2 เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
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                2.3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 3. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนละ 1 คน รวม 38 คน ได้รับ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by 
KidBright)  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 
สามารถใช้งาน KidBright จากการสร้างค าสั่งต่างๆ ได้  และน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปบูรณาการสู่
แผนการสอนจริงในชั้นเรียน  

 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้รับความร่วมมือจากส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนวิทยากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
การใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน และมอบชุดสื่อ KidBright ให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียน
ละ 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ศพโครงการพพัฒนาการำัดการเนรียนการสอนวนทยาการค านว พ(Computing science)พโรงเนรียนคุ ภาพพพพพพพ 
พพพพพพพพพพพพพพพปรจำ าต าบล 

 ผลการด าเนนนนงาน 
 ครูผู้สอนวิทยาการค านวณในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

จ านวน 38 โรง รวม 76 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณแก่ผู้เรียนได้ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

    1. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาการค านวณ ทักษะ 
Computing Science : CS และการคิดเชิง 

ค านวณ (Coputation Thinking) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ Digital Intelligence Quotient : DQ  
      2. จัดท าหลักสูตรวิทยาการค านวณในสถานศึกษา  เขียนค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณและการประเมินผลในระดับชั้นเรียนได้ 
      3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม scratch และสามารถใช้งานโปรแกรม scratch เพ่ือจัดการ 
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เรียนรู้ในวิชาวิทยาการค านวณได้ 
           โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลสามารถ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
ความความรู้และทักษะที่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

 
5ศพโครงการนนเนท.พตนดตาาพปรจเนานนผลพโครงการอาหารกลางวันในโรงเนรียน 

 ผลการด าเนนนนงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล จัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จ านวน 103 
โรงเรียน   
 โรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนทันเปิดภาคเรียน 
จ านวน 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.05  ได้รับหลังเปิดภาคเรียน 
จ านวน 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.95   และมีการใช้โปรแกรม 
Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวัน จ านวน 87 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.47  ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ  จ านวน 16 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.53  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
                    
 
6ศ โครงการพพัฒนาการำัดกนำกรราการเนรียนรู้ยกรจดับคุ ภาพผู้เนรียนกลุ่าสารจการเนรียนรู้วนทยา.าสตร์แลจพพพ 
พพพพพพพพพพพพพพเนทคโนโลยีพ:พการอบราเนชนงปฏนบัตนการพcoding ในการำัดการเนรียนการสอนวนชาวนทยาการค านว พพพพพ 
พพพพพพพพพพพพพพเนพื่อส่งเนสรนาการเนรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21พ 

 

    โรงเรียนในสังกัดจ านวน 103 โรงเรียน ได้รับการ       
- อบรม Coding เพ่ือให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ ได้แก่ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน
โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School Powered by 
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KidBright 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ coding ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการค านวณ : องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน  38 
โรงเรียน ได้รับชุด KidBright เพ่ือน าไปสอนในห้องเรียนให้แก่นักเรียนในวิชาวิทยาการค านวณ  
 
      ผลการด าเนนนนงาน 
         1. ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                  - มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารจัดการองค์ความรู้ทาง Online ผ่าน Application Line 
                  - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ coding ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
       - อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค านวณ : องค์ความรู้ และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา  
                2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active learning) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ ความเข้าใจ Digital Literacy  และสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้หรือการสืบค้นตามช่วงวัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7ศพโครงการพค่ายทักษจชีวนตเนสรนาสร้างภูานคุ้ากันทางสังคาพป้องกันปัญหายาเนสพตนดแลจพฤตนกรราที่ไา่พึงปรจสงค์พพพพพพพพพพพพพพพพ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เยาวชนในสถานศึกษามี
ความเสี่ยงและเข้าสู่วงจรปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบได้ง่ายข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีคววามสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืนให้กับนักเรียนแก่นน า และครู ในโรงเรียนขยายโอกาส  
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 ผลการด าเนนนนงาน         
 เชิงปริมาณ 
     1. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สามารถด าเนิน
กิจกรรมรณรงค์เหล้า/บุหรี่ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขได้ตามแนวทาง
สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเหล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
      2. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนนักเรียนแกนน า ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 28 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียน ละ 8 คน พร้อมผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนละ 1 คน 
      เชิงคุณภาพ  
     1.โรงเรียนในสังกัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเครือข่ายในการด าเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุขได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง  
    2. นักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะ มีภูมิคุ้มกันและมีทัศนคติเชิงบวกเพ่ือ
ป้องกันภัยคุกคามที่มาในรูปแบบต่าง ๆ  มีทักษะชีวิต และน าความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8ศพการยกรจดับผลสัาฤทธน์ทางการเนรียนของนักเนรียนพ(O-NET)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์ผล O-NET  โดยก าหนดเป้าหมายให้ทุก
โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา ให้โรงเรียนน า
ข้อสอบ O-Net บูรณาการสู่การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้โรงเรียนจัดท า
คลังข้อสอบO-Net รวบรวมข้อสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมาจัดเป็นคลังข้อสอบ วิเคราะห์จ าแนกข้อสอบเป็นราย
ตัวชี้วัดจาก TEST BLUEPRINT      
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        มอบนโยบายให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องน าข้อสอบไปใช้พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนในชั้นเรียน โดยน าไปใช้เป็นตัวอย่าง/แบบฝึกหัดท้ายบท/ใช้เป็นข้อสอบประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

 ด้านครูผู้สอน 
 1.สร้างความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ผลการทดสอบให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์ผล     
O-NET ให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากผลการทดสอบ O-NET    
        2.พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   1) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย-จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning    2) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยสะเต็มศึกษา  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การสอนคณิต
ด้วยเวทคณิต 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน   
 ด้านผู้เนรียน    

 1.โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งจากผลการประเมินระดับโรงเรียน      
และระดับชาติ  

       2.จัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อม กลุ่มก าลังพัฒนา และกลุ่มที่ต้องส่งเสริม   
                 3.จัดกิจกรรมปรับฐานความรู้ในด้านที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ     
                4.จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้ผู้เรียนรายบุคคล หรือ กลุ่มย่อย ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับ
การพัฒนาเป็นพิเศษ  
 

  
9. การเนรียนรู้ที่ให้ผู้เนรียนได้เนรียนรู้ผ่านกนำกรราการปฏนบัตนำรนงพ(Active Learning) 

 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง  Active 
Learning) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เห็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมที่เป็น Active Learning1 เช่น  1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Stem Education  Kids Bright   
2) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
จัดขึ้นโดยตรง และสพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สวทช.  

 ผลการด าเนนนนงาน 
 โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ยังคงด าเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

ในปีการศึกษาต่อ ๆ มา  มีกิจกรรมใหม่ ทันสมัย ซึ่งปรับให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน 
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 ด้านผู้เนรียน 
        เกิดทักษะ 4 H ในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาตนเองรอบด้าน ครอบคลุม 4 H และมี

ความสามารถพ้ืนฐานตามหลักสูตร  ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ มีทักษะการท างาน การด ารงชีวิต
และทักษะชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา รู้จักการเสียสละ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกเหนือจากประสบการณ์ในห้องเรียน   

      ด้านครูผู้สอน 
        ครูและผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกัน  สามารถน ามาบูรณาการใช้กับวิชาที่เป็นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา

และปรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีรูปแบบการสอนที่เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม  มีสื่อที่เป็นรูปธรรม     

      ด้านผู้บรนหาร 
        บริหารงานตามแนวนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สอดคล้องกับบริบทและความเป็นมา  

สนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรม เป็นผู้น าการขับเคลื่อนนโยบาย สานสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน มีการสร้างภาคี
เครือข่าย ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม อย่างเป็นระบบ น าข้อมูลมาทบทวนและน ามาพัฒนา      

      อ่ืนพๆพ 
       เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และสถานศึกษา มีระบบจัดกิจกรรม           

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่เป็น Active Learning  และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และครอบคลุมการ
พัฒนา 4 H   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นใน
โรงเรียน เช่น โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ตลาดนัดอาชีพ 
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10ศพส่งเนสรนาสนับสนุนให้ผู้เนรียนได้เนรียนรู้แลจฝึกทักษจด้านภาษาอังกฤษแลจภาษาต่างปรจเนท.ที่สองได้อย่างพพ 
พพพพพาีปรจสนทธนภาพ 

                          

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้จัดพิมพ์ 

คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ และคู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาที่ 3 แก่
ผู้เรียน เพ่ือแจกสู่โรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 103 โรงเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
เผยแพร่ เ พ่ือการศึกษาแก่ผู้ สนใจทั่ วไป และมีการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประทศที่ 2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      

 
 

       1ศ โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและสามารถด าเนินการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนมีการพัฒนาการด้านการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนเพ่ิมขึ้นและสามารถจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สงูขึ้นและมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี 
      4.  ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาที่  3 ในการสื่อสารอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี  เขต 1 

 

                                       รายงานผลการด าเนนนนงานปรจำ าปงงบปรจาา พพศ.ศ2562 

11ศพการด าเนนนนชีวนตที่เนป็นานตรกับสน่งแวดล้อาพแลจการปรจยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเน.รษฐกนำพอเนพียงพพ 

พ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้ด าเนินการประกาศนโยบาย    
ด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล โครงการ "ท าความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อม  
พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการลด  เลิกการใช้พลาสติก/โฟม  และคัดแยกขยะ  เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  รณรงค์ให้
ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว  
    จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม  ภายใต้โครงการสร้าง
จิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึก         
ขยายองค์ความรู้   และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม              
ในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา สู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้แก่โรงเรียนจ านวน         
11  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า  วัดฉาง  วัดบางเดื่อ  บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง  วัดพิชนิมิต  วัดโคก   
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ปากคลองสอง  ไทยรัฐวิทยา 69  วัดสว่างภพ  และโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน  

                                 ผลส าเนร็ำของสถาน.ึกษา   
          โ ร ง เรี ยนวั ด ไพร่ ฟ้ า   เป็น โ รง เ รี ยน ในโครงการ

พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้ด าเนินการโครงการสร้าง
จิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีการ 3Rs  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี 
2562 ท าให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการลด  คัดแยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่  น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ในการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
             ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ  ระดับยอดเยี่ยม  ของ
จังหวัดปทุมธานี  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาค 6  ได้รับรางวัล              
รองอันดับ 1  ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6  นนทบุรี 
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12. โครงการพพส่งเนสรนาการแข่งขันควาาสาาารถทาง.นลปหัตถกรราพวนชาการแลจเนทคโนโลยีของนักเนรียน 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพรจดับภาคพปงการ.ึกษาพ2561 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีจ านวนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1,280 คน เข้าร่วมกิจกรรม 216 รายการ 
 ผลการด าเนนนนงาน 
 เนชนงปรนาา  
 สรุปผลการแข่งขันอยู่ในล าดับที่ 18 จากทั้งหมด 48 เขต โดยแยกเป็น ชนะเลิศ จ านวน 7 รายการ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 6 รายการ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 4 รายการ เหรียญทอง จ านวน 106 
รายการ เหรียญเงิน จ านวน 56 รายการ เหรียญทองแดง จ านวน 33 รายการ เข้าร่วม จ านวน 21 รายการ    
รวมจ านวน 195 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.28 
  เนชนงคุ ภาพ   พพพ 
                1) นักเรียนได้ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 
               2) ครูผู้สอนน านวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 

 

ชนจเนลน. 
ที ่ โรงเนรียน รายการ 
1 บึงเขาย้อน การแข่งขันแอโรบิก ป.1 – ป.6 
2 อนุบาลปทุมธานี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1- ป.6 
3 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การแช่งขันมายากล ป.1 – ม.3 
4 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 – ม.3 

5 บางชวดอนุสรณ์ 
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ป.1 – ป.6 

6 คลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง     
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

7 ศาลาพัน การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 
  
 
 
 
 
 



 

 

26 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี  เขต 1 

 

                                       รายงานผลการด าเนนนนงานปรจำ าปงงบปรจาา พพศ.ศ2562 

รองชนจเนลน.อันดับที่พ1 
ที ่ โรงเนรียน รายการ 
1 คลองบ้านพร้าว การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 
2 คลองบ้านพร้าว การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 
3 ชุมชนวัดบางขัน ารแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 
4 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6 
5 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 
6 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

รองชนจเนลน.อันดับที่พ2 
ที ่ โรงเนรียน รายการ 
1 คลองบ้านพร้าว การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
2 คลองบ้านพร้าว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
3 อนุบาลปทุมธานี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 
4 วัดกลางคลองสาม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 

  
13. โครงการ นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ 
จ านวน 85 โรงเรียน ได้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในการประเมินตนเองตาม
แนวทางด าเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 ผลการด าเนนนนงาน 
  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มาช่วยในการ
พัฒนางาน ท าให้การประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ            
ได้คะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผ่านการประเมิน) จ านวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 95.29  ใน
ภาพรวม ได้คะแนนระดับ 5 (คะแนนเต็ม)   
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10. การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงของ
โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา DLTV โดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
เข้าร่วมการอบรม  
พพพพพ ผลการด าเนนนนงาน 

 1. ประชุม ผู้บริหารโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา         
( STEM  Education) 
 2. ประชุมศึกษานิเทศก์สาขาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมค่าย  STEM  
โดยมีวิทยากร จากสสวท.เป็นวิทยากรหลักให้การอบรมที่ต้นทาง  

3. จัดอบรมครูผู้สอนที่สนใจ ซึ่งสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และครูผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา ( STEM Education) ซึ่งมีครูผู้เข้ารับการอบรม
ทั้ง 3 หลักสูตร จ านวน 180 คน เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของสะเต็ม ( STEM Education) 
ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรม ณ ศูนย์โรงเรียนคลองบ้านพร้าว  โดยมีครู
พ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์การอบรมช่วยดูแล ซึ่งระหว่างการอบรมใช้ Facebook และ Teleconference เพ่ือตอบ
ค าถาม อภิปราย และส่งผลงาน ตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสมัครสมาชิกกลุ่ม Facebook ตามระดับชั้น
และน าเสนอผลงานจากศูนย์ ผ่านโปรแกรม scopia 
 4.  แจกหนังสือกิจกรรมสะเต็มและคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนและครูครูผู้สอนที่
สนใจของโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
 5. มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกสะเต็มศึกษา ( STEM Education) คือ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว  สถาน
ที่ตั้งหมู่ท่ี 6 ถนนถั่วทอง-คลองเปรม  ต าบลบ้านปทุม  อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
 6. นักเรียนที่ได้รับความรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education  
สามารถ  ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้สูงขึ้นกว่าเดิม  
 7. ครูวิทยากรพี่เลี้ยง ออกนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เข้ารับการอบรม 
 8. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 
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   นโยบายที่พ3      พัฒนาผู้บรนหารพครูพแลจบุคลากรทางการ.ึกษา 
 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรที่ สพฐ.เป็นผู้ด าเนินการจัดการอบรม/พัฒนา จ านวน 
ทั้งสิ้น 2,061 คน นอกจากนี้ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 209 คน
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตส านึกความเป็นครู
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียน มีระเบียบ วินัย มากขึ้น และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 
 
  
 

 

 

  นโยบายที่พ4   พสร้างโอกาสในการเนข้าถึงบรนการการ.ึกษาที่าีคุ ภาพพาาตรฐานพแลจลดควาาเนหลื่อาล้ าพพพพพพพพ 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพทางการ.ึกษา 

1ศพโครงการพพคัดเนลือกสถาน.ึกษาขนาดเนล็กที่าีวนธีปฏนบัตนที่เนป็นเนลน.พในการส่งเนสรนาแลจพัฒนาการำัดการพพพพพพพพพพพพพพพ 
พพพพพพพพพพพพพพพเนรียนรู้รายบุคคลแลจการสอนแบบคลจช้ันโดยใช้รจบบพDLTV แลจการบรนหารำัดการโรงเนรียนพพพพพ 
พพพพพพพพพพพพพพพขนาดเนล็กสู่ควาาย่ังยืนพ  

 ผลการด าเนนนนงาน 
  จากการด าเงินงานตามโครงการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและการสอนแบบคละชั้นโดยใช้ระบบ DLTV และการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน  สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือกการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและการสอนแบบคละชั้นโดยใช้
ระบบ DLTV  ด้านครูผู้สอน จ านวน 2 โรง และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน  ด้านผู้บริหาร  
จ านวน 3 โรง จากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวน 28 โรง คิดเป็นร้อยละ 10.71  
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 2.  ผลการประกวดคัดเลือกครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการ         
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้านครูผู้สอน 
  ชนจเนลน.    
      นางสาววิไลลักษณ์  ผลฝรั่ง  โรงเรียนวัดจันทาราม 
  รองชนจเนลน.อันดับพ1พพพพ 
      นางสาวอาภาภรณ์  มะพันธ์  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน     
   
 3. ผลการประกวดคัดเลือกการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่
ความยั่งยืน (Best Practice) 
  ชนจเนลน.    
        นายด าเนิน ค าดา  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 
  รองชนจเนลน.อันดับพ1พพพพ  
      นางอิสราภรณ์ สุขีลักษณ์  โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 
  รองชนจเนลน.อันดับพ2พพพพ  
      นางสาวนิตยาพร เงินจันทร์ โรงเรียนวัดจันทาราม 
 
 
นโยบายที่พ5พพพพพเนพน่าปรจสนทธนภาพการบรนหารำัดการ 
 
1ศพแผนพัฒนาคุ ภาพการ.ึกษาขั้นพื้นฐาน ปงงบปรจาา พพศ.ศ2562 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษา ตาม
นโยบายและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเน้นการกระจายอ านาจ และการสร้างความร่วมมือ 
สร้างเครือข่ายในการท างาน ที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ และได้ด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
 โครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้องก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษาจ าแนกตาม       
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล  
ที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
    1.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
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    1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904“หลักสูตรพ้ืนฐาน” 
    1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 2. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
  2.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
  2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  2.3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.1 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
  3.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
  3.3 โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
  3.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.6 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. 

และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
  3.7 โครงการอาหารกลางวัน 
  3.8 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  3.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  3.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 สรุปผลการด าเนนนนงาน  
 1ศพพพรจบราราโชบายด้านการ.ึกษาของในหลวงรัชกาลที่พ10พพแลจพรจบราวง.านุวง.์ 
  1.1  ครูผู้สอนได้รับการอบรมการจัดท าหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานท าโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 103 คน 
  1.2  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานท า  
  1.3  โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท าสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4  สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 และ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ  
  1.5 ข้าราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผ่านการอบรม
โครงการจิตอาสา  904  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 
  1.6 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติ 
 ที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและการสอนแบบคละชั้นโดยใช้ระบบ DLTV 
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  1.7 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  1.8 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีความพึงพอใจที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเชิงคุณภาพ  
  1.9 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้รายบุคคลและการสอนแบบคละชั้นโดยใช้ระบบ DLTV 
  1.10 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  1.11 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีความพึงพอใจที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
 2ศพนโยบายของรัฐบาล 
          2.1 ครูผู้สอนวิทยาการค านวณในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100  ตามเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
 2.2 ครูผู้สอนวิทยาการค านวณในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
จัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
  2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกต าบล คิดเป็นร้อยละ 100  
  2.4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100 
  2.5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนวิทยาการค านวณระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลทุกโรงได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนที่ดี คิดเป็นร้อยละ 100 
  2.6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบท และความต้องการของโรงเรียน 
  2.7 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนวิทยาการค านวณระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล สามารถการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง KidBright ในโรงเรียนได้ 
(Coding at School Powered by KidBright)   
  2.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการอบรม Coding เพ่ือให้
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ จ านวน 3 ครั้ง ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 103 โรง     
คิดเป็นร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ศพ 
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 3ศพนโยบายของกรจทรวง.ึกษาธนการแลจส านักงานค จกรราการการ.ึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.1 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
 3.2 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
สามารถบริหารงานโครงการอาหารกลางวันบรรลุเป้าหมายและสามารด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้จัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรม
ค่ายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา  
ที่ 3 แก่ผู้เรียน  เพ่ือแจกสู่โรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 103 โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อการศึกษาแก่ผู้สนใจทั่วไป 
 3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย 
 3.5 สถานศึกษามีระบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย 
 3.6 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
2ศพโครงการการำัดการ.ึกษาทางไกลผ่านดาวเนทียาพรูปแบบพNEW DLTV  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 29 โรงเรียน  ให้กับครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ NEW DLTV ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   

     ผลการด าเนนนนงาน 
   1.ด าเนินการประชุม ปฏิบัติการขยายผลส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV โดย
ภาพรวมรวมอยู่ในระดับดีมาก  ครูที่ได้รับการพัฒนาจะน าการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้มาก (X = 
4.20) 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)) ดังนี้   
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      2.1 แนวทางหรือวิธีการในการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แบ่ง
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
        - กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  
        - ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) 
      - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับต่ า 10 โรงเรียน  
        - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
    2.2 การส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน  นิเทศ ติดตามและประเมินผล   
    2.3 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน สอนซ่อมเสริม เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
 
 ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษาปีที่ 6                       
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.28   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 
ปีการศึกษา 2561  สูงกว่าปีการศึกษา 2560 เพิ่มขี้นร้อยละ 4.64  

 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปี 2560 เพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน          
2 โรงเรียน  ได้แก่  1. โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี  ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  7.24 
        2. โรงเรียนวัดบัวขวัญ         ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  8.61 
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ส่วนที่พ4 
ผลงาน  

 

นางสาวกนตนยาพพรหาสอน  ครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี  

เข้าร่วมการแช่งขัน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards  

    ประจ าปี พ.ศ. 2562   

รางวัลชนจเนลน.   ผลงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมเยาวชนยุค Gen Z  

                                                                   ใหม้ีพัฒนาการการเรียนรู้ 5 ด้าน  พัฒนาการด้าน    

                                                                   สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา และการดูแลตนเอง 

 

เนด็กชายเนอารนญพวัยโรำนวงค์  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  

 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ 

ระดับนานาชาติ WORLD ROBOT GAME 2019 

รางวัลชนจเนลน. รุ่น IBEAM Line Tracing Robot MASTER 

รางวัลรองชนจเนลน.อันดับพ2 รุ่น SUMO Robot BASIC MASTER 1 KG 

   

                                                            

   เนด็กหญนง.ภนสราพวง.์ปรจสนทธน์ นักเรียนชั้น ป.4/1    โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

   เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ KIMUNYONG CUP INTERNATIONAL   

   OPEN TAEKWONDO 2019 ณ ประเทศเกาหลี   

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง                                   

   เนด็กชายปุญญพัฒน์พพุ่าเนพ็ชร นักเรียนชั้น ป.6/2 

   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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ค จผู้ำัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

นายประพฤทธิ์  บุญอ าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ผู้สนับสนุนข้อาูล 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

ค จท างาน 

นางพรทิพย์  ศีตโกเศศ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาววีรวรรณ  บุญฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวประไพ  รุจิฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอลิษา  ลบเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอรทัย  หล่อสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ภาคผนวก 
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