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คํานํา 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการบริหาร

จัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาจนจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพ โดยจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม และรักษความเปนไทย 

รายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทําข้ึนเพื่อสรุปผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ สูความสําเร็จ ตามเปาหมาย
ภารกิจ และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีมาตรฐาน โดยมี
รูปแบบ กระบวนการและยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษาอยางตอเน่ือง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชนไดรับทราบ 

ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการสงเสรมิ สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามภารกิจ จนประสบผลสําเร็จเปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ี และหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารรายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนและ
เปนแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 

  หนา 
คํานํา .......................................................................................... ............     ก 
สารบัญ ...................................................................................................     ข 
สารบัญตาราง ........................................................................................     ง 
สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน .................................................     ๑ 

 - ความเปนมา ……………………………………………………………….     ๑ 
 - โครงสรางการบรหิาร ……………………..……………………………     ๔ 
 - เขตพื้นที่รับผิดชอบและอาณาเขตติดตอ ………………….…….     ๕ 
 - เขตพื้นที่บริการ …………………….…………………………………….     ๖ 
 - ที่ต้ัง …………………………….…………………………………………….     ๘ 
 - ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ………………………………………….     ๙ 

สวนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ...................................................   ๑๙ 
 - วิสัยทัศน …………………………………………………………………….   ๑๙ 
 - พันธกิจ ……………………..……………………….………………………   ๑๙ 
 - วัฒนธรรม ………………………………………………………..….…….   ๑๙ 
 - คานิยม …………………….………………….…………………………….   ๒๐ 
 - เปาประสงค ……………...……………………….………………………   ๒๐ 
 - เปาหมายการใหบริการ ……………………………………..….….….   ๒๐ 
 - ประเด็นยุทธศาสตร …………..………….…………………………….   ๒๑ 

  
   
   

 ข 
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สารบัญ(ตอ) 

  หนา 
สวนที่ ๓ ผลการดําเนินงาน ...................................................................   ๒๒ 

 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ……..…………………………….   ๒๒ 
 - ยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ..    ๒๒ 
 - ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพฒันาคร ู…………………….…..   ๓๖ 
 - ยุทธศาสตรที่ ๓ การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ

และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ……………. 
 
  ๓๘ 

 - ยุทธศาสตรที่ ๔ การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่
สอดคลองกบัความตองการของการพัฒนา
ประเทศ …………………………………………….. 

 
 
  ๔๖ 

 - ยุทธศาสตรที่ ๕ ICT เพื่อการศึกษา ………………………………   ๔๗ 
 - ยุทธศาสตรที่ ๖ การบรหิารจัดการ ……………………………….   ๕๐ 
 ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ .............   ๕๔ 

สวนที่ ๔ สรปุผลการดําเนินงาน ............................................................   ๗๒ 
ผลความสําเร็จ .......................................................................................   ๗๔ 
ภาคผนวก ..............................................................................................   ๘๐ 

 - คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง   
ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานผล
การจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐                
สั่ง ณ วันที ่๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ........................... 

 
 
 
  ๘๑ 

คณะผูจัดทํา ...........................................................................................   ๘๓ 
 

    ค 
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สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางที ่๑ เขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง .…………………………………………………. 
 
    ๖ 

ตารางที ่๒ จํานวนประชากรในเขตพื้นทีบ่รกิารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง …………. 

 
    ๘ 

ตารางที ่๓ จํานวนกลุมโรงเรียนและโรงเรียน จําแนกรายอําเภอ ……….     ๙ 
ตารางที ่๔ จํานวนหองเรียน นักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ……………….   ๑๐ 
ตารางที ่๕ จํานวนนักเรยีน จําแนกตามอาํเภอ ระดับช้ัน ปการศึกษา ๒๕๖๐..    ๑๑ 
ตารางที ่๖ จํานวนและรอยละของโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน

และอําเภอ …………………………………………………………………. 
 
  ๑๒ 

ตารางที ่๗ อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน จําแนกตามระดับช้ันและอําเภอ    ๑๓ 
ตารางที ่๘ จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา ......................…………………..   ๑๔ 
ตารางที ่๙ จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง    ๑๕ 
ตารางที ่๑๐ เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา          

ข้ันพื้นฐาน (NT) ปการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙                   
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู .... 

 
 
  ๑๖ 

ตารางที ่๑๑ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙           
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู .... 

 
 
  ๑๗ 

ตารางที ่๑๒ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙           
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู …… 

 
 
  ๑๘ 

 ง 
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สวนท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

ความเปนมา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนองคกรทาง

การศึกษาที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
“ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา 
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่การบริหาร
และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๔ ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังตอไปน้ี  

๑. กลุมอํานวยการ 
๒. กลุมบริหารงานบุคคล 
๓. กลุมนโยบายและแผน 
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๔. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
๕. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย 
๗. หนวยตรวจสอบภายใน 

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน 
 (๒) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับให
หนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว 
 (๓) ประสาน  สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลกัสูตรรวมกับสถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (๔) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและใน
เขตพื้นที่การศึกษา 
 (๕) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา  
    (๖) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

 ๒ 
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(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพืน้ที่การศึกษา 

(๙) ดําเนินการและประ สานงาน สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (๑๐) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานดานการศึกษา 
 (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงาน
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุ
ใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๓ 
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สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

โครงสรางการบริหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               
จังหวัดอางทอง (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             

จังหวัดอางทอง (อกศจ.)  
คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลฯ  
(กตปน.) 

     สถานศึกษาในสังกัด  
      กลุมโรงเรียน 
      กลุมเครือขาย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผูอํานวยการ 
สพป.อางทอง 

รองผูอํานวยการ 
สพป.อางทอง 

กลุมบริหารงานการเงินฯ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 ๔ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและอาณาเขตติดตอ  
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง

จังหวัดสิงหบุร ี
ทิศใต ติดตอกับอําเภอผกัไห และอําเภอบางบาลจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอ

สามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

จั งหวัด สิ งห์ บุ รี

จังห วัดพ ระนครศ รีอ ยุธยา

จั งหวัดลพ บุ รี

จังหวัด สุพรรณ บุ รี ไช โยโพ ธิ ทอง

แสวงหา

เมือง

ป่ า โมก
วิเศษช ยัชาญ

สาม โก้


N

s

Ew

พื น ที ทั งหมดประม าณ  
968 .372  ตาราง กิ โล เมตร  

ห รือ  605 ,232 .5  ไร่

    ๕ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
เขตพ้ืนท่ีบริการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเขตพื้นที่บริการ
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๗ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองอางทอง 
อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอโพธ์ิทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก 
และอําเภอแสวงหา ดังน้ี 
 

ตารางท่ี ๑ เขตพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

อําเภอ 
พ้ืนท่ี               

(ตร.กม.) 
จํานวน จํานวนเทศบาล/อบต. 

ตําบล หมูบาน ท.เมือง ทต. อบต. 

เมืองอางทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ ๑ ๒ ๘ 
ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑  ๒ ๓ 

ปาโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗  ๑ ๖ 
โพธ์ิทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐  ๕ ๙ 

วิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖  ๗ ๙ 
สามโก ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗  ๑ ๒ 

แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑  ๒ ๖ 
รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๑ ๒๐ ๔๓ 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจงัหวัดอางทอง, ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

    ๗ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ตารางท่ี ๒ จํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

อําเภอ/เทศบาล 
จํานวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อําเภอเมืองอางทอง  ๒๖,๙๘๑ ๒๙,๕๗๗ ๕๖,๕๕๘ 
อําเภอไชโย  ๑๐,๙๙๐ ๑๑,๙๐๕ ๒๒,๘๙๕ 

อําเภอปาโมก  ๑๓,๖๔๖ ๑๔,๗๙๒ ๒๘,๔๓๘ 
อําเภอโพธ์ิทอง  ๒๕,๗๐๑ ๒๘,๑๔๐ ๕๓,๘๔๑ 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  ๓๑,๙๐๒ ๓๔,๕๘๖ ๖๖,๔๘๘ 
อําเภอสามโก  ๙,๒๐๘ ๑๐,๑๑๘ ๑๙,๓๒๖ 

อําเภอแสวงหา  ๑๖,๙๘๕ ๑๗,๘๗๓ ๓๔,๘๕๘ 
รวม ๑๓๕,๔๑๓ ๑๔๖,๙๙๑ ๒๘๒,๔๐๔ 

ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ) 

ท่ีต้ัง 
ถนนเทศบาล ๔ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จงัหวัดอางทอง 

๑๔๐๐๐ 
โทร. : ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑,  ๐๓๕-๖๑๑๗๕๔,  ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕ 
โทรสาร : ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒  
Website : www.atg.go.th 
E-mail สพป.อางทอง  : sk@atg.go.th.com 
 
 

 ๘ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

๑. เชิงปรมิาณ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนในสังกัด 

จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๓๘๕ คน นักเรียน 
๒๐,๗๘๓ คน ดังน้ี 

ตารางท่ี ๓ จํานวนกลุมโรงเรียนและโรงเรียน จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ จํานวนกลุมโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 

เมืองอางทอง ๒ ๒๒ 

ไชโย ๒ ๑๕ 
ปาโมก ๑ ๑๐ 

โพธ์ิทอง ๓ ๓๓ 
วิเศษชัยชาญ ๓ ๓๕ 

สามโก ๑ ๑๐ 
แสวงหา ๒ ๒๐ 

รวม ๑๔ ๑๔๕ 
ที่มา : ขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 

    ๙ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
 

ตารางท่ี ๔ จํานวนหองเรียน นักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

อนุบาล ๑ ๒๖๐ ๓๐ 

อนุบาล ๒ ๒,๐๑๕ ๑๕๔ 
อนุบาล ๓ ๒,๑๗๑ ๑๕๖ 

รวม ๔,๔๔๖ ๓๔๐ 
ประถมศึกษาปที่ ๑ ๒,๓๕๔ ๑๕๖ 

ประถมศึกษาปที่ ๒ ๒,๔๓๖ ๑๕๘ 
ประถมศึกษาปที่ ๓ ๒,๓๐๓ ๑๕๘ 

ประถมศึกษาปที่ ๔ ๒,๓๙๐ ๑๕๙ 
ประถมศึกษาปที่ ๕ ๒,๕๐๒ ๑๕๘ 

ประถมศึกษาปที่ ๖ ๒,๔๙๗ ๑๕๙ 
รวม ๑๔,๔๘๒ ๙๔๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๖๒๒ ๓๙ 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๖๒๔ ๓๙ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๖๐๙ ๓๙ 
รวม ๑,๘๕๕ ๑๑๙ 

รวมท้ังสิ้น ๒๐,๗๘๓ ๑,๔๐๕ 
ที่มา : ขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 ๑๐ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ตารางท่ี ๕ จํานวนนักเรียน จําแนกตามอําเภอ ระดับชั้น ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที่ อําเภอ 
จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน 

คิดเปน
รอยละ 

ระ
ดับ

 
กอ

นป
ระ

ถม
ศึก

ษา
 

ระ
ดับ

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

ระ
ดับ

 
มัธ

ยม
ศึก

ษา
ตอ

นต
น 

รวม 

๑ เมืองอางทอง ๒๒ ๑,๑๗๗ ๓,๗๕๗ ๑๘๙ ๕,๑๒๓ ๒๔.๖๕ 
๒ ไชโย ๑๕ ๓๔๕ ๑,๑๔๑ ๒๒๘ ๑,๗๑๔ ๘.๒๕ 
๓ ปาโมก ๑๐ ๒๐๘ ๗๓๙ ๑๔๕ ๑,๐๙๒ ๕.๒๕ 
๔ โพธ์ิทอง ๓๓ ๗๗๕ ๒,๖๐๖ ๔๔๘ ๓,๘๒๙ ๑๘.๔๒ 
๕ วิเศษชัยชาญ ๓๕ ๑,๐๔๙ ๓,๕๙๕ ๒๗๒ ๔,๙๑๖ ๒๓.๖๖ 
๖ สามโก ๑๐ ๒๕๗ ๘๐๑ ๑๐๔ ๑,๑๖๒ ๕.๕๙ 
๗ แสวงหา ๒๐ ๖๓๕ ๑,๘๔๓ ๔๖๙ ๒,๙๔๗ ๑๔.๑๘ 

รวม ๑๔๕ ๔,๔๔๖ ๑๔,๔๘๒ ๑,๘๕๕ ๒๐,๗๘๓ ๑๐๐ 

ที่มา : ขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๑ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ตารางท่ี ๖ จํานวนและรอยละของโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนและอําเภอ 

ขนาดโรงเรียน 
จํานวน
รวม 

คิดเปน
รอยละ 

อําเภอ 

เมื
อง

อา
งท

อง
 

ไช
โย

 

ปา
โม

ก 

โพ
ธิ์ท

อง
 

วิเ
ศษ

ชัย
ชา

ญ
 

สา
มโ

ก 

แส
วง

หา
 

ขนาดที่ ๑  
(นร.๑-๑๒๐คน) 

๙๔ ๖๔.๘๓ ๑๖ ๑๐ ๗ ๒๓ ๒๓ ๗ ๘ 

ขนาดที่ ๒  
(นร.๑๒๑-๒๐๐คน) 

๓๔ ๒๓.๔๕ ๔ ๓ ๒ ๖ ๙ ๒ ๘ 

ขนาดที่ ๓  
(นร.๒๐๑-๓๐๐คน) 

๑๒ ๘.๒๗ ๑ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๒ 

ขนาดที่ ๔  
(นร.๓๐๑-๔๙๙คน) 

๒ ๑.๓๘       ๒ 

ขนาดที่ ๕  
(นร.๕๐๐-๑๔๙๙คน) 

๑ ๐.๖๙    ๑    

ขนาดที่ ๖  
(นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙คน) 

๑ ๐.๖๙     ๑   

ขนาดที่ ๗  
(นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป) 

๑ ๐.๖๙ ๑       

รวม ๑๔๕ ๑๐๐ ๒๒ ๑๕ ๑๐ ๓๓ ๓๕ ๑๐ ๒๐ 

ที่มา : ขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 

 

 ๑๒ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 

ตารางท่ี ๗ อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน จําแนกตามระดับชั้นและอําเภอ 

อําเภอ 

ระดับช้ัน 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
   

นัก
เรี

ยน
 

   
หอ

งเ
รีย

น 

หอ
งเ

รีย
น 

: นั
กเ

รีย
น 

   
นัก

เรี
ยน

 

   
หอ

งเ
รีย

น 

หอ
งเ

รีย
น 

: นั
กเ

รีย
น 

   
 นั

กเ
รีย

น 

   
หอ

งเ
รีย

น 

หอ
งเ

รีย
น 

: นั
กเ

รีย
น 

เมืองอางทอง ๑,๑๗๗ ๖๒ ๑ : ๑๙ ๓,๗๕๗ ๑๗๘ ๑ : ๒๑ ๑๘๙ ๑๒ ๑ : ๑๖ 

ไชโย ๓๔๕ ๓๒ ๑ : ๑๑ ๑,๑๔๑ ๙๐ ๑ : ๑๓ ๒๒๘ ๑๒ ๑ : ๑๙ 

ปาโมก ๒๐๘ ๒๑ ๑ : ๑๐ ๗๓๙ ๕๙ ๑ : ๑๓ ๑๔๕ ๙ ๑ : ๑๖ 

โพธ์ิทอง ๗๗๕ ๗๖ ๑ : ๑๐ ๒,๖๐๖ ๒๐๘ ๑ : ๑๓ ๔๔๘ ๓๐ ๑ : ๑๕ 

วิเศษชัยชาญ ๑,๐๔๙ ๘๔ ๑ : ๑๒ ๓,๕๙๕ ๒๓๓ ๑ : ๑๕ ๒๗๒ ๒๑ ๑ : ๑๓ 

สามโก ๒๕๗ ๒๑ ๑ : ๑๒ ๘๐๑ ๖๐ ๑ : ๑๓ ๑๐๔ ๖ ๑ : ๑๗ 

แสวงหา ๖๓๕ ๔๔ ๑ : ๑๔ ๑,๘๔๓ ๑๒๐ ๑ : ๑๕ ๔๖๙ ๒๗ ๑ : ๑๗ 

รวมเฉล่ีย ๔,๔๔๖ ๓๔๐ ๑ : ๑๓ ๑๔,๔๘๒ ๙๔๘ ๑ : ๑๕ ๑,๘๕๕ ๑๑๗ ๑ : ๑๖ 

ที่มา : ขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๓ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
 
 
 

ตารางท่ี ๘ จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อําเภอ 

จํานวนบคุลากรในสถานศกึษา 

รวม
ทั้งส้ิน 

ครู อัตราจาง 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ผูบ
ริห

าร
 

ครู
ผูส

อน
 

พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

อัต
รา

จา
ง 

พ
ี่เลี้

ยง
เด

็กพ
ิกา

ร 

นัก
กา

รฯ
 

ธุร
กา

รโ
รง

เรี
ยน

 

เมือง ๒๐ ๒๑๑ ๒ ๕ ๖ ๘ ๙ ๑๐ ๒๗๑ 

ไชโย ๑๔ ๘๔ ๒ ๔ ๓ ๙ ๗ ๙ ๑๓๒ 

ปาโมก ๗ ๖๒ ๓ ๔ ๑ ๔ ๔ ๕ ๙๐ 

โพธ์ิทอง ๒๘ ๑๘๓ ๘ ๙ ๗ ๑๒ ๑๔ ๑๘ ๒๗๙ 

วิเศษชัยชาญ ๒๙ ๒๑๙ ๗ ๖ ๗ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๓๑๕ 

สามโก ๑๐ ๖๖ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๒ ๙๖ 

แสวงหา ๑๗ ๑๔๘ ๕ ๖ ๑ ๑๐ ๘ ๗ ๒๐๒ 

รวม 
๑๒๕ ๙๗๓ ๒๙ ๓๗ ๒๙ ๖๔ ๖๒ ๖๖ ๑,๓๘๕ 

๑,๑๖๔ ๑๕๕ ๖๖ ๑,๓๘๕ 

ที่มา : ขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๔ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
 
 

ตารางท่ี ๙ จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตําแหนง จํานวน (คน) 

ผูอํานวยการ ๑  
รองผูอํานวยการ ๔ 

ศึกษานิเทศก ๘ 
บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค(๒) ๓๘ 

ลูกจางประจํา ๖  
ลูกจางช่ัวคราว ๓ 

รวม ๖๐ 
ที่มา : ขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๕ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. เชิงคุณภาพ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มผีลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 
ตารางท่ี ๑๐ เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(NT) ปการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ จําแนก
รายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู/

ความสามารถ 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ความตาง 
ปการศึกษา 

๒๕๕๘/
๒๕๕๙ 

ระดับ สพป.

ระดับ 
ประเทศ 

สพป. 
อางทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ความตาง 
สพฐ. /
สพป. 

อางทอง 

ภาษาไทย
ดานภาษา 

๔๖.๖๔ ๕๑.๖๑ ๕๑.๐๐ ๕๐.๒๙ ๕๔.๕๔ +๔.๒๕ +๒.๙๓ 

คณิตศาสตร
ดานคํานวณ 

๔๐.๗๑ ๔๒.๙๗ ๓๖.๙๙ ๓๗.๓๕ ๓๙.๒๖ +๑.๙๑ -๓.๗๑ 

วิทยาศาสตร
ดานเหตุผล 

๔๘.๕๖ ๕๓.๐๖ ๕๓.๓๘ ๕๒.๖๒ ๕๖.๓๑ +๓.๖๙ +๓.๒๕ 

รวมเฉล่ีย ๔๕.๓๐ ๔๙.๒๑ ๔๗.๑๓ ๔๖.๗๕ ๕๐.๐๔ +๓.๒๙ +๐.๘๓ 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง 
สรปุ   ผลการประเมนิ NT ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ในภาพรวมและรายกลุมสาระสูงกวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปการศึกษา ๒๕๕๘  พบวา สูงข้ึน ๒ กลุมสาระคือ  ภาษาไทย(ดานภาษา) และ
วิทยาศาสตร(ดานเหตุผล) 

 ๑๖ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตารางท่ี ๑๑ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จําแนก
รายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ความตาง 
ปการศึกษา 

๒๕๕๘/
๒๕๕๙ 

ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อางทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ความตาง 
สพฐ. /
สพป. 

อางทอง 

ภาษาไทย ๔๘.๓๙ ๔๙.๑๗ ๕๒.๙๘ ๕๑.๘๘ ๕๒.๖๙ +๐.๘๑ +๓.๕๒ 

สังคมศึกษาฯ ๔๗.๖๔ ๔๘.๓๒ ๔๖.๖๘ ๔๕.๐๘ ๔๕.๓๖ +๐.๒๘ -๒.๙๖ 

ภาษาอังกฤษ ๓๖.๖๑ ๓๘.๑๗ ๓๔๕๙ ๓๑.๑๑ ๓๒.๐๑ +๐.๙๐ -๖.๑๖ 

คณิตศาสตร ๔๑.๗๖ ๔๒.๙๙ ๔๐.๔๗ ๓๘.๗๖ ๔๐.๑๘ +๑.๔๒ -๒.๘๑ 

วิทยาศาสตร ๔๑.๕๕ ๔๑.๘๖ ๔๑.๒๒ ๔๐.๒๗ ๔๑.๑๐ +๐.๘๓ -๐.๗๖ 

รวมเฉล่ีย ๔๓.๑๙ ๔๔.๑๐ ๔๓.๑๙ ๔๑.๔๒ ๔๒.๒๗ +๐.๘๕ -๑.๘๓ 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง 

สรปุ   - คาเฉลี่ยรอยละช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกวา
คาเฉลี่ยรอยละ ของ สพฐ. จํานวน ๕ กลุมสาระการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 

  ๑๗ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตารางท่ี ๑๒ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ความตาง 
ปการศึกษา 

๒๕๕๘/
๒๕๕๙ 

ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อางทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ความตาง 
สพฐ. /
สพป. 

อางทอง 

ภาษาไทย ๔๒.๘๙ ๔๑.๐๔ ๔๖.๓๖ ๔๓.๑๖ ๔๓.๓๖ +๐.๒๐ +๒.๓๒ 

สังคมศึกษาฯ ๔๖.๔๒ ๔๒.๔๑ ๔๙.๐๐ ๔๕.๓๖ ๔๔.๖๘ -๐.๖๘ +๒.๒๗ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐.๑๖ ๒๕.๙๔ ๓๑.๘๐ ๒๗.๕๐ ๒๗.๒๘ -๐.๒๒ +๑.๓๔ 

คณิตศาสตร ๓๒.๔๒ ๒๘.๐๒ ๒๙.๓๑ ๒๔.๕๙ ๒๔.๑๙ -๐.๔๐ -๓.๘๓ 

วิทยาศาสตร ๓๗.๘๘ ๓๕.๓๕ ๓๔.๙๙ ๓๒.๖๔ ๓๒.๗๔ +๐.๑๐ -๒.๖๑ 

รวมเฉล่ีย ๓๗.๙๕ ๓๔.๕๕ ๓๘.๒๙ ๓๔.๖๕ ๓๔.๔๕ -๐.๒๐ -๐.๑๐ 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง 

สรุป   ผลการสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
ในภาพรวมและรายกลุมสาระยังนอยกวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา สูงข้ึน ๓ กลุมสาระคือ  ภาษาไทย 
สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 

 

 ๑๘ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
สวนท่ี ๒ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดวางทิศทางองคกร
ในการจัดการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักขององคกร เปาประสงค 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และจุดเนนนโยบาย ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
มุงจัดการศึกษาอยางทั่วถึง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สุขภาพดี 

มีคุณธรรม และรักษความเปนไทย 
 

พันธกิจ (Mission) 
จัดสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกประชากร

วัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง มีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 
 
 
 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ย้ิม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ 

 

คานิยม (Value) 
บริการดวยจิตสาธารณะ รวดเร็ว ทันสมัย และเปนธรรม 

 

เปาประสงค (Goal) 
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนา

สูความเปนเลิศ 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ป

อยางทั่วถึงและไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เต็มตามศักยภาพ 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา มี

ความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สูความเปนเลิศ 
 

เปาหมายการใหบรกิาร 
ดานคุณภาพการศึกษา 
๑. นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
๒. ครูผูสอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยาง

มีประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของนักเรียน 
๓. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในและผานการประเมิน

การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 ๒๐ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ดานโอกาสทางการศึกษา 
๑. ประชากรในวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียม 

ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ 
๒. ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเปนธรรม

และทั่วถึงตามศักยภาพและสนับสนุนใหมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ 

ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา ตลอดจน
องคคณะบุคคลตามกฎหมาย มีความพรอมและมคีวามเขมแข็งทีจ่ะปฏิบัติหนาที่
ตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยใชเครือขาย
ความรวมมือทุกภาคสวน 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับ

ความตองการของการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ ICT เพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการ 

  ๒๑ 
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สวนท่ี ๓ 

ผลการดําเนินงาน 
 

 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจหลักในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหาร
จัดการเพื่อใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สงูข้ึน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลอง
กับหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ เหมาะสมกับ 

ผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และสอดคลองกับ ตัวช้ีวัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรแหงชาติ 
จํานวน ๑๔๖ แหง จากโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. ปร ับปร ุงและพ ัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษาแบบองครวม โดยทบทวน

งานนโยบายและการปรบัปรุง หลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร 
กลุมสาระสังคมศึกษาและเทคโนโลยี 

๒. จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ สถานศึกษากลุมเปาหมายดําเนินการตามแนวทางนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู” 

รุนที่ ๑ จํานวน ๓๕ แหง  
รุนที ่๒ จํานวน ๔๒ แหง  
สถานศึกษาคูขนาน จํานวน ๖๙ แหง 

๒. จัดกิจกรรม Active Learning ครอบคลุม ๔ H และเช่ือมโยงมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตร จํานวน ๗๗ แหง คิดเปนรอยละ ๕๒.๗๔ 

๓. การจัดคายเพิ่มเวลารู : Obec Active Learning Camp จํานวน 
๖๖ แหง คิดเปนรอยละ ๔๕.๒๑ 

แนวทางการพ ัฒนาในปตอไป   
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ ผูเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ สอดคลองตามชวงว ัย 

 
 

  ๒๓ 
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ผลการดําเนินงาน 
๑. โรงเรียนว ิถีพุทธที่ผานการประเมินผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ 

๒๙ ประการ สงผลตอการสรางคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครบทั้ง 
๕ ดาน จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. โรงเรียนในสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการตามกลุม 
สาระการเรียนรู และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จํานวน ๑๔๖ แหง  คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ และมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม ดังน้ี 

๒.๑ นักเรียนชวงช้ันที่ ๑ (ป.๑ – ๓)  จํานวน ๗,๒๑๙ คน เขารวม
กิจกรรมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จํานวน ๗,๒๑๙ คน  

๒.๒ นักเรียนชวงช้ันที่ ๒ (ป.๔ – ๖)  จํานวน ๗,๖๑๔ คน เขารวม
กิจกรรมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จํานวน ๗,๖๑๔ คน 

๒.๓ นักเรียนชวงช้ันที่ ๓ (ม.๑ – ๓)  จํานวน ๑,๘๘๘ คน เขารวม
กิจกรรมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จํานวน ๑,๘๘๘ คน 

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยม ๑๒ ประการ สามารถนําไปปฏิบัติ
ในชีว ิตประจําวันได โดยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง จนเกิดเปนนิสัยที่ดี ดังน้ี 

๓.๑ ความซื่อสัตย 
๓.๒ ความมีวินัย 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. จัดประกวดโครงงานคุณธรรม 
๒. จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาใหนักเรียน 
๓. การใหความรูในเรื่องการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรม 

 
 

 ๒๔ 
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กิจกรรมการพัฒนาวินัยและคุณธรรม 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๔ สถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใช
ในสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สงเสริมใหสถานศึกษานําหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต

ใชในสถานศึกษา จ ํานวน ๑๔๖  แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. สถานศึกษาที่มีนักเรียนครบทุกช้ัน*ที่ขอเขารับการประเมิน เปน

สถานศึกษาพอเพียง จํานวน ๑๐๑ แหง (สถานศึกษาที่มีนักเรียนไมครบทุกช้ัน 
จํานวน ๔ แหง) 

๓. สถานศึกษาที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูและการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาชองเศรษฐกจิพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) จํานวน ๑๐๑ แหง เมื่อเทียบกับจํานวนสถานศึกษาที่
สามารถขอรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงไดตามเกณฑของกระทรวง 
ศึกษาธิการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๔. สพป. มีการสงเสรมิสถานศึกษาใหนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตใชในสถานศึกษาจํานวน ๑๑๕ แหง คิดเปนรอยละ ๗๘.๗๗ 

๕. มีสถานศึกษาพอเพียงหรือศูนยการเรียนรูที่เปนแบบอยาง จํานวน  
๑ แหง คิดเปนรอยละ ๐.๖๘ 

  ๒๕ 
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แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. สงเสริมบคุลากร และนักเรยีน ที่เปนแบบอยางของการดํารงตนตาม

วิถีของศาสตรพระราชาใหมากข้ึน 
๒. สงเสริมใหโรงเรียนจัดทําหองหรือมุม “ศาสตรพระราชา” และจัด

กิจกรรมใหนักเรียนเขาไปศึกษาหาความรู 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ สถานศึกษาจัดกิจกรรม ลูกเสือ สภานักเรียน สุขภาพพลานามัย 
และศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต ค ุณธรรม จร ิยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตสมวัย 

๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผานกิจกรรม ลูกเสือ จํานวน ๑๔๖ โรงเรยีน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. สถานศึกษาเขารวมการแขงขันกิจกรรมลกูเสอืในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ จํานวน ๔ แหง คิดเปนรอยละ ๕.๕๘ 

๓. มีสถานศึกษาตนแบบลูกเสอื ระดับประเทศ จํานวน ๒ แหง คิดเปน
รอยละ ๒.๙๒ 

๔. ผลงานสภานักเรียนดีเดน เปนรปูธรรม (รางวัลในระดับตางๆ) 
๔.๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 
๔.๒ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง รางวัลเหรียญเงิน ระดับ

ภาคกลางและภาคตะวันออก 
๕. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาดานสุขภาวะของนักเรียน จํานวน ๑๔๖ แหง 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ มีสถานศึกษาสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จํานวน ๔ แหง ดังน้ี 
 
 
 

 ๒๖ 
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๕.๑ โรงเรียนวัดงิ้วราย  ป ๒๕๕๙ 
๕.๒ โรงเรียนวัดโพธ์ิราษฎร  ป ๒๕๕๙ 
๕.๓ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา  ป ๒๕๕๙ 
๕.๔ โรงเรียนวัดนางเลว  ป ๒๕๕๙ 

๖. สพป. มีสถานศึกษาตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ.ระดับ 
ประเทศ จํานวน ๔ โรงเรียน ไดแก  

๖.๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง   
๖.๒ โรงเรียนวัดทํานบ  
๖.๓ โรงเรียนวัดทาชุมนุม 
๖.๔ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ 

๗. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล 
ในสถานศึกษาผานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน ๖๒ แหง  คิดเปน
รอยละ ๔๒.๔๖ 

๘. มีสถานศึกษาไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแขงขันศิลป- 
หัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ จํานวน ๑๙ แหง  คิดเปนรอยละ ๓๐.๖๔ 

๙. มีสถานศึกษาไดรบัรางวัลเกียรติบตัรเหรียญทอง ในการแขงขันศิลป-
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ จํานวน ๘ แหง คิดเปนรอยละ ๔๒.๑๑  

๑๐. มีสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลรวม อยูในอันดับที่ ๑ – ๑๐ ในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เตรียมจัดทําแผนพัฒนา 

ขับเคลื่อน กิจกรรมในสถานศ ึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 
 
 

  ๒๗ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

  
 

กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 

   
 

กิจกรรมประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 

  

 ๒๘ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 

กิจกรรม ประเมิน “นักเรียนไทยสุขภาพดี” 

   
 

รับเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ คร้ังท่ี ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

   
 

 

  ๒๙ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดท่ี ๖ ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑. สถานศึกษาในสังกัดที่เขารวมดําเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรยีน

สิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (EESD School) จํานวน ๑๔๖ แหง 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน จํานวน ๒๐,๙๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๓. สพป.สงเสรมิ สนับสนุน สถานศึกษามีการดําเนินการตามมาตรฐาน
โรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (EESD School) 

๓.๑ ดานการจัดการขยะตามหลัก 3Rs และตามแนวทางของโรงเรียน
ปลอดขยะ ตามแนวทางของ สพฐ. และแนวทางของโรงเรียน ZERO WASTE 
SCHOOL จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๑ ลดขยะ (Reduce) จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๒ การนําขยะกลับมาใชใหม (Recycle) จํานวน ๗๓ แหง 

คิดเปนรอยละ ๕๐ 
๓.๑.๓ การนําขยะไปใชซ้ํา (Reuse) จํานวน ๕๐ แหง คิดเปน

รอยละ ๓๔.๒๕ 
๓.๒ ดานการจัดการพลังงาน (ลดใชพลังงาน) จํานวน ๕๐ แหง คิดเปน

รอยละ ๓๔.๒๕ 
๓.๒.๑ ดานความรู (K) ผูเรียนมีความรูดานการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๕๐ แหง คิดเปนรอยละ ๓๔.๒๕ 
๓.๒.๒ ดานจิตสํานึก (A) ผูเรียนมีความตระหนัก มีจิตสํานึก

ในการลดใชพลังงานและดูแลการเปด – ปด ลดใชพลังงานอยางถูกตอง จํานวน 
๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๓๐ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓.๒.๓ ดานการปรับเปลีย่นพฤติกรรมดานการใชพลังงาน จํานวน 
๕๐ แหง 

๑) โรงเรียนที่มีคาไฟฟาลดลง จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ 

๒) โรงเรียนที่มีคานํ้าลดลง จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ 
(ขอ ๓.๑ – ๓.๒ จากการกรอกขอมูลแบบสํารวจฯ ในระบบการตอยอดการพัฒนา 
การจัดการขยะ และนําขยะไปใชประโยชน จาก  http://www.rakpongprai.org/ surveylist.php 

๓.๓ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (ความ
หลากหลายทางชีวภาพ) จํานวน ๑๔๖ แหงคิดเปนรอยละ ๑๐๐   

๓.๓.๑ ผูเรียน โรงเรียน ชุมชน มีจิตสํานึก และมีวินัยดานการ
จัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑) ดานจิตสํานึก   โรงเรียนวัดทาชุมนุม 
๒) ดานการนําไปใช  โรงเรียนวัดทาชุมนุม 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
เตรียมจัดทําแผนพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะใน

สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 
กิจกรรมการจัดการขยะ (ธนาคารขยะ) 

   

  ๓๑ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดท่ี ๗ ผูเรียนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด และแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
นักเรียนไดเรียนรู และเขารวมกิจกรรมปองกนัตนเองใหหางไกลยาเสพติด 

มีความรู ความเขาใจ เพื่อพัฒนาเสริมสรางทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค 
คิดได แกปญหาเปน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสขุ นักเรียนเขารวมกจิกรรม 
จํานวน ๒๐,๘๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. การจัดงานรณรงคประชาสัมพันธงานวันตอตานยาเสพติด 
๒. จัดอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดกับครูปฐมวัย 
๓. จัดอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
๔. จัดอบรมคายทักษะชีวิตนักเรียน 

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

   

กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

   

 ๓๒ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดท่ี ๘ เด็กปฐมวัยม ีความพรอมเขาเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ และมี
พัฒนาการตามชวงวัย 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาเปดสอนระดับปฐมวัย จํานวน ๑๔๖ แหง มีนักเรียนช้ัน

อนุบาล ๒ (ปการศึกษา ๒๕๕๙) จํานวน ๒,๑๓๘ คน ไดรับการเตรียมความพรอม 
กอนเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทั้ง ๔ ดาน ในระดับดีข้ึนไป (ระดับ ๓ ข้ึนไป) 
ทุกดาน จ ํานวน ๑,๙๘๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๗๙ 

๒. สถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ประสบความสาํเร็จและ
เปนแบบอยางได 

๓. โรงเรียนวัดมะขามและโรงเรยีนวัดหนองยาง เปนโรงเรียนตนแบบและ
โรงเรียนตนแบบเครือขายสนามเด็กเลน BBL : เลนตามรอยพระยุคลบาท 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. พัฒนาครูผูสอนปฐมวัยเพิม่เติม เน่ืองจากมกีารเปลีย่นครูผูสอนปฐมวัยทกุป 
๒. สงเสริมและสรางความตระหนักใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแล

บ ุตรหลานใหมากย่ิงข้ึน 

ตัวชี้วัดท่ี ๙ สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และลดพฤติกรรมเสี่ยง 
ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยง

ของน ักเรียนได จํานวน ๑๔๖ แหง  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. สพป. มีสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนสามารถลด

พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได จํานวน ๓๒ แหง คิดเปนรอยละ ๒๑.๙๑ 
 
 

  ๓๓ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. จํานวนนักเรยีนจําแนกตามประเภทกลุมคัดกรองของโรงเรยีน ในขอ ๓ ดังน้ี 
๓.๑ นักเรียนกลุมพิเศษ จํานวน         ๗๕ คน 
๓.๒ นักเรียนกลุมปกติ  จํานวน  ๒๕,๐๙๔ คน 
๓.๓ นักเรียนกลุมเสี่ยง  จํานวน       ๑๔๙ คน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน       ๑๔๙ คน 
แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืเด็กนักเรียนของสถานศึกษา 
๒. พัฒนาความเขมแข็งของทีมงานในการดูแลชวยเหล ือน ักเรียน 
 

การพัฒนาความเขมแข็งระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี  

ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผานเกณฑผลการประเมิน
ตามเกณฑคุณภาพ ๕ ระดับ อยูในระดับผานข้ึนไป จํานวน ๕,๔๖๗ คน คิดเปน 
รอยละ ๑๐๐ 

 ๓๔ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. มีครูสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จาํนวน ๑๔๗ คน 
๓. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ไดรับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูแกนนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๕ คน 

๔. สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีศูนยพัฒนาการ
เรยีนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) จํานวน ๗ แหง ด ังน้ี 

(๑) โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง   อําเภอเมืองอางทอง  
(๒) โรงเรียนวัดมะขาม   อําเภอไชโย 
(๓) โรงเรียนวัดถนน   อําเภอปาโมก 
(๔) โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อําเภอโพธ์ิทอง 
(๕) โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน     อําเภอวิเศษชัยชาญ  
(๖) โรงเรียนบานหนองถํ้า     อําเภอสามโก 
(๗) โรงเรียนอนุบาลแสวงหา     อําเภอแสวงหา 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
จัดทําโครงการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๓ 

และโครงการสรางความเขมแข็งเครือขายครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับอําเภอ 
ศูนย (PEER Center) 

 

หลักสูตร “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 

   

  ๓๕ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การผลิตและพัฒนาคร ู

ตัวชี้วัดท่ี ๑ ศึกษานิเทศกไดร ับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีศึกษานิเทศกทั้งหมด 

จํานวน ๑๑ คน และไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และผานเกณฑครบ ๕ ขอ 
จํานวน  ๔  คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๓๖   

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
วางแผนการพัฒนา และใชนวัตกรรมการนิเทศการศ ึกษา ใหเกิดผลงาน

ที่ม ีคุณภาพสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดวยระบบ 
TEPE Online 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูทั้งหมด จํานวน ๑,๒๕๐ คน ไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE 

Online จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๘ 
๒. บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จํานวน ๖๑ คน ไดรับการพัฒนาดวย

ระบบ TEPE Online จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๖ 
แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. ดําเนินการประชาสัมพันธใหขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนางานในหนาที่ ดวยระบบ TEPE Online ใหไดครบทั้ง ๓ หลักสูตร (รวม
ทุกหลักสูตรไมเกิน ๑๐๐ คน/รอบการอบรม) 

๒. ติดตามผูสมัครเขารับการอบรม TEPE Online ทางระบบ Online 
และสอบถามโดยตรง 

๓. เตรียมการ PLC สําหรับผูเขารับการอบรมทุกหลกัสูตร 
 

 ๓๖ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดท่ี ๓ สถานศึกษาที่ขาดแคลนคร ูมีครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน 
ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาที่ขาดแคลนครู จํานวน ๒๖ แหง ไดรับจัดสรรครูผู ทรง

คุณคาแหงแผนดิน จํานวน ๒๖ แหง ไดรับจัดสรรอัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 
จ ํานวน ๒๖ อัตรา และดําเนินการจางได ๒๖ อัตรา 

๒. สถานศึกษาไดรับการแกปญหาขาดแคลนครู จํานวน ๒๖ แหง คิดเปน 
รอยละ ๑๐๐ 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป  
๑. พิจารณาจัดสรรอัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินเพิ่มเติมใหสถานศึกษา

ที่มีความขาดแคลนจนครบ รอยละ ๑๐๐ 
๒. จัดสรรอัตรากําลังครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินใหกับสถานศึกษาที่มี

ความขาดแคลนและจําเปนครูในวิชาเอก โดยคํานึงถึงความขาดแคลนและจําเปน
ของวิชาเอกของแตละรายโรงเรียนเปนสําคัญ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ หนวยงานในส ังก ัดมีแผนอตัรากําลงั เพ ื่อการบริหารทรพัยากร
บ ุคคล 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง อยูระหวางดําเนินการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง 
 
 
 
 
 
 

  ๓๗ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

เตรียมการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๑ ป ๕ ป และ ๑๐ ป 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ สถานศึกษาในสังกัด มีบุคลากรที่ไดรับการอบรม หรือพัฒนาใน
เรื่องของการยกระดับผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) 

ผลการดําเน ินงาน 
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีสถานศึกษาที่ม ีคร ูผูสอน

ไดรับการอบรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จํานวน 
๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
จัดทําแผนพฒันาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

   
 

 

 

 

 ๓๘ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดท่ี ๒ สถานศึกษาในสังกัด มีการประเมินผลในช้ันเรียนของผูเรียนดวย
เครื่องม ือที่ม ีคุณภาพและไดมาตรฐาน (ขอสอบมาตรฐานกลาง ขอสอบประเมิน
การอาน) 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีการประเมินในช้ันเรยีนตาม 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเครื่องมือของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 
๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
ต้ังกลุม LINE ของครูและเจาหนาที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและรวมกัน

แกไขปญหาในการจัดทําขอมูล 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ สถานศึกษาในสงักัด มีระบบประก ันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 
พรอมรับการประเมินภายนอก 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามแนวทางใหม จํานวน ๑๔๖  แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. จํานวนสถานศึกษาที่มีการประเมินผลในช้ันเรียนของผูเรียนตาม

กลุมสาระการเรียนรูหลัก โดยใชเครื่องมือของ สทศ. สพฐ. จํานวน ๑๔๖ แหง 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๓. จํานวนสถานศึกษาที่มีการทดสอบและรายงานผลของผูเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ ๑ โดยใชเครื่องมือของ สวก.สพฐ. จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 
 
 

  ๓๙ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. สถานศึกษาที่มีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง (SAR)แก
สาธารณชน จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

๕. สถานศึกษาที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
สอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวทางใหม 
จํานวน ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๖. สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบสาม จํานวน ๒๖ แหง 

๖.๑ ไดรับการพัฒนา จํานวน ๒๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๗.๘๐ 
๖.๒ ไดรับการประเมินและไดรับการรับรองแลว จํานวน ๒ แหง 

คิดเปนรอยละ ๗.๖๙  
หมายเหตุ  คารอยละในขอ ๖.๒ คิดจากจํานวนสถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรอง
จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามทีไ่ดรับการพัฒนา และเขารับการประเมนิแลว 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
จัดทําโครงการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

โครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการขับเคลือ่นจนเปนวัฒนธรรม
การทํางานของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา ดังน้ี 

๑. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒. สงเสรมิใหสถานศึกษาพัฒนาใหมีระบบทีเ่ขมแข็ง 
๓. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบการประกันภายในระดับดีมากข้ึนไป

และประกันภายนอกระดับดีข้ึนไป 
๔. สงเสรมิใหสถานศึกษาประเมินภายใน 
๕. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเปนวัฒนธรรมในการทํางาน

เพื่อรับรางวัล 
 

 ๔๐ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ประชุมสรางความเขาใจระบบการประเมินแนวใหม 

  
 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ ผูเรียนช ั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สามารถอานออก เขียนได  
ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เขารับ

การประเมินตามแบบทดสอบ ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน ๒,๒๖๙ คน และมีผลการประเมิน 
ดานการอาน การเขียน จํานวน ๒,๒๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๙.๖๐ 

๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออกเขียนไดอันดับที่ ๓ ของประเทศ 
ไดรับโล รางวัลจากสถาบันภาษาไทย สพฐ. ในงานวันภาษาไทยแหงชาติ ป ๒๕๖๐ 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอานออก 

เขียนได รอยละ ๑๐๐ 
๒. นิเทศติดตามผลเปนระบบเชิงประจักษ เชิงลึก และนิเทศอยางตอเน่ือง  
๓. จัดทําแบบฝกทักษะการอาน การเขียนและสื่อสารไดตามแนวทางการ

ประเมินผลนานาชาติ (PISA) ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ มอบใหทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

  ๔๑ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
รับโลและเกียรติบัตร การอานออกเขียนได 

  
 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ คะแนนเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ในการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ผลการดําเนินงาน 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ คะแนนเฉลีย่ (รอยละ) 

ความสามารถ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ คาพัฒนาการ 
ภาษาไทย : ดานภาษา ๕๑.๖๑ ๕๔.๕๔ +๒.๙๓ 

คณิตศาสตร : ดานคํานวณ ๔๒.๙๗ ๓๙.๒๖ -๓.๗๑ 
วิทยาศาสตร : ดานเหตุผล ๕๓.๐๖ ๕๖.๓๑ +๓.๒๕ 

รวมเฉลี่ย ๔๙.๒๑ ๕๐.๐๔ +๐.๘๓ 
 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. จัดประชุมช้ีแจงสรางความตระหนักในดานการจัดการเรียนการสอน

ตามตัวช้ีวัดที่ก ําหนด 
๒. จัดคายวิชาการใหนักเรียนแกนนํา 

 
 

 ๔๒ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
ตัวชี้วัดท่ี ๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ

ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ผลการดําเนินงาน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย (รอยละ) 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ คาพัฒนาการ 
ภาษาไทย ๔๙.๑๗ ๕๒.๖๙ +๓.๕๒ 

สังคมศึกษาฯ ๔๘.๓๒ ๔๕.๓๖ -๒.๙๖ 
ภาษาอังกฤษ ๓๘.๑๗ ๓๒.๐๑ -๖.๑๖ 

คณิตศาสตร ๔๒.๙๙ ๔๐.๑๘ -๒.๘๑ 
วิทยาศาสตร ๔๑.๘๖ ๔๑.๑๐ -๐.๗๖ 

รวมเฉลี่ย ๔๔.๑๐ ๔๒.๒๗ -๑.๘๓ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย (รอยละ) 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ คาพัฒนาการ 

ภาษาไทย ๔๑.๐๔ ๔๓.๓๖ +๒.๓๒ 
สังคมศึกษาฯ ๔๒.๔๑ ๔๔.๖๘ +๒.๒๗ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๙๔ ๒๗.๒๘ +๑.๓๔ 
คณิตศาสตร ๒๘.๐๒ ๒๔.๑๙ -๓.๘๓ 

วิทยาศาสตร ๓๕.๓๕ ๓๒.๗๔ -๒.๖๑ 
รวมเฉลี่ย ๓๔.๕๕ ๓๔.๔๕ -๐.๑๐ 

  ๔๓ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. จัดประชุมช้ีแจงสรางความตระหนักในดานการจัดการเรียนการสอน

ตามตัวช้ีวัดที่ก ําหนด 
๒. จัดคายวิชาการใหนักเรียนแกนนํา 

ครูผูสอนและนักเรียนรับเกียรติบัตร การสอบ NT และ O-NET 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๗ สถานศึกษากลุมเปาหมายจัดก ิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช
แบบ STEM Education 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษากลุมเปาหมายเขารวมโครงการทั้งหมด ๑๔๖ แหง (จาก 

๑๔๖ แหง) จัดการเรียนการสอนโดย STEM Education จํานวน ๘ โรงเรียน  
คิดเปนรอยละ ๕.๔๘ ของสถานศึกษาทั้งหมด  

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. พัฒนาครูดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม แบงเปน ๓ ระดับ คือ 

ป.๑ - ๓ , ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ 
 

 ๔๔ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
๒. จัดเขาคายสะเต็มศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษา กลุมโรงเรียนละ 

๑๐๐ คน จํานวน ๑๔ กลุม โดยครูผูผานการอบรมของแตละกลุมเปนวิทยากร 
๓. จัดเขาคายสะเต็มศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา กลุมโรงเรียนละ 

๕๐ คน จํานวน ๑๔ กลุม โดยครูผูผานการอบรมเปนวิทยากร 
๔. คัดเลือกครูดีเดนดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาเพื่อเปนตนแบบตอไป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๘ สถานศึกษาไดรับการประเมินการอานและการเขียน ในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัดที่มีผู เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ไดรับ

การประเมิน การอานและการเขียน พรอมรายงานผลครบทั้ง ๔ ครั้ง ทุกสถานศึกษา 
๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
นิเทศติดตามผลเปนระบบเช ิงประจักษ นิเทศเชิงลึกและนิเทศตอเน่ือง

โดยคณะกรรมการนิเทศเครือขาย 

 
 

  ๔๕ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่ ๔ การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยทีส่อดคลองกับความตองการ 
ของการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑  ผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการศึกษาตอ 
ตามความถนัดและความสนใจ 

ผลการดําเนินงาน 
ผูเรียนที่จบการศ ึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรียนตอสายสามัญ

หรือสายอาชีพ จํานวน ๔๘๓ คน จากผูเรียนจบทั้งส้ิน ๕๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๘ 
มีผูเรียนจบ ๔๕ คน ที่ไมเรียนตอออกไปประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ ๘.๕๒ 

แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
๑. จัดประชุมช้ีแจงการด ําเนินงานใหแกผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ

เปนแนวทางเดียวกัน 
๒. โรงเรียนจัดแนะแนวการเรียนตอใหกับผูเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน โดยประสานสถานศึกษาที่เปดสอนสายอาชีวศึกษาเขาไปแนะแนวใหกับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

๓. โรงเรียนจัดประชุมผูปกครองใหความรูและเล็งเห็นความสําคัญในการ 
ศึกษาของเด็ก 

๔. จัดหาทุนการศึกษาใหสําหรบัเด็กดอยโอกาส ขาดแคลน ยากจน 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ หนวยงานทุกระดับมกีารวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีการดําเนินการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๑ เรื่อง คือ “ความคาดหวังของครูผูสอนที่มีตอคุณลักษณะและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง” 

แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
นําผลการวิจยัไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอืน่ ที่มีลักษณะคลายกันและ 

ตองการพัฒนาค ุณภาพ การศึกษาโดยใชกระบวนการว ิจัย 

  ๔๖ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ICT เพื่อการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ หนวยงานที่ไดรับการจัดสรร สนับสนุน ดาน ICT เพื่อการศึกษา  
ผลการดําเนินงาน  
สถานศึกษาทีไ่ดรับการจดัสรรระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน

สําหรับสถานศึกษา จํานวน ๑๓ แหง อยูระหวางการดําเนินการทั้ง ๑๓ แหง 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

แนวทางการพัฒนาปถัดไป  
สรางความเขาใจและเรงรัดสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรรในการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง 

ตัวชี้วัดท่ี ๒  หนวยงานทุกระดับมรีะบบขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียวกัน 
ผลการดําเนินงาน  
๑. สถานศึกษาในสังกัด ใชระบบ Data Management Center จํานวน 

๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลจดุพิกัดทีต้ั่ง ขอมูลพื้นฐานทั่วไปและตรวจสอบ

ความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ทันเวลา ทั้ง ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. สถานศึกษาในสังกัด งานทะเบียนวัดผล ใชระบบ School MIS จํานวน 

๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
แนวทางการพัฒนาปถัดไป  
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ใหกับครูและธุรการ

โรงเรียนในสังกัด 
๒. สนับสนุนกลุม LINE ของครูและเจาหนาที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู

และรวมกันแกไขปญหาในการจัดทําขอมูล 

  ๔๗ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

   

ตัวชี้วัดท่ี ๓  สถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV/DLIT ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของ
ผูเรียน  

ผลการดําเนินงาน DLTV 
๑. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับจัดสรรอุปกรณ DLTV ทั้งหมด 

๙๘ แหง ซึ่งสถานศึกษาทัง้ ๙๘ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ มีการวางแผนการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

๒. มีการพัฒนารปูแบบการจดัการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และไดรับ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบ
ดาวเทียม 

แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
นิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV) 
ผลการดําเนินงาน DLIT 
๑. จ ํานวนสถานศ ึกษาในส ังก ัดที่ไดร ับจ ัดสรรอ ุปกรณ DLIT ทั้งหมด 

๑๔๖ แหง ซึ่งสถานศึกษาทั้งหมด ๑๔๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับดีและดีมาก ตามมาตรฐานการจัดการ 
ศ ึกษาทางไกลผานเทคโนโลย ีสารสนเทศของ สพฐ.  

 ๔๘ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. มีการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานการจัดการโรงเรียนศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓. มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถานศึกษาในสังกัดทีไ่ดรับการ นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. บุคลากรของสถานศ ึกษาที่ไดรับการพัฒนาดานการจ ัดการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลย ีสารสนเทศ จํานวน  ๑,๑๗๔ คน  คิดเปนรอยละ ๙๐ 

แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
๑. สงเสรมิสนับสนุนใหโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรอุปกรณ DLIT ใหบุคลากร

ไดนําไปใชตามคูมือแนวทางการนิเทศ DLIT 
๒. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ทุกโรงเรียน 
๓. การสรางความย่ังยืนใหกับโรงเรียนที่เปนตนแบบ ไดแก โรงเรียน

อนุบาลวัดอางทอง 
๔. การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การพัฒนาดานการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยสีาสนเทศ (DLIT) 

  
 

  ๔๙ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ นักเรียนที่ไดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน ๒๐,๙๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ จากนักเรียน
ทั้งหมด ๒๐,๙๒๒ คน  

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ นักเรียนทีไ่ดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน ๒๐,๘๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ จากนักเรียน
ทั้งหมด ๒๐,๘๑๘ คน  

แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณของโรงเรียน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปของโรงเรียน เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ อัตราการออกกลางคัน  
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ขอมูล DMC ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) นักเรียนช้ัน ป.๑ - 

ม.๓ จํานวนทั้งสิ้น ๑๖,๗๒๑ คน มีนักเรียนที่ออกกลางคัน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๐.๐๒ 
แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
๑. สํารวจขอมูลเด็กท ี่มีแนวโนมจะออกกลางคันและเด ็กที่ออกกลางคัน 
๒. สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลเพื่อแยกปญหาและจัดลําด ับปญหา 
๓. สรางความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการศึกษาใหผูปกครอง

และน ักเรียนไดรับทราบ 

 
 
 

 ๕๐ 
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๔. ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบและขอกฎหมาย แนวทางดําเน ินการใน
การชวยเหล ือและต ิดตามเด็กมาเรียน 

๕. ประชุมคณะกรรมการติดตามและแกไขปญหาเด ็กที่มีแนวโนมที่จะ
ออกกลางคันรวมกัน 

๖. คณะกรรมการฯ ออกตรวจติดตามนักเรียนโดยการเย่ียมบานเพื่อ
รับทราบปญหาและความตองการใหการชวยเหลือ 

๗. ใหการชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหกลบัเขามาสูระบบการศ ึกษา 
๘. นําเสนอแนวทางชวยเหลือและสรุปผลการติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
๙. ประสานทุกฝายรวมม ือกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง ทั้งครู

ผูนําทองถ่ิน ผูปกครอง ทองถ่ิน เปนรูปแบบการสรางเครือขาย 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ โรงเรียนขนาดเลก็ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นักเรียน
ตํ่ากวา ๔๐ คนลงมา) 

ผลการดําเนินงาน 
๑. มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

จํานวน ๙๖ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๖๕.๗๗ 
๒. มีโรงเรียนที่ดําเนินการเรียนรวมแตไมขออนุมัติเลิก จํานวน ๓ โรงเรียน 

คิดเปนรอยละ ๒.๐๕ 
๓. มีโรงเรียนที่ดําเนินการประกาศเลิกสถานศึกษาแลว จํานวน ๑ โรงเรียน 

คิดเปนรอยละ ๐.๖๘ 
แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
๑. จัดทําคูมือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสําเร็จ

ในแตละรูปแบบและนํามาเผยแพรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบริบทคลายคลึงกัน
นําไปประยุกตใช 

 

  ๕๑ 
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๒. จัดทําแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓. จัดทําแผนสรางความเขาใจกับชุมชน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียน

ขนาดเล็กที่มีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คน 
๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนประชารัฐดีใกลบาน) 
๕. การแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมมผีูบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๑ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (ผูเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖)  

ผลการดําเนินงาน 
ผูเรียนที่ไดรับทุนทั้งหมด (ต้ังแตเริ่มรับทุน ปการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)  

จํานวน ๔ คน ไดรับทนุอยางตอเน่ืองจนเรียนจบการศึกษา (ม.๓) จํานวน ๔ คน 
แนวทางการพัฒนาปถัดไป  -ไมมี- 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๒  สถานศึกษาในสังกัดใชทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาในสังกัดทัง้หมด จํานวน ๑๔๖ แหง 
๒. จํานวนสถานศึกษาที่สามารถลดคาใชจายการใชนํ้า คาไปรษณีย  และ

ใชเทคโนโลยีในการบริหารงานดานสารบรรณ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังตอไปน้ี 

๒.๑ สถานศึกษาลดคาใชจายนํ้าประปา จํานวน ๓๕ แหง คิดเปน
รอยละ  ๒๓.๙๗ 

 
 
 

 ๕๒ 
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๒.๒ สถานศึกษาที่ลดคาใชจายคาไปรษณียจํานวน ๑๔๓ แหง คิดเปน
รอยละ ๙๗.๙๕ 

๒.๓ สถานศึกษาที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสในงานสารบรรณ จํานวน 
๑๔๖ แหง  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒.๔ สถานศึกษาที่ลดคาใชจายการใชนํ้าประปา คาไปรษณียและใช
ระบบอิเล็กทรอนิกสในงานสารบรรณ จํานวน ๑๔๖ แหง  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
๑. ขับเคลื่อนและรณรงค การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยเนนมาตรการประหยัดนํ้า ประหยัดไฟฟา ลดคาใชจายทางไปรษณีย 
๒. ใชระบบการรับ – สงเอกสาร ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก Smart 

Area , e-Mail , Application Line ฯลฯ เพื่อลดกระดาษตามมาตรการประหยัด 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการ

ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในสวนที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๑ นโยบาย 
ดังน้ี 
๑. นโยบายท่ี ๓ โครงการประชารัฐ 

ตามที่หนวยงานภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําบันทึก
ขอตกลง (MOU) “สานพลังประชารัฐ” รวมกับหนวยงานภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคม โดยไดกําหนดเปาหมายใหมกีารพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ใช
กลไกจากประชารัฐรวมกันขับเคลื่อน เพื่อการยกระดับการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
นําไปสูการแกไขปญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ํา การเพิ่ม
คุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน อันจะนําไปสูการพัฒนา
ประเทศชาติอยางย่ังยืนตอไป 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการประชารัฐไดรับการพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศ ตามโปรแกรม SMM ในเว็บไซตโรงเรียนประชารัฐ 
www.pracharatschool.go.th  มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยาง
เปนระบบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  มีการอบรมโรงเรียน
ที่เขาโครงการประชารัฐ  เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ   ตามโปรแกรม SMM 
ในเว็บไซตโรงเรียนประชารัฐ www.pracharatschool.go.th  มีการสํารวจ 
ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการขอมูลของผูสนับสนุน 
และทางตนสังกัด โดยผูที่สนใจสามารถเขาชมและดูขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน สําหรับใหผูที่สนใจ
ในขอมูลสารสนเทศไดเขามาชม และสนับสนุนงบประมาณ 

 ๕๔ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการประชารัฐไดใหบริการขอมูลสารสนเทศ
แกหนวยงานอื่น โรงเรียนมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ   ตามโปรแกรม SMM 
ในเว็บไซตโรงเรียนประชารัฐ www.pracharatschool.go.th มีการสํารวจ ปรับปรุง
ขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการขอมูลของผูสนับสนุน และทาง
ตนสังกัด โดยผูที่สนใจสามารถเขาชมและดูขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน   สําหรับใหผูที่สนใจในขอมูล
สารสนเทศไดเขามาชม และสนับสนุนงบประมาณ 

๓. การดําเนินงานโครงการประชารัฐของหนวยงาน/สถานศึกษามี
ความกาวหนาดังน้ี 

๑) โรงเรียนดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชารฐั 
๒) โรงเรียนดําเนินการจัดทําฐานขอมูลของโรงเรียน เพื่อเปนขอมูล

สําหรับโครงการประชารัฐ 
๓) โรงเรียนดําเนินกิจกรรมรวมกับ school partner ในการประสาน

จัดทํางบประมาณ และการพัฒนากิจกรรรมการจัดการเรียนการสอน 
๔) โรงเรียนรวมกับ school partner  และ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทองประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับโรงเรียน ที่เขารวม
โครงการมีการประชุมรวมระหวางโรงเรียนที่เขารวมโครงการในระยะแรกจํานวน  
๓๙  โรงเรียนกับ school partner  จํานวน  ๒  ครั้ง  โดยเปนการประชุมรวม
เพี่อสรางความเขาใจระหวางผูสนับสนุนกับโรงเรยีน  มีการประสาน ในการทํางาน
รวมกันทั้ง ๒ ฝาย ในการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  และมีการอนุมัติ
งบประมาณเพื่อดําเนินงาน 

 
 
 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๕) โรงเรียนที่เขารวมโครงการประชารัฐไดรับการจัดสรร โทรทัศน 
อินเตอรเน็ต และสื่อการเรียนการสอน  ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครบทุกโรงเรียน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
๑. สถานศึกษาไดแสดงความโปรงใส ในการบริหารงาน สามารถตรวจสอบได 
๒. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนในดานสื่อเทคโนโลยี งบประมาณ 

และกําลังความคิด 
๓. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีความพรอม 
ปญหา อุปสรรค 
การสื่อสาร ความตองการ ระหวางโรงเรียนกับองคกรเอกชนที่มา

สนับสนุนงบประมาณ มีความตองการไมตรงกันในหลายเรื่อง เชนในการจัดทํา
แผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

แนวทางการแกไข 
จัดประชุมสรางความเขาใจระหวางโรงเรียนกับองคกรเอกชนที่มาสนับสนุน

งบประมาณ โรงเรียนรวมกบั school partner และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
มีการประชุมรวมระหวางโรงเรียนที่เขารวมโครงการในระยะแรกจํานวน ๓๙  
โรงเรียนกับ school partner จํานวน ๒ ครั้ง โดยเปนการประชุมรวมเพี่อสราง
ความเขาใจระหวางผูสนับสนุนกับโรงเรียน  มีการประสาน ในการทํางานรวมกันทั้ง ๒ ฝาย 
ในการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินงาน 
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๒. นโยบายท่ี ๔ การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมนีโยบายการนําสือ่
เสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสําหรับครูที่ทําการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนประชารัฐ เพื่อใหสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และจัดบรรยากาศการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๔๖ โรงเรียนสามารถใชสื่อเสริม

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ 

๒. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐ จํานวน ๓๙ โรงเรียน
สามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการพัฒนาความรู 
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการ
จัดการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษากลุมนักเรียนโปรแกรมปกติ และกลุมนักเรียนโปรแกรม
พิเศษ ตามโครงการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไดแก การแขงขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) และการแขงขัน (Multi Skills Competition) 
ตามโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
ทําใหครูผูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียนมีความต่ืนตัวและเห็นความสําคัญ

ของภาษาอังกฤษเกิดการแขงขันมากข้ึน 
ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณที่ไดรับการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ไมเพียงพอตอการดําเนินการที่จะนําโรงเรียนและนักเรียนสังกัดอื่น เขารวมแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษได รวมทั้งไมสามารถดําเนินการจัดการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาใหกับโรงเรยีนในสงักัดอืน่ได เชน โรงเรียนสังกัดเอกชน 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีเวทีการประกวด/กจิกรรม ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินวิชาการ
ระดับภาคและระดับประเทศในงานมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน) ซึ่งไมควรนํามา
รวมกับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการแกไข 
ดําเนินการประชาสัมพันธใหเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  โดยทําหนังสือแจงประธานกลุมและสงเกณฑ
การแขงขันใหทุกโรงเรียนและใหกลุมโรงเรียน ๑๔ กลุมโรงเรียน พรอมทั้ง
ดําเนินการคัดเลือกนักเรียน และใหสงนักเรียนที่เปนตัวแทนไดรับการคัดเลือก
แตละกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม  ๗ รายการ  มาแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จัดทําโครงการและจัดทํา
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฝายตางๆ และคณะกรรมการตัดสิน  โดยมีศึกษานิเทศก
เปนกรรมการและออกขอสอบทั้ง ๓ กิจกรรม ๗ รายการ และใหครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ ครูตางชาติเปนกรรมการตัดสินในแตละกิจกรรมการแขงขันใน
ครั้งน้ี ซึ่งคณะกรรมการแตละกิจกรรมจะประชุมและดําเนินการแขงขันใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและกิจกรรมไปแขงขันตอไป 
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๓. นโยบายท่ี ๕ โรงเรียนคุณธรรม : ตามโมเดลของมูลนิธยิุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณเปนองคการทีส่นับสนุนการแกไขปญหาดานความเสื่อม
ทางศีลธรรมและสงเสริมการบมเพาะความดีมีคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมและ
เปนระบบโดยกําหนดตัวช้ีวัดใหสถานศึกษาที่ดําเนินการตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม : ตามโมเดลของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ดําเนินการดังน้ี 

๑. มีกระบวนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน 
๒. ใชโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
๓. พฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มข้ึน 
๔. พฤติกรรมที่ไมพงึประสงคลดลง 
๕. เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพฒันาคุณธรรมจากทุกภาคสวน 
๖. มีองคความรู/นวัตกรรม การสรางเสริมคุณธรรมและบูรณาการ

คุณธรรมเขากับการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
๗. สามารถเปนแหลงเรียนรูดานพฒันาคุณธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนในสังกัดเขารวมโครงการ ๑๔๖ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดประชุมช้ีแจงโรงเรียน
คุณธรรมใหเขาใจและสามารถกําหนดคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนคุณธรรม
ตามโมเดลของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่งอยูในระยะที่โรงเรียนกําลังดําเนินการ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เปนโครงการที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ระยะเวลานานจึงจะเกิด

ประโยชนสูงสุด 
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ปญหา อุปสรรค 
อยูในระยะเริ่มดําเนินโครงการ  จงึยังไมพบปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข  -ไมมี- 

๔. นโยบายท่ี ๖ สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสะเต็มศึกษา เปนโครงการสําคัญใน

ดานหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรูของจุดเนนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
และไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน 
๑. สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ไดจัดสรร

งบประมาณจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อหนังสือสะเต็มศึกษาของ สสวท.ใหกับ
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด  ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๒. จัดอบรมครใูหกบัครทูุกโรงเรยีนในสังกัด ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษา 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยระดับประถมศึกษาจัดอบรมโรงเรียนละ ๒ คน แบงเปน  
๔ รุนๆละ ๒ วัน  ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนละ ๓ คน แบงเปน  ๒ รุนๆละ ๒ วัน  
รวม ๔๐๙ คน เพื่อผลการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาใหเต็มพื้นที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๓. สงศึกษานิเทศกและผูบริหารสถานศึกษาที่เขาโครงการเขารับการอบรม
เพื่อบริหารจัดการเรียนรูในโรงเรียน และดําเนินการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู 
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๔. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกลุมโรงเรียนไปดําเนินการพัฒนาครู

ทุกคนในกลุมโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน 
ประโยชนท่ีไดรับ 
ครู  ผูบริหาร และศึกษานิเทศก  ไดรับความรูเรื่องการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดวยสะเต็มศึกษา และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนได 
ปญหา อุปสรรค 
ขาดบุคลากรที่เปนตนแบบในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาที่เปนรูปธรรม

ที่ชัดเจนที่สามารถเปนแบบอยางได และยังไมมีนวัตกรรม 
แนวทางการแกไข 
จากปญหาการขาดบุคลากรที่เปนตนแบบในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา

น้ัน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดแกปญหา โดยการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนทีเ่ขาโครงการสะเต็มศึกษารุนแรก เพื่อใหจัดกิจกรรมการเรียนรู
สะเต็มศึกษาใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอและพัฒนานักเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
๕. นโยบายท่ี ๗ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net 

ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดกําหนดใหมีการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) เปนประจําทุกป โดย
ทดสอบนักเรยีนทุกคน  ทุกกลุมสาระในช้ัน ป. ๖ และ ช้ัน ม. ๓  ทั้งน้ีสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET)  ซึ่งถือเปนการตรวจสอบ และ
ประเมินมาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา เพื่อ
นําขอมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลผูเรียน ไปใชประโยชนในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกระดับสูการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในทีย่ั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ระดับช้ันเรียน การบริการเครื่องมือ
วัดประเมินผล สงเสรมิการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย  

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ไดดําเนินงานตามข้ันตอน 

ไดมีการเตรียมการสอบ การแตงต้ังกรรมการ และดําเนินการสอนตามตารางที่
กําหนด มีการสรุปผลการสอบและนําไปใชในการปรับปรุงแกไขเรื่องการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในปตอไป การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ผลจากการทดสอบที่มีขอสอบเปนมาตรฐานกลาง ทําใหสามารถนําผล

การทดสอบ วิเคราะหถึงความสามารถของผูเรียน  และนําผลมาปรับปรุงแกไข
ใหไดตามเกณฑที่คาดหวัง 

ปญหา อุปสรรค 
จากการดําเนินงาน คือ ขอมูลนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง รายช่ือนักเรียน

มีการเปลี่ยนแปลง และไมไดแกไขในระบบ ทําใหเมื่อถึงเวลาดําเนินการสอบ 
รายช่ือนักเรียนไมมี รายช่ือไมตรงกับขอสอบ มีนักเรียนบางสวนไมเขาสอบตาม
กําหนดเวลา ตองไปสอบเพิ่มเติม 

แนวทางการแกไข 
การประชุมทําความเขาใจกับสถานศึกษาที่เกี่ยวของ  และเตรียมการ

แกไขปญหา ตามระเบียบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)  
เพื่อใหนักเรียนเขาสอบไดตามปกติ 
๖. นโยบายท่ี ๘ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องหน่ึงคือ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกรอบวิสัยทัศน
ดานการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมสูการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง

  ๖๒ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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สอดคลองกบัหลายประเทศที่ผูนําดานการศึกษาของโลกเห็นพองกับแนวคิดสําคัญ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในเรื่องของจิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ 
ความรูพื้นฐานดานพลเมือง สุขภาพและสิ่งแวดลอม และทักษะซึ่งจําเปนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทํางานและทักษะชีวิต  

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูที่สามารถบูรณาการใน

กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตามหลักสูตร ดังน้ี 
๑. สาระวิชาวิทยาศาสตร สูกิจกรรมเพิ่มเวลารู  จํานวน ๖๕ กิจกรรม 
๒. สาระวิชาคณิตศาสตร สูกจิกรรมเพิม่เวลารู  จํานวน ๗๒ กิจกรรม 
๓. สาระวิชาภาษาอังกฤษ สูกิจกรรมเพิ่มเวลารู  จํานวน ๖๒ กิจกรรม 
๔. สาระวิชาภาษาไทย สูกิจกรรมเพิม่เวลารู  จํานวน ๖๘ กิจกรรม 
๕. สาระวิชาสังคมศึกษา สูกิจกรรมเพิ่มเวลารู  จํานวน ๖๒ กิจกรรม 
๖. สาระวิชาสุขศึกษา สูกจิกรรมเพิ่มเวลารู  จํานวน ๖๗ กิจกรรม 
ประโยชนท่ีไดรับ 
สถานศึกษาที่ศึกษาทําความเขาใจอยางชัดเจนและมีความตระหนักสามารถ

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูไดอยางมีคุณภาพถึงตัวผูเรียนอยางแทจริง 
ปญหา อุปสรรค 
นโยบายเปลี่ยนแปลงไมชัดเจน และความไมตอเน่ืองเชิงนโยบาย 
แนวทางการแกไข 
พัฒนาความเขมแข็งแกบุคลากร โดยการนิเทศ กํากบัติดตามอยางใกลชิด 

๗. นโยบายท่ี ๑๐ การพัฒนาโรงเรียน ICU 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายการยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน
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(โรงเรียน ICU) เพื่อพัฒนาและชวยเหลือโรงเรียนที่ประสบวิกฤติทางการศึกษา
ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนและแกไขปญหาตามสภาพปญหาและ
ความตองการของโรงเรียน โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเขารวม
โครงการพัฒนาโรงเรียน ICU สงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดคัดเลือกโรงเรียน

เขารวมโครงการพัฒนาโรงเรียน ICU จํานวน ๑๐ โรงเรียน สง สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อดําเนินการตามนโยบาย 

ประโยชนท่ีไดรับ 
โรงเรียนที่เขารวมโครงการไดรับความชวยเหลือที่ประสบวิกฤติทางการศึกษา

ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนและแกไขปญหาตามสภาพปญหาและ
ความตองการของโรงเรียน 

ปญหา อุปสรรค 
ยังไมไดรับงบประมาณตามที่โรงเรียนจัดของบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนวทางการแกไข 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรติดตามงานตามนโยบาย

ในการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณตามที่โรงเรียนเสนอขอ 
๘. นโยบายท่ี ๑๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายรฐับาลทีผ่านมา ไดมีการนอมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ เพื่อสรางภูมิคุมกันและสรางความสมดุล
ทั้งดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษาที่เนนการปลูกฝงเด็กและเยาวชนในทุกระดับ นอมนํา
หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชเปนหลกัใจหรือหลักคิด หลักการทํางาน
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และหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนกระทั่งมีอุปนิสัย “อยูอยางพอเพียง” เพื่อให
สามารถรักษาสมดุลในการดําเนินชีวิต และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ตลอดเวลา ไดอยางมีสติ ตลอดจนใชปญญาความรูในทางที่กอใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสวนรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดเปนยุทธศาสตรใหเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง 
โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาใหเปนสถานศึกษาพอเพียงครบ ๑๐๐% ในป ๒๕๖๐ 
โดยสถานศึกษาพอเพียงตองผานการประเมนิตามเกณฑการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ  

ผลการดําเนินงาน 
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง นํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารและเขาสูกระบวนการเรียนการสอนเปนสถานศึกษา
พอเพียง จํานวน ๑๐๑ โรงเรียน เปนศูนยการเรียนรู จํานวน ๑ โรงเรียน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
นักเรียนไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ปญหา อุปสรรค 
ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงกําหนดใหกรรมการประเมินนอกสังกัด 

ซึ่งยากตอการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 
แนวทางการแกไข 
แกไขโดยนิยามใหม  กรรมการนอกสังกัด  ใหหมายถึงคนตางเขตพื้นที่

การศึกษาก็สามารถประเมินสถานศึกษาพอเพียงได 
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๙. นโยบายท่ี ๑๒ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทําแผนการดําเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามบริบทของแตละเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวางแผนการดําเนินงานใหเปน
รูปธรรม ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนตํ่ากวา ๑๒๐ คนลงมา) จํานวนมาก มีปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการที่หลากหลายเชน ขาดผูบริหาร ครูไมครบชั้น 
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูไมตรงเอก ครูยายบอย
งบประมาณนอย เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีการบรหิารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก ดังน้ี 
๑. การรวมสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจในการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ไดดังน้ี 

การรวมสถานศึกษา จํานวน ๒ แหง คือ  
๑) โรงเรียนวัดไชยภูมิ อําเภอไชโย ไปรวมกบัโรงเรียนวัดมหานาม อาํเภอไชโย 
๒) โรงเรยีนวัดหลวง อาํเภอวิเศษชัยชาญ  ไปรวมกบัโรงเรยีนอนุบาล

วัดนางใน  อําเภอวิเศษชัยชาญ 
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๒. การเลิกสถานศึกษา จํานวน  ๖ แหง คือ 

๑) โรงเรียนวัดสุวรรณ  อําเภอเมืองอางทอง 
๒) โรงเรียนวัดบางศาลา อําเภอไชโย 
๓) โรงเรียนวัดเทวราช  อําเภอไชโย 
๔) โรงเรียนวัดเกตุ  อําเภอปาโมก 
๕) โรงเรียนวัดยางมณี  อําเภอโพธ์ิทอง 
๖) โรงเรียนวัดไผแหลม  อําเภอสามโก 

ประโยชนท่ีไดรับ 
การสรางความเขาใจเปนสวนหน่ึงที่ชุมชนไดมอบความไววางใจใหกับ

เขตพื้นที่ และยอมรับกับโรงเรียนที่จะไปเรียนรวม ทั้งน้ีตองใชเวลาใหชุมชน
เกิดความคุนเคยในการไปเรียนรวมกอน 

ปญหา อุปสรรค 
จากการดําเนินงานตามนโยบายพบวา โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน

ตํ่ากวา ๔๐ คน ทําใหบุคลากรครูผูสอนนอยบางโรงเรยีนขาดผูบรหิารครูตองทาํ
หนาที่บริหารจัดการและสอนไปดวย งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวไดนอย
ไมเพียงพอที่จะมาบริหารจัดการได 

แนวทางการแกไข 
๑. ควรพิจารณาเงินอุดหนุนรายหัวใหกับโรงเรียนขนาดเล็กใหเพียงพอ

ตอความตองการ 
๒. สนับสนุนสื่ออุปกรณการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียมชวยในการจัด 

การเรียนการสอน 
 
 

  ๖๗ 
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๑๐. นโยบายท่ี ๑๓ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามโครงการสรางจิตสํานึกการจัดการขยะ พลังงาน
และความหลากหลายทางชีวภาพและธนาคารขยะ โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อ
สรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะในสถานศึกษาเฉลี่ย ๑ กิโลกรัม ตอ ๑ วัน 
ในสถานศึกษา ๒) เพื่อสรางองคความรูและจิตสํานึกการนําขยะมาใชประโยชน
ในสถานศึกษาตามหลกั ๓ Rs ๓) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู แหลงเรยีนรู เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการขยะและนําขยะมาใชประโยชนในสถานศึกษา ๔) เพื่อนํา 
ความรู มาประยุกตใชในการตอยอดโครงการการสรางวินัยดานการบริหารจัดการ 
ขยะ ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ๕) เพื่อ
ตอยอดโครงการโรงเรียนสิง่แวดลอมศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน (Eco-School) 
ตามมาตราที่ ๓๑ ในการเตรียมรองรับตามนโยบายปฏิรูปดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ  (ในระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา) ตามกรอบของอาเซียน 
๖) เพื่อสงเสรมิองคความรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ดานการ
ลดใชพลังงาน การจัดการขยะ ที่ถูกตองใหกับศึกษานิเทศก  ครู ผูบริหาร และ
นักเรียน ๗) เพื่อสงเสริมเจตคติที่ดีในการปรับเปลี่ยน และสรางวินัยดานการลด
ใชพลงังานที่ถูกตองใหกับศึกษานิเทศก คร ูผูบริหาร บุคลกรทางการศึกษา และ
นักเรียน ๘) เพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูนําสูการปฏิบัติ และสรางนวัตกรรม
แหงการเรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา ๙) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการวิจัย
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนใหกับคร ูศึกษานิเทศกและนักเรียน 
และ ๑๐) เพื่อกํากับติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงานของโรงเรียนดานการ
ลดใชพลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ๖๘ 
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ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนสรางความตระหนักเพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชน  เยาวชน  

คัดแยกขยะที่ตนทาง สรางกลไกลเรียกคืนขยะมูลฝอยเพิ่มมูลคา เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยสราง
รูปแบบจัดการธนาคารขยะโดยเยาวชน ประชาชน เขามามีสวนรวมแบบบรูณาการ  
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับประเภทของขยะ และการคัดแยกประเภทของขยะให
ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหมีความรูความเขาใจการบริหารจัดการธนาคารขยะ
แบบบูรณาการ เพื่อใหประชาชน เยาวชน มีรายไดในการคัดแยกขยะ รูจักการออม  
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

ประโยชนท่ีไดรับ 
สรางสิ่งแวดลอมทีส่ะอาด  สรางรายไดในชุมชน 
ปญหา อุปสรรค 
ความรวมมือบางครั้งยังไมครอบคลมุถึงชุมชน 
แนวทางการแกไข 
โรงเรียนสรางความตระหนักเพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชน  เยาวชน  

คัดแยกขยะที่ตนทาง สรางกลไกลเรียกคืนขยะมูลฝอยเพิ่มมูลคา เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ในชุมชน 
๑๑. นโยบายท่ี ๑๔ การปองกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนน 

ปญหาการเกดิอุบัติเหตุทางทองถนนเปนสิ่งใกลตัวและควรหาทางปองกัน
มิใหเกิดกับนักเรียนในขณะเดินทางจากบานไปโรงเรียนและจากโรงเรียนเพื่อ
กลับบานทั้งผูขับข่ีและผูโดยสารจะตองมีความตระหนัก ระมัดระวังและไมประมาท
เพื่อการปองกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนน 

 
 

 ๗๐ 
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ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษามีการจดักจิกรรมรณรงคปลูกจิตสํานึกในการเดินทางโดยใช

รถจักรยานยนตและรถสาธารณะใหแก เยาวชน บุคลากร และผูปกครอง ในการ
สวมหมวกนิรภัย  การคาดเข็มขัดนิรภัย การไมขับรถดวยความเร็วสูง และขับรถ
ดวยความไมประมาท  จากผลการดําเนินการดังกลาว ทําใหบุคลากรในสังกัด
เดินทางดวยความปลอดภัยไมมีผูเสยีชีวิตจากอุบติัเหตุบนทองถนน และเปนการ
สงเสริมใหเด็ก เยาวชน บุคลากร ผูปกครอง มีวัฒนธรรมในการใชรถใชถนนได
ถูกตองเกิดความปลอดภัยมากข้ึน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
๑. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนในชุมชน 
๒. ประชาชนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
๓. ประชาชนมีวินัยการจราจรในการใชรถยนต ใชถนนอยางปลอดภัย 
๔. ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานักในเรื่องความปลอดภัยทางถนน และ

มีมารยาทในการขับข่ีมีนํ้าใจและเอื้ออาทรใหแกกัน 
ปญหา อุปสรรค 
นักเรียนยังติดนิสัยไมเคารพกฎ กติกา มารยาทในการใชรถใชถนน 
แนวทางการแกไข 
ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการจราจรบนทองถนน 

 
 
 

 
 

  ๗๑ 
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สวนท่ี ๔ 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายตาม
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด โดยมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานเปนระยะ ทําใหมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังน้ี 

๑. ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียรอยละจําแนกตามระดับ 

เขตพื้นที่ จังหวัด ภาค สังกัด(สพฐ.) ประเทศ 

การอานออกเสียง ๘๑.๒๓ ๘๐.๙๗ ๗๘.๐๘ ๗๓.๓๔ ๗๓.๕๗ 

การอานรูเรื่อง ๗๙.๖๙ ๘๐.๕๑ ๗๔.๐๙ ๖๙.๕๒ ๖๙.๕๘ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๘๐.๕๓ ๘๐.๗๙ ๗๖.๑๓ ๗๑.๔๖ ๗๑.๖๐ 

ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง โดยภาพรวมและรายสมรรถนะสูงกวาระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
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๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ITA)  

ดัชน ี คะแนนที่ได 
ระดับคุณธรรม              

และความโปรงใส 

ความโปรงใส (Transparency) ๙๘.๖๕ สูงมาก 

ความพรอมรับ (Accountability) ๗๖.๘๖ สูง 

ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Corruption-Free) 

๙๗.๘๒ สูงมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
(Integrity Culture) 

๘๓.๙๕ สูงมาก 

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
(Work Integrity) 

๙๓.๒๐ สูงมาก 

คาเฉล่ียรวม ๙๐.๑๐ สูงมาก 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ITA) ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ๙๐.๑๐ 
อยูในระดับ “สูงมาก” โดยดัชนีที่มีคาคะแนนสูงสุดไดแก ดัชนีความโปรงใส 
(Transparency) ไดคะแนน ๙๘.๖๕ และดัชนีที่มีคาคะแนนตํ่าสุดคือ ดัชนีความ
พรอมรับ (Accountability) มีคะแนน ๗๖.๘๖ 
 
 
 
 

 

  ๗๓ 
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ผลความสําเร็จ 
ผลจากการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีสวนรวม

จากผูมีสวนเกี่ยวของทกุภาคสวน ในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานตามกลยุทธ 

จุดเนน สงผลใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคและเปาหมายของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และมีผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูบริหาร ที่ประสบความสําเร็จจนไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ ใน
ระดับภาค และระดับชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
หนวยงานอื่น ดังน้ี 
๑. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑.๑ การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวาง วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
สรุปเหรียญรางวัลได ดังน้ี 

ชนะเลิศ   จํานวน    ๑  รายการ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  จํานวน    ๑  รายการ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  จํานวน    ๓  รายการ 
เหรียญทอง   จํานวน  ๑๓  รายการ 
เหรียญเงิน   จํานวน    ๑  รายการ 

 

 

 

 

ที่ รายการ รางวัล โรงเรียน 

 ๗๔ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เหรียญ อันดับ 

๑ การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.๑-ป.
๖ 

ทอง ชนะเลิศ วัดนางเลว 

๒ การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.
๖ 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

วัดบานปา 

๓ 
 

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม 
กลอนส่ี (๔ บท) ป.๔-ป.๖ 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

อนุบาลวัด
อางทอง 

ที่ รายการ 
รางวัล 

โรงเรียน 
เหรียญ อันดับ 

๔ การแขงขันการบรรเลงวงเครื่องสาย
วงเล็ก ป.๑-ป.๖ 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

วัดนางเลว 

๕ การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเห็น ป.๑-ป.๖ 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

วัดมะขาม 

๖ การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ ทอง ๔ อนุบาลวัดนางใน 

๗ การประกวดการขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเห็น ป.๑-ป.๖ 

ทอง ๔ วัดทาชุมนุม 

๘ การแขงขันการเลานิทาน                
ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๕ วัดมะขาม 

๙ การแขงขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๖ วัดสีบัวทอง 

๑๐ การแขงขันเดี่ยวจะเข ป.๑-ป.๖ ทอง ๗ วัดนางเลว 

๑๑ การแขงขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ป.๑-ป.๖ 

ทอง ๘ วัดนางเลว 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑.๒ การประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ 
โครงการรักษภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560 

โลรางวัล และเกียรติบัตร การประเมินการอานออกเขียนไดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ มีคาเฉลี่ย อันดับที่ ๓  

   

๑.๓ การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจําป ๒๕๕๘ ระดับดีเดน 

โลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ประจําป ๒๕๕๘ ระดับดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง (รับรางวัล เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  

๒. สถานศึกษา 
๒.๑ รางวัลโรงเรยีนวิถีพุทธพระราชทาน รุนที่ ๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแก  

โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ  อําเภอปาโมก 
๒.๒ รางวัลสถานศึกษาตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของ สพฐ.

ระดับประเทศ รุนที่ ๕ ประจําป ๒๕๖๐ ไดแก  
๑) โรงเรียนวัดทาชุมนุม 

๑๒ การประกวดภาพยนตรส้ัน ป.๑-ป.๖ ทอง ๙ วัดขอย 

๑๓ การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ป.๑-ป.๖ ทอง ๑๒ วัดสีบัวทอง 

๑๔ การแขงขันศิลปสรางสรรค ม.๑-ม.๓ เงิน ๗ วัดสีบัวทอง 

 ๗๖ 
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๒) โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ 
๒.๓ โลรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป ๒๕๕๘ ระดับดีเดน (รับรางวัล เมื่อวันที ่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ไดแก 

๑) โรงเรียนวัดปลดสัตว  อําเภอเมืองอางทอง 
๒) โรงเรียนวัดลิ้นทอง  อําเภอเมืองอางทอง 
๓) โรงเรียนวัดเซิงหวาย  อําเภอเมืองอางทอง 
๔) โรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม อําเภอไชโย 
๕) โรงเรียนวัดวงษภาษณ  อําเภอไชโย 
๖) โรงเรียนวัดบญุศิริวิทยาราม อําเภอโพธ์ิทอง 
๗) โรงเรียนวัดโพธ์ิราษฎร  อําเภอโพธ์ิทอง 
๘) โรงเรียนวัดมวงคัน  อําเภอโพธ์ิทอง 
๙) โรงเรียนวัดนํ้าอาบ  อําเภอโพธ์ิทอง 
๑๐) โรงเรียนวัดโพธ์ิเอน  อําเภอโพธ์ิทอง 
๑๐) โรงเรียนชุมชนวัดทาอิฐ  อําเภอโพธ์ิทอง 
๑๒) โรงเรียนวัดงิ้วราย  อําเภอโพธ์ิทอง 
๑๓) โรงเรียนวัดแปดแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ 
๑๔) โรงเรียนบานหนองถํ้า  อําเภอสามโก 
๑๕) โรงเรียนบานดอนกราง  อําเภอแสวงหา 

 
 
 
 
 

  ๗๗ 
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๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARD) ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวัล 

๑. นางทิพวรรณ ชางตอ อนุบาลวัดนางใน ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม 
ระดบัประถมศึกษา กลุมสาระการเรยีนรู
คณิตศาสตร ดานวิชาการ 

๒. นางอัมพร บําเพ็ญ อนุบาลวัดนางใน เหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม  
ระดบัประถมศึกษา กลุมสาระการเรยีนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา ดานวิชาการ 

๓.๒ รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

ช่ือ-สกุล หนวยงาน/โรงเรียน สาขา 

๑. นายสมเกียรติ  แกวมณี สพป.อางทอง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 

๒. นางสารี่  คงออน วัดทาชุมนุม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นางดาวรุง  บุญถนอม สพป.อางทอง ปองกันและแกปญหายาเสพติด        
ในสถานศึกษา 

๔. นายชัยวัฒน  ม่ันอก วัดแปดแกว ปองกันและแกปญหายาเสพติด        
ในสถานศึกษา 

๕. นางสาวรัชดา  ทองสุข วัดนางเลว อนุรักษมรดกไทย (ดนตรีไทย) 

๓.๓ รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙) ไดแก นางสาวสุภัสสรา  สนธ์ิเจริญ โรงเรียนวัดทาชุมนุม 

 ๗๘ 
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๓.๔ โลรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป ๒๕๕๘ ระดับดีเดน (รับรางวัล เมื่อวันที่ 
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ไดแก นางดาวรุง บุญถนอม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๓.๕ โลรางวัลบุคคลตนแบบ 

ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวัล 

นายเกรียงไกร  บํารุงจิตร วัดพิจารณโสภณ ครูปูชนียบุคคล ประจําป ๒๕๖๐ จาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) 

นายเกรียงไกร  บํารุงจิตร วัดพิจารณโสภณ คุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดอางทอง 

นายเกรียงไกร  บํารุงจิตร วัดพิจารณโสภณ “ทําดีเพื่อพอ สานตอที่พอทํา พอเพียง               
มีวินัย สุจริต จิตอาสา” จากคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธแหงชาติ ระดับจังหวัด 
(จังหวัดอางทอง) 

   

  ๗๙ 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา                         

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐ 
.................................................. 

ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการจัดทําเอกสาร 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายงานผลการจัด
การศึกษาประจําป)  ตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  เพื่อ
ประมวลผล ความสําเร็จของการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหสาธารณชนทราบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. คณะที่ปรึกษา  มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย 
๑. นายมโน  ชุนด ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๒. นายสมปอง  คงออน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๓. นายนพปฎล  บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๔. นายสมชัย  ปานผาสุข รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๕. นายสมเกียรติ แกวมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๖. นายศรีรัตน  รัตนราศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๒. คณะทํางาน  มีหนาที่ วิเคราะห สังเคราะห และประมวลผลภาพรวมของการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทํารายงานผล
การจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประกอบดวย 

/๑. นายสมเกียรติ... 

  ๘๑ 
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-๒- 
๑. นายสมเกียรติ  แกวมณี   รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง  หัวหนาคณะทํางาน 
๒. นางวิภา  สาธิตะกร รักษาการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน รองหัวหนาคณะทํางาน 
๓. นางมานพ  มณีโชติ   ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ              คณะทํางาน 
๔. นางนิทรา  อุนทรัพย   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล             คณะทํางาน 
๕. นายณนพพล  เสนาะดนตร ี   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา           คณะทํางาน 
๖. นางชลธิชา  พงศศรี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย คณะทํางาน 
๗. นายโสรส  ม่ันดี       ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ    คณะทํางาน 
๘. นางจันทรา  จันทพันแจง   ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                   คณะทํางาน 
๙. นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชต ินักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ                   คณะทํางาน 
๑๐. นางสาวอารีย  บุญเสริม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ            คณะทํางาน 
๑๑. นางเครือมาศ  เจียรนัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ            คณะทํางาน 
๑๒. นางสมคิด  ชีระภากร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ             คณะทํางาน 
๑๓. นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                      คณะทํางาน 
๑๔. นางสาวปราณี  อยูสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๕. นางไพฑูรย  จิตใส   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   วิเคราะห สังเคราะห และประมวลผลภาพรวมของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ใหคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้ง รวมกันปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ใหบังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป 

ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป   

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายมโน  ชุนดี) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 ๘๒ 



  
 

   

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 
นายมโน  ชุนดี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
นายสมเกียรติ  แกวมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
นางวิภา  สาธิตะกร รักษาการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

รวบรวม/เรียบเรียง 
นางวิภา  สาธิตะกร รักษาการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
นางสาวปราณี  อยูสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางสาวอารีย  บุญเสริม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางเครือมาศ  เจียรนัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางไพฑูรย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

พิมพ/จัดทํารูปเลม 
นางสาวปราณี  อยูสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ออกแบบปก 
นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ภาพกิจกรรม 
นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชต ิ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ

  ๘๓ 



 

 

 


