
 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงาน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 
  เอกสารหมาย๒ / ๒๕๖๓ 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 

 
ค ำน ำ 

 
  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ             
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม               
มีทักษะในการด ารงชีวิต ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัดที่สนองต่อนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจุดเน้นการด าเนินงาน                
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนา                  
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป  
  ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ และจัดท ารายงานผล                     
การด าเนินงานฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคของ                 
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป 
 
 
 
              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

              พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ 
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สำรบัญ 
 

                    หน้ำ 
 

ส่วนที่  ๑  บทน ำ           
 บริบทเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒      ๑ 

- ข้อมูลการปกครอง          ๑ 
- ข้อมูลบุคลากร          ๒ 
- ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา         ๔                                                                                                      

ส่วนที่  ๒  กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ         
- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์      ๖ 

ส่วนที่  ๓ วิธีด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน   
 งบพัฒนาการศึกษา                      

-      นโยบายที่  ๑   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง      -  
-      นโยบายที่  ๒  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๘ 
-      นโยบายที่  ๓   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ   ๓๐ 
-      นโยบายที่  ๔   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ    ๔๓  
-      นโยบายที่  ๕   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๔๗ 
-      นโยบายที่  ๖   การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   ๕๐ 

 งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
-      นโยบายที่  ๑   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง      ๗๓  
-      นโยบายที่  ๒  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๗๕ 
-      นโยบายที่  ๓   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ   ๘๘ 
-      นโยบายที่  ๔   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ    ๑๐๑  
-      นโยบายที่  ๕   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๑๐๒ 
-      นโยบายที่  ๖   การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   ๑๐๔ 

        

ส่วนที่  ๔  ผลกำรด ำเนินงำนที่ภำคภูมิใจของส ำนักงำน      ๑๐๘ 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร          ๑๑๔ 
 

 
 



๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

บริบทเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  ๒  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒  ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๕๐๕  ถนนอุ่มจาน                            
ต าบลกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  ๔๑๑๑๐  
 โทรศัพท์    ๐๔๒ - ๓๓๔๕๗๕  

โทรสาร     ๐๔๒ - ๓๓๔๕๑๗ 
http://www.udesa๒.go.th   

อำณำเขตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  ๒   
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมือง อ าเภอหนองหาน อ าเภอไชยวาน อ าเภอกู่แก้ว  
   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเขาสวนกวาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น                                             
   และอ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอค าม่วง  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และอ าเภอวาริชภูมิ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
ข้อมูลกำรปกครอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๖ อ าเภอ                               
ดังแสดงในตารางที่ ๑ 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงขอบเขตการให้บริการทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. พื้นที่                   
(ตร.กม.) 

ห่ำงจำก 
สพป.(กม) 

กุมภวาปี ๑๓ ๑๗๕ ๘ ๗ ๖๗๒.๖ ๐ 
โนนสะอาด ๖ ๖๖ ๒ ๕ ๔๒๔.๙ ๓๐ 
ศรีธาตุ ๗ ๘๖ ๔ ๔ ๕๑๒.๕ ๓๐ 
วังสามหมอ ๖ ๗๒ ๔ ๓ ๗๒๗.๓ ๕๔ 
หนองแสง ๔ ๓๘ ๒ ๓ ๖๕๙.๔ ๓๐ 
ประจักษ์ศิลปาคม ๓ ๔๑ - ๓ ๑๑๔.๘ ๓๐ 

รวม ๓๙ ๔๗๘ ๒๐ ๒๕ ๓๑๑๑.๕๐ - 
 
     
 

 



๒ 
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ข้อมูลบุคลำกร    
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  ๒   
๑. นายบูรพา  พรหมสิงห์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๒. นายสมาน  บุญจะนะ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ 
๓. นายชาญชัย  ทองแสน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ 
 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย   
๑. นางมุกดา  โพธิ์นิล   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
๓. นายปราโมทย์  พละจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์  
๕. นางสาวพจนีย์  สาอุด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๖. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. นางจุฬาพิศ  นันทะสุธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๘. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๙. นางพจนีย์  ศรีสุข  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๐. นายภุชงค์  ผ่านชมภ ู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
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ตำรำงท่ี ๒ ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนใน สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 
 
ที ่

 
กลุ่ม 

จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละกลุ่ม 
ผอ.
กลุ่ม 

บุคลำกร พนักงำน
รำชกำร 

ครูช่วย
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ประจ ำ 

อัตรำ
จ้ำง 

รวม 

๑ กลุ่มอ านวยการ ๑ ๓ - - ๒ ๕ ๑๑ 
๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
๑ ๖ - - - - ๗ 

๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล - ๗ - - - - ๗ 
๔ กลุ่มนโยบายและแผน ๑ ๔ - - - - ๕ 
๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - ๔ - - - ๒ ๖ 
๖ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑ ๑๓ - - - - ๑๔ 

๗ หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ ๒ - - - - ๓ 
๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษา 
๑ - ๑ - - ๑ ๓ 

๙ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ ๑ ๑ - - - - ๒ 
๑๐ กลุ่มกฏหมายและคดี ๑ - - - - - ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๘ ๔๐ ๑ - ๒ ๘ ๕๙ 
 

ตำรำงท่ี ๓  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียน ตำม จ.๑๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ก.ย. ๖๓) 
ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนครูตำม จ.๑๘ 

ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สำยผู้สอน รวม 
๑ กุมภวำปี ๗๑ ๑ ๕๑๖ ๕๘๘ 
๒ โนนสะอำด ๓๑ ๑ ๒๕๕ ๒๘๗ 
๓ ศรีธำต ุ ๓๒ ๒ ๒๖๒ ๒๙๖ 
๔ วังสำมหมอ ๒๘ ๓ ๓๐๓ ๓๓๔ 
๕ หนองแสง ๑๖ ๒ ๑๘๔ ๒๐๒ 
๖ ประจักษ์ศิลปำคม ๑๖ ๐ ๑๓๒ ๑๔๘ 

รวม ๑๙๔ ๙ ๑,๖๕๒ ๑,๘๕๕ 
 

 

 



๔ 
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ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ 
๑. ด้ำนปริมำณ 
ตำรำงท่ี ๔ จ ำนวนโรงเรียน แยกตำมสังกัด และระดับที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓) 
 

ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน 
โรงเรียนรัฐบำล โรงเรียนเอกชน 

จ ำนวนโรงเรียน 
(โรงเรียน) 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนโรงเรียน 
(โรงเรียน) 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

ก่อนประถมศึกษา ๑๙๔ ๔,๙๖๙ - - 
ประถมศึกษา ๑๙๔ ๑๖,๔๔๓ - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๖๒ ๓,๓๙๑ - - 
 
ตำรำงท่ี ๕ จ ำนวนโรงเรียน/นักเรียน จ ำแนกตำมขนำด สังกัด สพฐ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓) 
ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 

(คน) 
จ ำนวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ ำนวนนักเรียน 

 
ร้อยละนักเรียน 

ขนาดเล็ก ๑-๑๒๐ ๑๑๖ ๗,๔๒๘ ๓๐ 
ขนาดกลาง ๑๒๑-๖๐๐ ๗๖ ๑๕,๖๘๗ ๖๓ 
ขนาดใหญ่ ๖๐๑-๑,๕๐๐ ขึ้นไป ๒ ๑,๖๘๘ ๗ 

รวม ๑๙๔ ๒๔,๘๐๓ ๑๐๐ 
 
ตำรำงท่ี ๖ แสดงประเภทและจ ำนวนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประเภทโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จ ำนวนโรงเรียน หมำยเหตุ 
โครงการพระราชด าริ  ๖  
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) ๑๐  
โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ๑๘๑  
โรงเรียนแกนน าห้องสมุดมีชีวิต ๑  
โรงเรียนคณุธรรมชั้นน า ๕  
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ๑  
โรงเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๐๘  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

๑๖๓  

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๓๙  
 
 



๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตำรำงท่ี ๗  สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ๒๕๖๓  จ ำแนกตำมประเภทหมวดรำยจ่ำย                                                             
                 (ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓) 

ที ่ งบรายจ่าย งปม.ปี ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ยอดใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 
งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

๑ งบบุคลากร ๒๘,๐๓๙,๕๐๐ ๒๖,๗๘๙,๒๙๖.๙๘ ๙๕.๕๔ ๑,๒๕๐,๒๐๓.๐๒ ๔.๔๖ 
๒ งบด าเนินงาน ๕๙,๒๒๖,๒๓๑ ๕๗,๗๔๕,๒๑๑.๘๕ ๙๗.๕๐ ๑,๔๘๑,๐๑๙.๓๕ ๒.๕๐ 
๓ งบลงทุน ๕๓,๕๘๐,๔๓๑ ๕๓,๒๐๒,๖๙๓.๙๕ ๙๙.๓๐ ๓๗๗,๗๓๗.๐๕ ๐.๗๐ 
๔ งบเงินอุดหนุน ๑๒๒,๘๕๓,๔๔๔ ๑๒๒,๘๕๓,๔๔๔ ๑๐๐ - - 
๕ งบรายจ่ายอื่น ๖,๕๓๘,๓๗๐ ๕,๒๙๔,๖๐๓.๗๙ ๘๐.๙๘ ๑,๒๔๓,๗๖๖.๒๑ ๑๙.๐๒ 
รวมงบประมำณ ๒๗๐,๒๓๗,๙๗๖ ๒๖๕,๘๘๕,๒๕๐.๕๗ ๙๘.๓๙ ๔,๓๕๒,๗๒๕.๖๓ ๑.๖๑ 

         
    ตำรำงท่ี ๘  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๖ (O-NET) 

           ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ กับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (เฉพำะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 
 

รำยวิชำ 
ปี ๒๕๖๑ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๒ 
(เขตพื้นที่) 

เปรียบเทียบผลตำ่ง 
+ สูงกว่ำ /  - ต่ ำกว่ำ 

ปี ๒๕๖๒ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๒ 
(ประเทศ) 

เปรียบเทียบผลตำ่ง 
+ สูงกว่ำ /  - ต่ ำกว่ำ 

ภาษาไทย ๕๑.๗๔ ๔๘.๓๒ -๓.๔๒ ๔๘.๓๒ ๔๙.๐๗ -๖.๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๐๓ ๒๐.๗๐ -๑๖.๓๓ ๒๐.๗๐ ๓๒.๙๐ -๕.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๗๑ ๒๙.๐๔ -๙.๖๗ ๒๙.๐๔ ๓๕.๕๕ -๕.๒๘ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๗๒ ๒๘.๐๕ -๕.๖๗ ๒๘.๐๕ ๓๔.๔๒ -๗.๗๔ 
ผลต่ำงเฉลี่ยรวม ๔๐.๓๐ ๓๑.๕๓ -๘.๗๗ ๓๑.๕๓ ๓๗.๙๙ -๖.๑๑ 

          
  ตำรำงท่ี ๙  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ (O-NET) 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  กับ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ (เฉพำะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 
 

รำยวิชำ 
ปี ๒๕๖๑ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๒
เขตพื้นที่) 

เปรียบเทียบผลตำ่ง 
+ สูงกว่ำ /  - ต่ ำกว่ำ 

ปี ๒๕๖๒ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๒ 
(ประเทศ) 

เปรียบเทียบผลตำ่ง 
+ สูงกว่ำ /  - ต่ ำกว่ำ 

ภาษาไทย ๕๑.๗๔ ๔๘.๓๒ -๓.๔๒ ๔๘.๓๒ ๕๕.๑๔ -๖.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๐๓ ๒๐.๗๐ -๑๖.๓๓ ๒๐.๗๐ ๒๖.๗๓ -๖.๐๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๗๑ ๒๙.๐๔ -๙.๖๗ ๒๙.๐๔ ๓๐.๐๗ -๑.๐๓ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๗๒ ๒๘.๐๕ -๕.๖๗ ๒๘.๐๕ ๓๓.๒๕ -๕.๐๒ 
ผลต่ำงเฉลี่ยรวม ๔๐.๓๐ ๓๑.๕๓ -๘.๗๗ ๓๑.๕๓ ๓๖.๓๐ -๔.๗๗ 

 



๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๒ 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ บริหารงานตามเจตนารมณ์         
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบาย    
ของรัฐบาล  แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดได้ใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามสภาพปัญหาและข้อจ ากัดด้าน
ปัจจัยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ  (Mission’s) 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ                  
ในการแข่งขัน 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ                     
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๗. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

เป้าประสงค์หลัก (Goal)  
 ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 ๒. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม  มีความรู้ มีทักษะ             
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะ ที่เหมาะสมตามวัย                           
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล  

 



๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 ๓. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 ๕.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่  เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มุ่งม่ันตั้งใจท างานให้ส าเร็จ ท างานเป็นทีมเดียวกัน และมีจรรยาบรรณ             
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ 
 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ). ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ์  

๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
๒. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
). ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร  (PUSH) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ก าหนดค่านิยมองค์กร ๔ ประการ  เพื่อให้
ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติงานร่วมกัน  คือ PUSH  หมายถึง 

๑. P  =  Praticipation  หมายถึง  ความร่วมมือ  ร่วมใจ  จากทุกภาคส่วน 
๒. U  =  Unity  หมายถึง  ความเป็นเอกภาพ  สามัคคี  กลมเกลียว 
๓. S  =  Service  หมายถึง  การบริการด้วยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ 
๔. H  =  High  technology  หมายถึง  การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

โดยการให้บริการด้วยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ  ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ที่มีความสามัคคี 
กลมเกลียวและเป็นเอกภาพ 
 กล่าวโดยรวม คือ การผลักดันให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งสู่คุณภาพและได้มาตรฐาน โดย
การให้บริการด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีความสามัคคี                   
กลมเกลียวและเป็นเอกภาพ 
 



๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๓ 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

งบพัฒนาการศึกษา 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๑. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
กิจกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 
กระบวนการด าเนินงาน 

- นักเรียนที่เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ตามก าหนดการ  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ  จ านวน  ๒๔๕ รายการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
          - นักเรียนที่เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ตามก าหนดการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ จ านวน ๒๔๕ รายการ ผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑. รางวัลชนะเลิศ จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 
      ๑.๑ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๔-ป.๖  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 
      ๑.๒ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑-ม.๓  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
       ๑.๓ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-ป.๖  โรงเรียนบ้านเชยีงกรม 
       ๑.๔ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.๑-ม.๓ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 
  ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จ านวน ๘ รายการ  ดังนี้ 
      ๒.๑ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖  โรงเรียนบ้านตูม 
       ๒.๒ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์
สมบูรณ์ 
       ๒.๓การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.๑-ป.๓ม.๑-ม.๓  โรงเรียนบ้านดงน้อย 
       ๒.๔ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖   โรงเรียนบ้านกุดจิก 
       ๒.๕ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-ป.๓  โรงเรียนบ้านค าไผ่ 
       ๒.๖ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 
       ๒.๗ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.๔-ป.๖  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 
       ๒.๘ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.๑-ป.๖  โรงเรียนบ้านเชียงกรม  
  ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จ านวน  ๔  รายการ ดังนี้  
        ๓.๑ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 
        ๓.๒ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓   โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 

 



๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

        ๓.๓ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ โรงเรียน
ห้วยแสงอรุณวิทยา 
      ๓.๔ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.๑-ม.๓   
โรงเรียนบ้านเชียงแหว 
 โดยสรุปจ านวนรางวัลดังนี ้
  - รางวัลระดับเหรียญทอง จ านวน  ๑๖๑ รายการ  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน จ านวน ๔๙ รายการ 
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง  จ านวน ๒๓  รายการ  เข้าร่วม  จ านวน  ๙ รายการ 
       - ผลที่เกิดกับเด็กนักเรียน คือ นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพและได้เปิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ 
       - ผลที่เกิดกับครู   คือ ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนอื่น  
ปัญหา/อุปสรรค 

 ๑. มีเด็กบางคนป่วยจากการเดินทางไกลท าให้ไม่สามารถแข่งขันได้ 
 ๒. การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ระยะกระชั้นท าให้โรงเรียนมีปัญหาในการหาที่พักในที่ที่ใกล้สถานที่แข่งขัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑.ควรให้มีการเดินทางก่อนวันแข่งขันเพ่ือให้เด็กที่มีอาการเมารถมีการฟ้ืนตัวพร้อมส าหรับการแข่งขัน 
 ๒. การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ฯ ควรแข่งขันแต่เนิ่นๆเพ่ือให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนได้ฝึกซ้อมและหาที่พักได้
ใกล้สถานทีแ่ข่งขัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
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๒. โครงการการนิเทศการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กิจกรรม  นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมศึกษานิเทศก์ทุกคนวางแผน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนในสังกัด  

๒. จัดท าเครื่องมือนิเทศบูรณาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน ๑๕  นโยบาย   
  ๓. ศึกษานิเทศก์ ๑๓  คน รับผิดชอบประจ ากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  จ านวน ๒๔ กลุ่มเครือข่าย  
          ๔. ด าเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วันที่  ๘ –๒๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
          ๕. ศึกษานิเทศก์ทุกคนน าผลการนิเทศในกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบมาวิเคราะห์ ตรวจสอบความ  ถูกต้อง  
          ๖. ประชุมสรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้กระบวนการ PLC  ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕  กันยายน  
๒๕๖๓  ณ  จังหวัดเลย  

๗. สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

การนิเทศบูรณาการ เป็นการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ดังนี้  ๑) อ่านออก เขียนได้   ๒) นิเทศภายในโรงเรียน ๓) การจัดการเรียนการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ๔) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)                 
๕) การวิจัยในชั้นเรียน  ๖) การศึกษาปฐมวัย  ๗) การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม ๘) กิจกรรมประจ าวัน               
๙) การส่งเสริมวินัยในโรงเรียน ๑๐)โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศการเรียนรู้ ๑๑) วิทยาการค านวณ                    
๑๒) การประกันคุณภาพการศึกษา  ๑๓) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๑๕) โรงเรียนสุจริต 

๑. ผลการนิเทศแบบบูรณาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรายนโยบาย  
 ผลการนิเทศแบบบูรณาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รายนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
          

 
  



๑๑ 
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   จากแผนภูมิ ผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาพรวมพบว่าการด าเนินงานตามนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  และโรงเรียนมีการ
ด าเนินการเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด  คือ  กิจกรรมประจ าวัน (๔.๘๓)  การศึกษาปฐมวัย (๔.๗๑) อ่านออก เขียนได้
เขียน (๔.๖๘)  การส่งเสริมวินัยในโรงเรียน (๔.๖๘)  การประกันคุณภาพ (๔.๕๘)  โรงเรียนสะอาดบรรยากาศการ
เรียนรู้ (๔.๔๙)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (๔.๔๙) และ นโยบายที่โรงเรียนยังต้องปรับปรุงและมี
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ  สะเต็มศึกษา (๓.๘๓)  วิทยาการค านวณ  
(๓.๘๗) และ  วิจัยในชั้นเรียน (๓.๙๓)       
         นโยบายที่โรงเรียนยังต้องปรับปรุงและมีต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ  
สะเต็มศึกษา (๓.๒๐)  วิจัยในชั้นเรียน (๓.๔๐)  วิทยาการค านวณ  (๓.๗๐) และ การศึกษาพิเศษเรียนรวม (๓.๙๑) 
๒. ผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน   
 

 
 
 ผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  มีผลการด าเนินการดังนี้  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด ๕ อันดับแรก คือ  โนนสะอาดหนองโพธิ์ (๔.๘๐) หนองแสง ๒ (๔.๗๘) วังสามหมอ 
๔ (๔.๖๕)  โปร่งตาดทองก้าวหน้า (๔.๖๒) วังสามหมอ ๒ (๔.๕๗) บุงแก้วทมนางาม (๔.๕๐) นอกนั้นอยู่ในระดับดี 
ยกเว้น กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง (๓.๙๐)   
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล แต่
ยังขาดการเขียนแผนแบบ Active Learning 
 ๒. ครูยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

๓. สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับจ านวน 
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ๔. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ยังมีน้อย ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมยังไม่เพียงพอ ขาดการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ควรจัดซื้อจัดท าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 ๕. โรงเรียนขนาดเล็กขาดผู้บริหาร และงบประมาณในการด าเนินงาน  
          ๖.  ขาดครู ครูจบไม่ตรงวิชาเอก 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        ๑. โรงเรียนควรมีการนิเทศภายในให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง  
        ๒. ครูควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร และน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และควรบันทึกหลังการสอน 
        ๓. ครูทุกคนควรท าวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดจากปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
        ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และบันทึกผลการนิเทศภายใน 
        ๕. โรงเรียนพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
 
เรื่องท่ีโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ  
         ๑.  การพัฒนาบุคลากร เรื่อง  วิทยาการค านวณ     
         ๒.  การพัฒนาบุคลากร เรื่อง สะเต็มศึกษา 
         ๓.  การพัฒนาบุคลากร ด้านวิจัยในชั้นเรียน  
         ๔.  หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  
          ๕.  งบประมาณในการด าเนินงานในโรงเรียน 
 
ปัญหาในการนิเทศของผู้นิเทศ 

๑. ระยะเวลาในการนิเทศ ติดตาม อยู่ในห้วงการด าเนินงานที่โรงเรียนได้รับการประเมินจาก สพป.หลาย
โครงการ ท าให้โรงเรียนสับสน 
 ๒. นโยบายในการนิเทศติดตามมีมากเกินไป  และท าให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบรายละเอียด และให้การ
นิเทศท่ัวถึง  
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะในการนิเทศครัง้ต่อไป 
๑. ควรก าหนดปฏิทินในการนิเทศงานของกลุ่มนิเทศ ให้ชัดเจน  
๒. ควรก าหนดนโยบายในการนิเทศ ติดตาม  ต่อครั้ง ให้เหมาะสม 
๓. ระยะเวลาในการนิเทศแต่ละครั้งควรให้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
กิจกรรม พัฒนาครูในการวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมิน O-NET, NT และ PISA  
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑.  แจ้งเครือข่ายส่งตัวแทนครูแกนน า ๔ กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย อังกฤษ  
 วิทยาศาสตร์  

๒. ประชุมครูแกนน าการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT และ PISA ใน ๔ กลุ่มสาระ  
๓. วิเคราะห์สภาพปัญหาผลสอบ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
๔. ครูแกนน าจัดท าคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ สทศ.ก าหนด ตัวชี้วัดละ ๕ ข้อ  
๕. จัดท าคู่มือเพ่ือยกระดับการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT และ PISA ใน ๔ กลุ่มสาระ 
๖. สรุปผลและรายงานโครงการ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - เวลามีจ ากัด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
กิจกรรม ท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แจ้งโรงเรียนด าเนินการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓  
         ๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  โดยชมรมครูภาษาไทย  
สพป.อุดรธานี เขต ๒    

๔. จัดท าแบบฝึกการอ่านและการเขียนค า  โดยการรวบรวมค าพ้ืนฐานและค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน                   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  จ านวน  ๓  เล่ม คือ แบบฝึกอ่านและเขียนค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
แบบฝึกอ่านและเขียนค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และแบบฝึกอ่านและเขียนค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๕. จัดท าเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้  เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓                  
กันยายน  ๒๕๖๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑.  การคัดกรองการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓                
มีผลการประเมินดังนี้  
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนทั้งหมด  ๒,๔๒๑ คน  ผ่านการประเมิน ๒,๓๗๐ คน              
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๘๙  ไม่ผ่านจ านวน ๕๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑   
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียนทั้งหมด  ๒,๓๕๐ คน  ผ่านการประเมิน  ๒,๒๖๘ คน           
คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๕๑  ไม่ผ่านจ านวน ๘๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด  ๒,๓๑๙ คน  ผ่านการประเมิน ๒,๒๕๗ คน                       
คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๓๓  ไม่ผ่านจ านวน ๖๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๖๗ 



๑๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

       ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีแบบฝึกการอ่านและเขียนค าเพ่ือให้
โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ แนวทางการ
แก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
      ๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงท าให้โรงเรียนเปิดเรียนช้าไม่
สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ  จึงไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมท้าพิสูจน์ได้ในระยะเวลาที่
ก าหนด 
       ๒.  กิจกรรมบางกิจกรรมถูกยกเลิกไป จึงไม่ได้ด าเนินการ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        ๑. เห็นควรด าเนินการประเมินในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
        ๒. ควรจัดหาสื่อให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนในสังกัด     
      ๓. ควรจัดประชุมระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรม การจัดสอบวัดความสามารถคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ใช้รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาตามกระบวนการ P.D.C.A. ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ     
โดยเร่งปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ า จึงได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
แบบทดสอบ O-NET / NT เป็นฐาน  เพ่ือให้สถานศึกษาวางแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน   
การติดตามตรวจสอบ และการทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑.การวางแผน (Plan) 
         ๑) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือกำหนดแผนการด าเนินงานตาม
นโยบาย 
         ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน ๒๔ กลุ่มเครือข่าย และแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับสถานศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ า ระดับคุณภาพปรับปรุง และวางแผน
การด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย ๑) การจัดค่ายวิชาการสอนเสริมอย่างเข้ม ๒) การ
ทดสอบเสมือนจริง Pre - NT  
         ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ก ากับและติดตามการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมอย่างเข้ม และการ
จัดสอบ Pre -NT ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
   ๒.การปฏิบัติ (Do) 
         ๑) ประสานงานของบประมาณสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายสอนเสริมอย่างเข้ม 
         ๒) ก าหนดค่ายวิชาการสอนเสริมเข้มระดับกลุ่มเครือข่าย ๒๔ เครือข่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
         ๓) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดค่ายวิชาการสอนนเสริมอย่างเข้ม และการจัดสอบเสมือนจริง Pre –NT  
         ๔) จัดท าคู่มือแนวทางการจัดสอนเสริมเข้ม และด าเนินการสอนเสริมอย่างเข้ม 
         ๕) จัดค่ายวิชาการเสริมอย่างเข้ม จ านวน ๒๔ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ๑๙๔ โรงเรียน และการจัดสอบ
เสมือนจริง Pre –NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๒,๗๐๐ คน โดยประมาณ 

๖) ผู้รับผิดชอบประชุมรับฟังค าชี้แจงแนวทางการด าเนินระดับศูนย์สอบ จากส านักทดสอบทางการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 ๗) แจ้งให้สถานศึกษาน าส่งข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ในระบบ NT Access 
ตามระยะเวลา ที่ สพฐ.ก าหนด 
 ๘) สถานศึกษา/กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจัดท าโครงการสอนเสริมอย่างเข้ม  โดยการน าผังข้อสอบ                 
(Test Blue Print) ของ สพฐ. มาเป็นร่างก าหนดแนวการสอนเสริมอย่างเข้ม และใช้แบบทดสอบในปีการศึกษา              
ที่ผ่านอภิปรายร่วมกับนักเรียน นอกจากนี้ยังให้ครูเน้นการท าข้อสอบวันละข้อ เพ่ือให้รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถช่วยเสริมจุดด้อยของนักเรียนได้อีกด้วย 
  ๙) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ๑ กลุ่มเครือข่าย ๑ สนามสอบ ตามนโยบายสนามสอบสีขาว  
และให้โรงเรียนเสนอรายชื่อกรรมการคุมสอบและกรรมการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามแนวปฏิบัติของคู่มือการจัดสอบ
วัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test: NT)  ชั้นประถมศึกษาที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   



๑๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 ๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ โดยจัดคณะกรรมการคุมสอบ
จากต่างกลุ่มเครือข่าย 
 ๑๑) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานคณะกรรมการทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
 ๑๒) รับเอกสารแบบทดสอบจาก สพฐ.ตามก าหนดการส่งแบบทดสอบ  ตรวจสอบความถูกต้องของ
จ านวนแบบทดสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๓) คณะกรรมการรับแบบทดสอบรับแบบทดสอบจากศูนย์สอบตามวัน เวลาที่ก าหนด 
 ๑๔) ด าเนินการสอบในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  ตามสนามสอบที่ก าหนด 
 ๑๕) คณะกรรมการน าส่งแบบทดสอบ รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบตามวัน เวลาที่ก าหนด 
 ๑๖) กรรมการระดับศูนย์สอบ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ NT และ
น าส่งเอกสารตามปฏิทินการรับแบบทดสอบตามท่ี สพฐ.ก าหนด 
 ๑๗) แจ้งให้โรงเรียนติดตามการประกาศผลการทดสอบ NT ที่หน้าเว็บของระบบ NT Access เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป 
  ๓.การตรวจสอบ (Check) 
       ๑) คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดค่ายวิชาการสอนเสริมอย่างเข้ม และการสอบ
เสมือน Pre -NT   
        ๒) สรุป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน    
   ๔.ทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
      ๑) รายงานผลการจัดค่ายวิชาการสอนเสริมอย่างเข้ม และวิเคราะห์ผลการทดสอบเสมือนจริง  Pre -NT 
      ๒) น าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและเผยแพร่ต่อไป 

     ๒. ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ Pre NT  ด าเนินการสอบเสมือนจริงจ านวน ๒  ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  และสะท้อนผลการทดสอบให้โรงเรียนได้ทราบ
พัฒนาการของนักเรียน และน าไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป  

     ๓. ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน กิจกรรมการสอนเสริม
อย่างเข้ม โดยแต่งตั้งคณะครูที่มีความเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  มาสอนเสริมส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ณ จุดสอนเสริมของกลุ่มเครือข่ายตามที่ก าหนด 
จ านวน ๒๔ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  

      ๔.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้โรงเรียนวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานตามโครงสร้างและเครื่องมือ
การจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามรายด้านที่ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ ปรับปรุง  โดยให้ครูน าแบบทดสอบ
มาสอนและชี้แนะแนวทางของค าตอบที่ถูกต้องของตัวชี้วัดนั้น เพ่ือให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   

     ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานระดับโรงเรียน /ระดับกลุ่มเครือข่าย โดย
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ได้ออก
เยี่ยมนิเทศ ติดตามการจัดค่ายสอนเสริมอย่างเข้ม เพ่ือให้ก าลังใจและอ านวยความสะดวก 
 
 



๑๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัด  ศึกษาธิการภาค  และสังกัด ดังนี้ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละแยกตามระดับ 

จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด 
ประเทศ 

(N=๔) (N=๑๕) (N=๑๘๓) 

ด้านภาษาไทย  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๔๐.๙๘ ๔๗.๙๗ ๔๕.๑๙ ๔๖.๐๐ ๔๖.๔๖ 
ล าดับที่ ๔ ๑๐ ๑๖๖  

ด้านคณิตศาสตร์  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๔๑.๑๕  ๔๕.๒๓ ๔๓.๒๔ ๔๕.๖๔ ๔๔.๙๔ 
ล าดับที่ ๔ ๑๐ ๑๕๖  

รวมทั้ง ๒ ด้าน  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

๔๑.๐๖  
๔๖.๖๐ ๔๔.๒๒ ๔๕.๘๒ ๔๕.๗๐ 

ล าดับที ่ ๔ ๑๐ ๑๖๑  
  
 จากตาราง  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ โดยรวมความสามารถท้ัง  ๒  ด้าน   
ได้เป็นล าดับที่  ๔  ของจังหวัด  ล าดับที่  ๑๐  ของศึกษาธิการภาค  และ  ล าดับที่  ๑๖๑  ของสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า   ความสามารถด้านภาษาไทย ได้เป็น 
ล าดับที่  ๔  ของจังหวัด  ล าดับที่  ๑๐  ของศึกษาธิการภาค  และล าดับที่  ๑๖๖  ของสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ได้เป็นล าดับที่  ๔  ของจังหวัด  ล าดับที่ 
๑๐  ของศึกษาธิการภาค และล าดับที่  ๑๕๖  ของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
  
  
        
      
  
 
 
 



๒๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามโครงสร้างและเครื่องมือการจัด
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยมีระดับคุณภาพปรับปรุง
ด้านภาษาไทย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่  
     ท ๒.๑ ป ๓/๔  จดหมายลาครู  
     ท ๔.๑ ป ๓/๒  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
     ท ๔.๑ ป ๓/๕  แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
มาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุง โดยจ าแนกตามความสามารถ และ ตัวชี้วัด เพ่ือน าไปใช้เป็น
สารสนเทศในการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับสถานศึกษาใน
สังกัด  
    ๒) ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบโครงสร้างการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) 
    ๓)  จัดให้มีคลังข้อสอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๔) ให้โรงเรียนจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยตั้งเป้าหมายไม่ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ร้อยละ ๓)  
    ๕) จัดค่ายวิชาการสอนเสริมอย่างเข้ม สรุปองค์ความรู้โดยใช้ข้อสอบเป็นฐาน  
    ๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดนโยบาย ๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ   
    ๗) มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     ระดับสถานศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินตามความสามารถและตัวชี้วัดเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น    

 ๒) ครูผู้สอน  ควรน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชาติ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา จ าแนกตามความสามารถ และ

ตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์ ข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล  น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม/พัฒนา
ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป หรือหาวิธีการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับต่ ากว่าระดับดี ได้
สอดคล้อง กับระดับความสามารถของผู้เรียน  

 ๓) ครูผู้สอนควรน ารูปแบบของข้อสอบ NT ของปีการศึกษาที่ผ่านมา น ามาใช้ในทบทวน สอนย้ า ซ้ าทวน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด  

 ๔) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ควรน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาใช้ในการ
วางแผนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ O-NET ต่อไป  



๒๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๖. โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กิจกรรม ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย และจัดท า 
               แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
            ๒. พัฒนาเครือข่ายต้นแบบการสอนระดับปฐมวัยตามแนวทาง ไฮสโคป (High Scope) 
กระบวนการด าเนินงาน 

การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐   ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ PLC โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
จ านวน  ๘  กลุ่ม โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๒. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยตามแนวทาง ไฮสโคป (High Scope) ระดับเขตพ้ืนที่  โดยคัดเลือก 
โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป  กลุ่มเครือข่ายละ ๑ โรงเรียน และศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่ฯ (โรงเรียนต้นแบบคือโรงเรียนอนุบาลหนองแสง) 

๓. นิเทศติดตามการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของครูปฐมวัย โดยการลงพื้นที่ดูสภาพจริงและนิเท 
ออนไลน์ ทั้งการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ต่างๆและการด าเนินงานการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป                 
ลงพื้นที่เพ่ือขับเคลื่อนทุกโรงเรียน เพื่อขยายผลต่อไป 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคนเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กระบวนการ PLC ท าให้ทราบว่าการท่ี
จะพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้เกิดผลสูงสุดในทุกๆด้าน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์
ที่หลากหลาย จึงจัดให้มีการอบรมสร้างสื่อสามมิติเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยแบ่งเป็น ๓  กลุ่ม 
กลุ่มละ ๑๐๐  คน ท าให้ครูมีสื่อที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
    ๒. จากการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป จากการรับสมัครโรงเรียนที่มี
ความประสงค์ท่ีจะจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป  ได้ทั้งสิ้น ๒๔ โรงเรียน 
ปัญหา/อุปสรรค 
     ด้วยงบประมาณท่ีจ ากัด จึงท าให้การจัดอบรมผลิตสื่อมีงบไม่เพียงพอ จึงแก้ไขปัญหาโดย การจัดอบรม      
เชิงปฏิบัติการโดยครูผู้เข้ารับการอบรมจ่ายค่าลงทะเบียนเอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
กิจกรรม ประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๒. คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายแบ่งกลุ่มเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงครูปฐมวัยที่ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ เพื่อ
ชี้แนะในการท าโครงงาน ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ๓. คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ประเมินโรงเรียนที่เสนอขอรับตราพระราชทาน โดยสลับกลุ่มกัน
ตรวจสอบเพื่อความยุติธรรมส าหรับโรงเรียนทุกโรงและแนะน าเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบได้แก้ไข 
  ๔. สรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนเพ่ือเสนอขอรับการประเมินฯ ส่ง สพฐ.  โดยเรียงตามรุ่นที่เข้าร่วม
โครงการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน  ๑๙๔ โรงเรียน  ครบก าหนดขอรับ
การประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน  ๙๐  โรงเรียน  รายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ขอรับตราพระราชทาน รอบที่ ๓  จ านวน  ๒๔  โรงเรยีน 
  ๒.  ขอรับตราพระราชทาน รอบที่ ๒  จ านวน  ๑๗  โรงเรยีน 
  ๓.  ขอรับตราพระราชทาน รอบที่ ๑  จ านวน  ๔๙  โรงเรยีน 
     ผลการประเมิน (อยู่ในระหว่างรอประกาศผลการประเมิน ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓       
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. โรงเรียนสว่นใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีความพร้อมในการด าเนินการโครงการ 
 ๒. ครูปฐมวัยไม่มีความถนัดในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ผู้บริหารโรงเรียนขาดการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีความพร้อมเป็นกรณีพิเศษ 
 ๒. ศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่นิเทศเชิงรุกส าหรับครูปฐมวัยที่ไม่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามและส่งเสริมสนับสนุนครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๘. โครงการการขับเคลื่อนนโยบาย ๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
กิจกรรม การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการด าเนินงาน 
มิติที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การวางแผน (Plan)  

๑. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
การปฏิบัติ (Do) 

๑. จัดท าคู่มือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. จัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. จัดท าคู่มือระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ๑ วัน 
๕. ประชุมชี้แจงครูวิชาการโรงเรียนละ ๑ คน จ านวน ๒ วนั 

การตรวจสอบ (Check) 
๑. ประเมินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. นิเทศติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร   ๒  ครัง้ 

การทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
๑. การสะท้อนผล   
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 
๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มิติที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ 
การวางแผน (Plan)  

๑. จัดท าโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

การปฏิบัติ (Do) 
๑. จัดท าคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก จ านวน ๒ วัน 

 การตรวจสอบ (Check) 
๑. ประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
๒. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
๓. สังเกตการสอน 



๒๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

การทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
๑. การสะท้อนผล   
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 
๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มิติที่ ๓ การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
๑. การวางแผน (Plan)   

   - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และจัดท าโครงการ 
๒. การด าเนินงาน (Do) 

  - จัดท าคู่มือการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
   ๓. การตรวจสอบ (Check) 
  - การติดตามการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๔. การปรับปรุงพัฒนา (Act) 
  - การสะท้อนผล 
มิติที่  ๔  การวัดและประเมินผล 
การวางแผน (Plan)  

๑. จัดท าโครงการพัฒนาครูด้านการวัดผลประเมินผล 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

การปฏิบัติ (Do) 
๑. จัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผล 
๒. พัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผล     

 การตรวจสอบ (Check) 
๑. ประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
๒. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
๓. สังเกตการสอน 

การทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
๑. การสะท้อนผล   
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 

มิติที่ ๕ การนิเทศภายใน 
การวางแผน (Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และจัดท าโครงการ 
การด าเนินงาน (Do) 
   - จัดท าคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การตรวจสอบ (Check) 
   - รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 



๒๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

การปรับปรุงพัฒนา (Act) 
    - การสะท้อนผล   
มิติที่ ๖ วิจัยในชั้นเรียน 
การวางแผน (Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และจัดท าโครงการ 
 การด าเนินงาน (Do) 

- จัดท าคู่มือการวิจัยในชั้นเรียน 
- พัฒนาบุคลากรเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน 

การตรวจสอบ (Check) 
- นิเทศก ากับติดตามการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

การตรวจสอบ (Check) 
- นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
มิติที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
OUT PUT 

๑. คู่มือ มิติที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. คู่มือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. คู่มือระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
๔. คู่มือกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

OUT COME 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา ครบร้อยละ ๑๐๐ 

   ๑.๑ หลักสูตรปฐมวัย 



๒๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

   ๑.๒ หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
   ๑.๓ หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๒. ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล ครบร้อยละ ๑๐๐ 
๓. หลักสูตรท้องถิ่น หรือบูรณาการในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็น ร้อยละ  ๗๐  
๔. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเอกสารประกอบหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                      

คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
มิติที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ 
OUT PUT 

๑. คู่มือ มิติที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๑ หน่วยการเรียนรู้ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

- วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้น ป.๓   
ป.๖ และ ม.๓ 
   ๑.๒ แผนการจัดการเรียนรู้  ๑ หน่วยการเรียนรู ้ ในรายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ              
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  และ ม.๓ 
OUT COME 
    ๑. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ รายวิชา 
    ๒. วีดีทัศน์การเรียนรู้  
   ๓. ทุกโรงเรียนมี Best Practice ด้านการเรียนการสอน 
มิติที่ ๓ การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
OUT PUT 

- คู่มือ มิติที่ ๓ การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
OUT COME 

๑. โรงเรียนมีทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ ตามบริบทของโรงเรียน 
๒. ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
๓. ครูมีทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

มิติที่  ๔  การวัดและประเมินผล 
OUT PUT 

- คู่มือ มิติที่  ๔  การวัดและประเมินผล 
OUT COME 

๑. มีคลังข้อสอบส่วนกลาง 
๒. ครูมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

มิติที่ ๕ การนิเทศภายใน 
OUT PUT 

- คู่มือ มิติที่ ๕ การนิเทศภายใน 
OUT COME 

๑. แผนการนิเทศภายใน 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศ และรับการนิเทศ  ๓. ได้หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน 



๒๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

มิติที่ ๖ วิจัยในชั้นเรียน 
OUT PUT 

- คู่มือ มิติที ่๖ วิจัยในชั้นเรียน 
OUT COME 

๑. ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
๒. ครูมีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
๓. ครูพัฒนางานต่อยอดสู่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค 
      ๑. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ได้ 

ร่วมลงมือท าด้วยกัน ท าให้หลักสูตรสถานศึกษา ไม่สอดคล้อง  ไม่เชื่อมโยง และไม่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
       ๒. เอกสารประกอบหลักสูตร ครูผู้สอนยังไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดท า 
            ๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า (COVIC-19) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทิน                
ที่วางไว้  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

      ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
      ๒. นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 



๒๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับ   
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  โดยกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
กิจกรรมที่  ๑  การประชุม Conference การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และการประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา  

ได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ให้กับสถานศึกษาโดยการประชุม Conference  ในวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่  ๒  ประชุมพัฒนาผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส่งคู่มือให้กับ 
สถานศึกษา  และได้จัดท าแบบทดสอบแบบทดสอบประกันคุณภาพการศึกษา  ออนไลน์ ให้ครูได้ทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาโดยการประชุม Conference                                     
ในวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่  ๓  นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ สถานศึกษาที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาให้พร้อมรับ                    
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในระหว่างวันที่  ๑๘-๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๓  จ านวน ๑๕  โรง   
กิจกรรมที่  ๔  นิเทศ  ติดตามตรวจสอบ  ระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จะด าเนินการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษา ในระหว่างวันที่  ๑๙-๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๓   
จ านวน ๑๙๓  โรง   
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่  ๑  การประชุม Conference การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และการประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน 
และการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา  
กิจกรรมที่  ๒  ประชุมพัฒนาผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ทุกแห่งได้รับคู่มือ  พร้อมทั้งศึกษาคู่มือ เกี่ยวกับการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา   
 กิจกรรมที่  ๓  นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ สถานศึกษาที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  สถานศึกษา  จ านวน ๑๕  แห่ง  มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
ปัญหา/อุปสรรค 

- ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน 
 



๒๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ประชุมปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้และและความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน 

ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ  
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสังกัด 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความจ าเป็น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาใน
การพัฒนา รูปแบบการพัฒนา ก าหนดงบประมาณ การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม 

๒. ก าหนดการพัฒนาโดยแบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ ฝึกปฏิบัติ โดยก าหนดการพัฒนา
ออกเป็น ๒ รุ่น คือรุ่นที่ ๑ จ านวน ๗๐ ก าหนดพัฒนาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ จ านวน ๖๘ คน 
ก าหนดพัฒนาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี  เขต ๒ รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๑๓๘ คน  

๓. ด้านวิทยากร ได้รับเกียรติจากนายสุคิด พันธุ์พรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ นางมุกดา โพธิ์นิล ต าแหน่ง  ผู้กลุ่มอ านวยการ และคณะ  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

 - ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๑๓๘ คน 
  เชิงคุณภาพ 
  ๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 

- นักการภารโรงยังขาดแรงจูงใจ ไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ  
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดวัตถุประสงค์ ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนารูปแบบ             
การพัฒนา วางแผนงบประมาณ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

๒. ก าหนดด าเนินการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม- ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและ 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๔. สรุปผลการด าเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน ๑๔ คน 
เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหารการศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัญหา/อุปสรรค 
 - บุคลากรผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานยังมีไม่ครบทุกกลุ่มงาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในทุกๆปี และก าหนดให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม            
ครบทุกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ  
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดวัตถุประสงค์ ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา รูปแบบ
การพัฒนา วางแผนงบประมาณ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

๒. ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
๑. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. รองสพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๓. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
๔. ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
๕. ข้าราชการกลุ่มอ านวยการทุกคน  

๓. ก าหนดด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ใน
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๔. สรุปผลการพัฒนาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดวัตถุประสงค์ ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
รูปแบบการพัฒนา วางแผนงบประมาณ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

๒. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
๑. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. รองสพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๓. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
๔. ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
๕. ข้าราชการกลุ่มอ านวยการทุกคน 

๓. ก าหนดด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ๔. สรุปผลการพัฒนาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ผู้บริหารการศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัญหา/อุปสรรค 
 - บุคลากรผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานยังมีไม่ครบทุกกลุ่มงาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในทุกๆปี และก าหนดให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม            
ครบทุกกลุ่ม 



๓๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ  
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดวัตถุประสงค์ ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา รูปแบบ
การพัฒนา วางแผนงบประมาณ วิทยากร การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๒. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. ก าหนดการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
ช่วงที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโดม สพป.อุดรธานี เขต ๒  
ช่วงที่ ๒ ศึกษาดูงานและสรุปผลการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดขอนแก่น  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
            เชิงปริมาณ 
                  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๕๑ คน  
            เชิงคุณภาพ 

๑. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงานได้ 

๒. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
๓. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ ระดับความคิดเห็น น้อย 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ ระดับความคิดเห็น มาก 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 

หัวข้อ\ระดับ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 
๑.  ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูค้รั้งนี้ต่อหน่วยงาน/ตัวท่านเอง  ๔.๖๗  มากที่สุด 
๒.  สถานท่ีศึกษาดูงานส าหรับพัฒนาบุคคลากรครั้งนี้มีความเหมาะสม  ๔.๖๒  มากทีสุ่ด 
๓.  ระยะเวลามีความเหมาะสม  ๓.๔๓  ปานกลาง 
๔.  ท่านไดร้ับแนวคิดระหว่างการศึกษาดูงาน  ๔.๕๔  มากที่สุด 
๕.  แนวคิดจากท่ีท่านได้รับสามารถน ามาพัฒนาและปรับใช้กับงานท่ีท่านปฏิบัติอยู ่  ๔.๓๖  มาก 
๖.  กิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่บุคลากร  ๔.๖๘  มากที่สุด 
๗.  กิจกรรมนี้เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร ๔.๗๕ มากที่สุด 
๘.  โดยภาพรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด ๔.๔๙ มาก 
๙.  เห็นควรมีการจดัท าโครงการนีอ้ีกในครั้งต่อไป ๔.๘๒ มากที่สุด 



๓๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
 - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าร่วมศึกษาดูงานได้ทุกคน เช่น ติดราชการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรเพิ่มเวลาในกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ิมสถานที่ดูงาน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ  
กิจกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความจ าเป็น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาใน
การพัฒนา รูปแบบการพัฒนา แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม ก าหนดงบประมาณ จัดเตรียม
สถานที่ การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
      ๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า  
 ๓. ก าหนดด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  ช่วงที่ ๑ วันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
  ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๔. สรุปผลการพัฒนาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ให้สามารถใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการอย่างมี
ความสุข 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจ และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานใน
หนา้ที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ๑๐๐ % เพราะไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้เนื่องจากป่วยหรือติดภารกิจ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรมีการจัดพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสู่มืออาชีพ  
กิจกรรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดวัตถุประสงค์ ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา รูปแบบ
การพัฒนา วางแผนงบประมาณ วิทยากร การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
      ๒. ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ โดยแบ่งออกเป็น ๔ รุ่นๆละ ๑ วัน  ดังนี ้
  ๑. ต าแหน่งครู สายงานการสอน จ านวน ๒ รุ่น 
   (รุ่นที่ ๑) วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓     จ านวน ๑๒๐ คน  
            (รุ่นที่ ๒) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  จ านวน ๑๑๗ คน  
      ศึกษานิเทศก์            จ านวน  ๑๒ คน  
  ๒. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
   (รุ่นที่ ๑) วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๘๒ คน  
  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุกคน อ าเภอกุมภวาปี ,
อ าเภอหนองแสง ,อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม   
   (รุ่นที่ ๒) วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวน  ๘๑ คน 
  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุกคน                            
อ าเภอวังสามหมอ,อ าเภอศรีธาตุ ,อ าเภอโนนสะอาด  
  ๓. ด้านวิทยากร ได้รับเกียรติจากบุคคล ๒ ท่านดังนี้  
         ๑. ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮน้อย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
         ๒. นายโสภณ โฮมหุ้มแก้ว ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหน้าต่างใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
               ๓. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน อ.โซ่
พิสัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ     
             ๔. นางขนิษฐา  ภูชมศรี ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน อ.โซ่พิสัย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
  ๔. สรุปผลการพัฒนาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. ครู     จ านวน ๓๒๗ คน 
  ๒. ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน ๑๖๓ คน 
  ๓. ศึกษานิเทศก์   จ านวน ๑๒ คน 
 เชิงคุณภาพ 

๑. ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะ                          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด  



๓๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมในการขอมี                   
และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - เป็นหลักเกณฑ์ที่ครูต้องเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบจ านวนมาก ซึ่งครูบางคนอาจจะยังไม่มี
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - เนื่องจากยังมีครูในสังกัดท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงควรมีการจัดพัฒนาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กิจกรรม การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กระบวนการด าเนินงาน 
 - มีวางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วยรูปแบบและ 
วิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือและแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ 
ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ 
และออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินทุกหก
เดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ  
และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน อีกท้ังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับทราบข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต                     
จากการประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กิจกรรม การประชุม 
กระบวนการด าเนินงาน 

- จัดตั้งคณะท างานเพ่ือประชุมวางแผนในการจัดท าคู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับ
คณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือวางแผน น าเสนอข้อเสนอแนะในการ 
ด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. คณะกรรมการมีความเข้าใจการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อจะส่งเสริม สนับสนุน ให้
ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ช่วยให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

๒. คณะกรรมการมีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ โดยมุ่งเน้นการประเมิน
เพ่ือพัฒนา  
 ๓. คณะกรรมการมีการวางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ๔. ได้คู่มือการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส าหรับคณะกรรมการประเมินและเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่าง
เข้ม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
กิจกรรม การศึกษาดูงานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่  
            (Coaching Team) และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
  ๑. ส ารวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ๒. ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ในการศึกษาดูงาน 
และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๓. ศึกษาดูงานโรงเรียน และแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๔. สรุปผลการศึกษาดูงาน และข้อเสนอแนะ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล และคณะกรรมการพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา(Coaching team)    

 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษาคณะกรรมการประเมิน 
สัมฤทธิผล และคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา(Coaching team) มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน้อยเกินไป  
 ๒. ท าให้ในแต่ละวันศึกษาดูงานตามโรงเรียนที่ก าหนดมากเกินไป 
 ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. จัดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างสถานศึกษาทุกปี 
 ๒. ต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการของครู 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมคณะท างาน จ านวน ๓๐ คน 
          ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการของครู 
          ๓. นิเทศติดตามและประเมินผล 
          ๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  โดยผูผ้่านการประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของตนเอง 
 ๕. ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ครูผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
 ๒. ครูผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน น าวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - หน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งของตนเองและเป็นส่วนร่วมในคณะท างานของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
มีมากเกินไป ท าให้การนิเทศติดตามวิจัยในชั้นเรียนของผู้นิเทศมีขีดจ ากัดด้านเวลา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ใช้วิธีการนิเทศแบบมีส่วนร่วมหรืออาจมีการนิเทศภายในเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ 
กิจกรรม ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ส ารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด                  
ที่ต้องการเข้ารับการอบรมผ่าน Google form  
 ๒. สพป.อุดรธานี เขต ๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ 
 ๓. ประชุมและวางแผนการอบรม โดยคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
 ๔. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมร่วมคิด  สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  ๑๙๔ คน  ได้รับความรู้การจัดท าค าของบประมาณและการบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ  
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการบางส่วนไม่มีพ้ืนฐานการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการจัดท างบประมาณอยู่ตลอดเวลา 
 ๒. ผู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นข้าราชการครูซึ่งมีหน้าที่หลักคือการสอน จึงมี
ประสบการณ์ในการจัดท างบประมาณน้อยครั้ง  
 ๓. ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่อนข้างน้อย และเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส โคโรน่า (Covid ๒๐๑๙) จึงต้องแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นสองกลุ่ม  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการจัดท าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณ เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงงบประมาณการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๓. ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการอบรมในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
       และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๑. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการด้วยรักและห่วงใย 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย 
กระบวนการด าเนินงาน 
     ๑. หนังสือแจ้งโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย จ านวน ๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา        
โรงเรียนละ ๒ ท่าน  
     ๒. โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วง เข้าร่วมประชุมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
นิทรรศการด าเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย  
     ๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 
     ๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยได้พบปะสังสรรค์เพ่ือ
สัมพันธ์ที่ดีในหมู่ครอบครัวด้วยรักและห่วงใย 
     ๓. โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อความทันสมัยและรอบรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 
     ๑. โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ท าความเข้าใจกับชุมชน 
หน่วยงาน องค์กร และภาคีให้ได้ทราบถึงโครงการด้วยรักและห่วงใย 
     ๒. โรงเรียนในโครงการขาดบุคลากรที่มีความรู้ในด้านกิจกรรมของโครงการด้วยรักและห่วงใย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ๑. ท าความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจในวัตถุประสงค์
หลักการและแนวทางการด าเนินงาน 
     ๒. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนได้รับทราบ 
     ๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรม  ลูกเสือจิตอาสา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. เสนอโครงการ 
 ๒. อนุมัติโครงการ 
 ๓. การด าเนินการ 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  - กิจกรรมวัน ๕ ธ.ค. (ลูกเสือจิตอาสา) 
 ๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๘๐ คน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้าง
จิตอาสาและการบ าเพ็ญตนให้ประโยชน์ต่อสังคม และเพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 ๒. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน และสถานที่ส าคัญทางศาสนา 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรม พัฒนาวางแผนหลักสูตร “ลูกเสือจิตอาสา” 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. เสนอโครงการ 
 ๒. อนุมัติโครงการ 
 ๓. การด าเนินการ 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  - พัฒนาวางแผนหลักสูตร “ลูกเสือจิตอาสา” 
 ๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาของส านักงานเขต
พ้ืนที่ให้สถานศึกษาทั้ง ๑๙๔ โรงเรียน เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค  
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรม กิจกรรมวันวชิราวุธ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. เสนอโครงการ 
 ๒. อนุมัติโครงการ 
 ๓. การด าเนินการ 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  - กิจกรรมวันวชิราวุธ 
 ๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ลูกเสือเนตรนารีกลุ่มเครือข่ายหนองแสง ๒ จ านวน ๒๓๙ คน มคีวามอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จัก
ช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๒. ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 ๓. ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
สถานศึกษาบริเวณโรงเรียน ชุมชน และวัด 
 ๔. ผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
ปัญหา/อุปสรรค  
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการโรงเรียนสะอาด 
กิจกรรม  ประเมินผลจุดเน้น โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศการเรียนรู้ 
กระบวนการด าเนินงาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้  
๑. มอบจุดเน้นที่ ๔ โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด   
๒. จัดท าเกณฑ์การประเมินแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งตามแผนและข้ึนตอนการพัฒนา  
๓. มีการคดัเลือกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ส าหรับประเมินโรงเรียน

ตัวแทน ๒๔ คณะ คณะละ ๓ คนดังนี้ 
๓.๑ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน ๒๔ คน 
๓.๒ ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
๓.๓ ครูในโรงเรียนที่รับการประเมิน จ านวน ๑ คน (เพ่ือเป็นกรรมการร่วมซึ่งเป็นครูที่ได้รับ 

มอบหมายหรือได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกับเรื่องโรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศการเรียนรู้) 
๔. คณะกรรมการการด าเนินการประเมินผลตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด  
๕. สรุปผลการด าเนินงานประกาศมอบรางวัล  
๖. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามจุดเน้น 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ ๗๐ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทุกด้าน 

๒. โรงเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป และสร้างความพึงความพอใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๓. ได้โรงเรียนต้นแบบส าหรับเป็นแนวทางให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายได้ศึกษาพัฒนา สร้างเครือข่าย 
ส่งเสริมโรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศการเรียนรู้เรียนตามจุดเน้นของ สพฐ.และ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. โรงเรียนบางแห่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ยังไม่สามารถถอดบทเรียนสรุปให้โรงเรียนที่อ่ืน
สามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้  
 ๒. บางจุดเน้น เช่น จุดเน้น ดา้นความปลอดภัย และด้านที่ ๕ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน จ าเป็นต้องมีการ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความปลอดภัยจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการส่งเสริมจุดเน้นในด้านนี้  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ส าหรับโรงเรียนต้นแบบ  
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ควรมีการเข้าไปก ากับติดตามโรงเรียนตัวแทนทั้ง ๒๔ โรงเรียน เพื่อให้เป็น 

โรงเรียนต้นแบบที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ และเพ่ือให้ต่อยอดเกิดนวัตกรรมของส านักงานเขตฯ  และให้มีการ
ประเมินทุกภาคเรียนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    - ให้คณะกรรมการตัวแทนโรงเรียนได้ออกไปประเมินโรงเรียนในเครือข่ายของตนเอง เพ่ือให้สามารถ
ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายได้  



๔๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส าหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓  
         - ให้กรรมการประจ าโรงเรียนมีการด าเนินการ PLC ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบเพ่ือหาแนวในการพัฒนา
โรงเรียน  
       - ให้มีการจัดการประเมินทุกปีการศึกษา เพื่อให้โอกาสโรงเรียนอ่ืนได้พัฒนาขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการส านักงานเขตทันสมัย (น่าอยู่) 
กิจกรรม  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๓.๑ เชิงปริมาณ   
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่                      

และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
       - มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม  มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยสามารถรองรับและอ านวยความสะดวก
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  หน่วยงานต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
           ๑. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง/ด าเนินงานตามโครงการตามรายการที่จะด าเนินการคือ 

    - จัดท าศาลาพักผ่อน จ านวน ๒ หลัง 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมน้ าประปาที่ช ารุดภายในส านักงาน 
    - ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมภายใน ภายนอกส านักงาน  
๒. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจ จากการสอบถาม และสังเกตการณ์ใช้
บริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 เชิงคุณภาพ  สพป.อุดรธานี เขต ๒ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการและการบริหารจัดการส านักงานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านช่างไม้ การจัดสวนสวนหย่อม ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
จากโรงเรียนมาช่วยด าเนินการ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - จ้างบุคลากรต าแหน่ง นักการภารโรง เพิ่ม เพ่ือให้การท างานมีสภาพคล่องมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในส านักงาน 
กิจกรรม ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. วิเคราะห์ สภาพปัญหา ระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมทดแทนส่วนที่ช ารุด 
      ๓. จัดหา Software Antivirus จ านวน ๘๐ License เพ่ือป้องกันไวรัส ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
บุคลากรภายในส านักงานทุกเครื่อง 
     ๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในส านักงาน 
      ๕. ปรับปรุงและพัฒนาบริหารจัดการระบบเว็บไซต์ของส านักงานเพ่ือให้บริการสถานศึกษาในสังกัด 
(Smart Area , Smart School , ระบบเงินเดือนบ านาญ salary_pension) 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
      ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้รับการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
ส านักงาน เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ เป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลต่อผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน 
      ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีระบบป้องกัน ไวรัส และหนอน
คอมพิวเตอร์ ป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่พึงประสงค์ติดตั้งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
      ๑. ระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการไม่ค่อยเสถียรส่งผลต่อให้บริการและประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการเครือข่าย 
      ๒. ระบบไฟฟ้าภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดับบ่อย ท าให้อุปกรณ์เครือข่ายบางอย่างเสียหาย 
และช ารุดใช้งานไม่ได้ 
      ๓. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเก่าและล้าสมัย 
     ๔. บุคลากรภายในส านักงานขาดความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น 



๕๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ๑. ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ควรผูกติดกับเจ้าเดียวเนื่องจากไม่เกิดการแข่งขันในการ
ให้บริการ หากระบบเครือข่ายล่มยังสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องจากอีกผู้ให้บริการ และ
สามารถเปรียบเทียบการให้บริการได้ ท าให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการ 
      ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ที่ทันสมัย เพ่ือน ามาใช้งานภายในส านักงาน เพ่ือให้สามารถ
รองรับระบบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
      ๓. ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และความเข้าใจในการใช้งานระบบต่าง ๆ 
 
 

 
ปรับปรุงระบบเครือข่ายส าหรับให้บริการ 

 
ติดตั้ง Software Antivirus 

 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงระบบ

เครือข่าย 

 
ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
กิจกรรม  การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง 
กระบวนการด าเนินงาน 
 - ด าเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้โรงเรียนด าเนินการในระบบ e-GP 
ได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน 
 ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้
อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
เนื่องจากย้ายโรงเรียน และเกษียณอายุราชการ ท าให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - เห็นควรจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันก าหนดเวลาที่ส านัก
งบประมาณก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบ าเหน็จ  
กิจกรรม อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน อบรมชี้แจงยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
บ าเหน็จบ านาญ 

๒. อบรมชี้แจงการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 
Filling) ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ  ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓. สรุปและรายงานผล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สามารถยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ ด้วย
ตนเอง และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มยื่นค าขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเอง และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มยื่นค าขอจนถึ งขั้นตอน
การรับเงิน แม้ภายหลังจะมีสถานะเป็นผู้รับบ านาญแล้ว ก็สามารถตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการจ่ายเงิน ทั้ง
รายเดือนและรายปี หรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเอง และได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ 
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และ 
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 

- ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่เห็นความส าคัญและยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่คล่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - แจ้งประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูในสังกัดท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กิจกรรม  พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนค่าจ้างประจ า และโปรแกรมเงินเดือนบ านาญ 
กระบวนการด าเนินงาน 

- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๒ เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการครูและโปรแกรมเงินเดือนบ านาญ  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จ านวน ๙ คน ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ เพิ่มข้ึน และสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงาน  

๒. ระบบการเบิกจ่ายเงินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้มีการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  ถูกต้อง  มีข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินน้อย 

๓. สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน  ซึ่งได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้าง และบุคคลที่สามโดยตรง ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่  อันเป็นการลดปัญหาการทุจริต  
ที่เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินไปใช้ส่วนตัว 
ปัญหา/อุปสรรค  
          ๑. ผู้ที่มีความรู้เรื่องโปรแกรมเงินเดือนที่ใช้หรือเจ้าของโปรแกรมเงินเดือน อยู่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมและปรับปรุง โปรแกรม หรือถ้ามีปัญหา
ในการใช้โปรแกรมติดต่อประสานงานกับเจ้าของโปรแกรมได้ยาก 

๒. ระเบียบทางการเงินและการบัญชี  ของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นหาก 
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบางอย่าง  จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งในโปรแกรมใหม่ จึงจะสอดคล้อง 
กับระเบียบ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. เห็นควรจัดหางบประมาณที่ต้องใช้ส าหรับการเดินทางเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมเงินเดือน และ
ปรับปรุงการใช้โปรแกรมทุกๆปีเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง 

๒. การด าเนินการโปรแกรมระบบเบิกจ่ายเงิน ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้เป็น 
ปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๒ 
กิจกรรม พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๒.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
          ๒.๒ การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
          ๒.๓ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 
          ๒.๔ การติดตาม ตรวจสอบ  
 ๒.๕ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๓.๑ มีการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๓.๒ มีการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา โดยจัดท าแผนการ                  
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๓ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๔ มีการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจงาน ทั้ง ๔ งาน และสรุปรายงานผลการติดตาม 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  มี
ประสบการณ์ด้านนี้น้อย ท าให้การขับเคลื่อนงานมีข้อจ ากัด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ศึกษาดูงานต่างเขตพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๖. โครงการการด าเนินการยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม การจัดประชุม 
กระบวนการด าเนินงาน 
 - จัดท าข้อมูลบัญชีคุมการย้าย,จัดท าข้อมูลรายละเอียดการย้ายตัวชี้วัดในการประเมินผลตาม
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู,และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาย้าย 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - เอกสารครบถ้วน มีรายละเอียดน าเสนอท่ีประชุม และมีการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยผ่านคณะกรรมการระดับเขต,ระดับจังหวัด
,อกศจ. และ กศจ. 
ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากมีการประชุมเพ่ือตรวจข้อมูลและพิจารณาหลายคณะ จึงมีการปรับแก้ไขเอกสาร  
และท าข้อมูลใหม่หลายรอบ   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง และการตรวจสอบ                      
           ผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ในรอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๓๓ และ ครั้งท่ี ๒(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  ส ารวจตวัครองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีตัวและปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม                   
และ ๑ กันยายน ของปี 
 ๒. แจ้งแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ รวมถึงวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 
 ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ  
 ๕. ก าหนดปฏิทินและตารางการให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทราบ 
 ๖. ยืมเงินทดรองราชการ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการประเมิน                
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) ส าหรับคณะกรรมการและผุ้ทรงคุณวุฒิ และครั้งที่ ๒(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)                    
เป็นค่าชดเชยน้ ามันโรงเรียนละ ๒๐๐ บาท  ในการประเมินปีละ ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท 
 ๗. มอบเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินให้กับคณะกรรมการที่ได้รับ                     
การแต่งตั้ง 
 ๘. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของผุ้อ านวยการสถานศึกษา ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 ๓.  การตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. 
  ๑. แจ้งระเบียบผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก.ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
  ๒. ภายใน ๔๕ วันนับจากเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. ต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มาเพ่ือขออนุมัติ กศจ. 
  ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตรวจสอบข้อมูล จ านวนนักเรียน และเอกสาร 
ต่าง ๆ ของผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ลงทะเบียนคุมไว้เพ่ือตรวจสอบ 
  ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเงิน พ.ค.ก. ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีนับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. 
  ๕. ด าเนินการตรวจสอบ จ านวนนักเรียน เอกสารหลักฐาน ที่โรงเรียนผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. 
ให้เป็นไปตามเอกสารที่รายงาน และสถานการณ์จริง 
  ๖. สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติ กศจ.อุดรธานี 
  ๗. เมื่อ กศจ. อนุมัติแล้ว ส าเนาค าสั่งแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกจ่ายเงิน ต่อไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑.  คณะกรรมการด าเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน จ านวน ๑๙๔ โรงเรียน 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. ครบทุกราย จ านวน ๖ ราย 



๕๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. ระยะเวลาในการออกประเมิน ควรมากกว่านี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
โรงเรียนมีภารกิจงานอ่ืน ๆ ที่ตรงกัน 
 ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีภารกิจงานอื่น ๆ เช่น ถูกตั้งเป็นกรรมการคณะอ่ืน 
เข้ารับการประชุม สัมมนา ท าให้มีคณะกรรมการไม่ครบ 
 ๓. ค่าตอบแทนน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรก าหนดปฏิทินการออกประเมิน ก่อนระยะเวลาการเลื่อนเงินเดือน 
 ๒. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ป ี
กระบวนการด าเนินงาน 
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และคณะกรรมการพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา(Coaching Team) 
  ๒. ก าหนดปฏิทินให้คณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 
  ๓. ด าเนินการประเมินและรายงานผล 
  ๔. สรุปและรายงานผล เสนอศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - การประเมินสัมฤทธิผลผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี  
จ านวน  ๒๗ ราย 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. ระยะเวลาในการออกประเมิน ควรมากกว่านี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
โรงเรียนมีภารกิจงานอ่ืน ๆ ที่ตรงกัน 
 ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีภารกิจงานอื่น ๆ เช่น ถูกตั้งเป็นกรรมการคณะอ่ืน 
เข้ารับการประชุม สัมมนา ท าให้มีคณะกรรมการไม่ครบ 
 ๓. ค่าตอบแทนน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรก าหนดปฏิทินการออกประเมิน ก่อนระยะเวลาการเลื่อนเงินเดือน 
 ๒. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม การจัดท า กคศ. ๑๖ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ขอตั้งงบประมาณในการจัดท า กคศ.๑๖ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้เขียนประวัติการรับราชการของตนเอง 
 ๒. มอบกลุ่มบริหารงานการเงินจัดซื้อแฟ้มประวัติและ ก.พ.๗ 
 ๓. แนะน า การเขียน กคศ.๑๖ และเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เพื่อเก็บรักษาในแฟ้มประวัติ 
 ๔. เสนอผู้มีอ านาจลงนามใน กคศ.๑๖ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. การจัดท า กคศ.๑๖ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
จ านวน  ๑๔๕ ราย 
 ๒. การจัดท า กคศ.๑๖ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไม่มีความรอบคอบในการเขียน 
กคศ.๑๖ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ขอตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒. ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
 ๓. ประสานวิทยากร 
 ๔. ด าเนินโครงการ 
 ๕. สรุปแลรายงานผล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑.  บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน ๘ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒. มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรจัดให้บุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกปี เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๘. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการ                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กิจกรรม      ๑. การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
       ๒. การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการด าเนินงาน และตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานระดับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน รับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายภาพรวม 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ระยะ  ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  และคณะท างานจัดท าร่าง 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   เพ่ือเป็นคณะท างานในการสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
ในปีที่ผ่านมาและก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน จุดเน้นในการน านโยบายสู่การปฏิบัติสู่สถานศึกษา
และพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และติดตามการด าเนินงานและใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓. ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ระยะ  ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  และคณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน จุดเน้นในการน านโยบายสู่การปฏิบัติสู่สถานศึกษาและพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ 
 ๔. ด าเนินการติดตามการด าเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ภาพรวมทุกโครงการ/กิจกรรม  ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๕. สรุป และรวบรวมผลการด าเนินงานทุกโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ  ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ครอบคลุมทุกนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นการด าเนินงาน และตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. การก าหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบกับปฏิทินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ล่าช้าไปด้วย 
 



๖๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 ๒. เนื่องจากห้วงเวลาในการจัดท าแผนฯ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
จึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ท าให้การจัดท าแผนฯ มีความล่าช้า 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องก าหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์  
และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณถัดไปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรม ๑. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ 
  ๒. ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. จัดท าโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ๒. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือรับทราบนโยบายและการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 ๓. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อก าหนดนโยบาย แผนการบริหาร
จัดการ รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายที่ สพฐ. ก าหนด 
     ๔. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๔๐ คนลงมา ให้น านักเรียนเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๕. จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือท าความเข้าใจและขอความเห็นชอบในกรณีที่มีการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ จ านวน  ๑๙๔  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
๑๑๑  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   ๕๗.๒๑ มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการไปเรียนรวมแล้ว ๑๐ โรงเรียน   
เป็นโรงเรียนหลักของการไปเรียนรวม ๗  โรงเรียน 
 ๒. สพป.อุดรธานี เขต ๒ มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 

๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถยุบเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้ 
๒ โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองหว้าและบ้านตาดโตนไร่เดชา 
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. องค์ประกอบของคณะท างานในการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ 
ตามค าสั่งจังหวัดอุดรธานี  มีขอบข่ายกว้าง มีความยากล าบากในการประสานงานและประสานความเข้าใจ 
ในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ๒. เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาล  
โดยคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวน
นักเรียนน้อยอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ กล่าวคือ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียน
มากกว่า ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท าให้ ประสิทธิภาพในการเรียน 
การสอนลดลง 
 ๓. ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน เนื่องจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดสัดส่วนครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๒๐ คน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว 
ท าให้เกิดปัญหาในการจัดสรรครูแก่นักเรียนบางแห่งที่มีจ านวนนักเรียนน้อย 



๖๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 ๔. ชุมชนไม่มีความประสงค์ให้ยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากมีความผูกพันกับโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการปรับองค์ประกอบของคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ 
ให้คลอบคลุมเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรง 
 ๒. ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กใหม่ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถ มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการศึกษา 
 ๓. ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังครูส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กใหม่ เพื่อให้โรงเรียนขนาด
เล็กมีครูผู้ครบชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๐. โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กิจกรรรม  ติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. จัดท าเครื่องมือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ๓. ประชุมชี้แจงคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ๔. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  
 ๕. ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้ 
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๖. สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพ่ือน าเสนอผลส าเร็จพร้อมปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทราบ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. มีการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานน าเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ  
๓. สามารถน าผลการติดตามการปฏิบัติราชการมาวางแผนปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานของ สพป.

อุดรธานีเขต  ๒ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค 

๑. แบบติดตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามทุกตัวชี้วัดซึ่งมีจ านวน
มากเกินไป และซ้ าซ้อน 

๒. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ไม่เข้าใจแบบติดตามและประเมินผลติดตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

๓. ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด มภีาระกิจงานมากจึงท าให้การด าเนินงานไม่เต็มตามศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรก าหนดแบบติดตามและประเมินผล เฉพาะประเด็นที่ส าคัญ 
๒. หากไม่เข้าใจในประเด็นตัวชี้วัดตามแบบติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประสานสอบถามไปยัง  

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ. เพื่อความชัดเจนในการรายงานข้อมูล 
๓. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานผลการด าเนินงานแต่เนินๆ เพ่ือจะได้สามารถสรุปผลการ

ด าเนินงานฯ น าเข้าไปวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ สพป.อุดรธานี เขต ๒   
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. รวบรวมข้อมูล ข่าวสารภาพกิจกรรมจัดท าเผยแพร่ทางสื่อมวลชนจัดท าภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภาพกิจกรรมหน่วยงาน ของ สพป.อด ๒  

๒. จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
๓. ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ติดตาม รายงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น าหนังสือไปประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานแก่สถานศึกษาในสังกัด ให้เข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ไปทิศทาง 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - การประสานงานรวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปี ๒๕๖๑ ค่อนข้างจะล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ ระยะเวลา ในการการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ เดือนมกราคม 
๒๕๖๑- เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- การด าเนินการท างาน ต้องสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีความสามารถในการสร้าง  
Banner Infographic   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๒. โครงการการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ประชุมคณะกรรมการ CEO/ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดปฏิทินและสถานที่ประชุม 
๒. ประสาน/สถานที่ จัดท าเอกสารการประชุม 
๓. จัดท าระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการ CEO/ประธานกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียน และมาตรฐานส านักงานเขต ฯ/KRS พร้อมแจ้งวาระประชุมผู้บริหารทราบล่วงหน้าก่อน ๗ วัน โดย
รวบรวมจากกลุ่มต่างๆ 

๔. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา/CEO/ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน โดยระบบ AMSS++ เพ่ือเข้าประชุม 
๕. ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับข่าวสารอย่างท่ัวถึง และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๒. คณะกรรมการ CEO ได้รับข่าวสารและนโยบายอย่างทั่วถึงและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
๓. ประธานกลุ่มเครือข่ายได้รับข่าวสารอย่างท่ัวถึงและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

ปัญหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๓. โครงการการแข่งขันกีฬาภาค ๑๐ สัมพันธ ์
กิจกรรม  แข่งกีฬาสีสัมพันธ์ประจ าเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (Cluster ๑๐) 
กระบวนการด าเนินงาน 
        ๑. ประชุมคณะกรรมการ  
        ๒. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
        ๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมโครงการ   
        ๔. ด าเนินการตามโครงการ 
        ๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
        ๖. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ท าให้ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ได้เล่นกีฬาออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง 
 ๒. เป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพ ความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  ๓. ท าให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ละลูกจ้างใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- แจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๔. โครงการตรวจสอบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
กิจกรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และการใช้จ่ายเงินทุกประเภทของสถานศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. คัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบ จ านวน ๕๐ โรงเรียนในสังกัด  ซ่ึงมีเกณฑ์การ
คัดเลือก โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้  

     ๑)  โรงเรียนใดที่ไม่ได้จัดส่งรายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ท าการ ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
     ๒)  โรงเรียนที่มีผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณถัดไป 
     ๓)  โรงเรียนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา        
ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ของ สพฐ.  ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 
๒. แจ้งปฏิทินการออกติดตามและตรวจสอบโรงเรียนตามโครงการฯ   
๓. ออกติดตามและตรวจสอบโรงเรียนตามโครงการฯ   
๔. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
๕. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. บุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี 

และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ  
๒. สถานศึกษาปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น    

       ๓. สถานศึกษามีมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. บุคลากรในสถานศึกษาไม่เพียงพอ และมีภาระงานทางด้านการสอนเป็นส าคัญ จึงท าให้การจัดท า
ระบบงานทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  ไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่ถูกต้อง 

๒. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และ
พัสดุค่อนข้างน้อย จึงท าให้การด าเนินงานทางด้านระบบการเงิน การบัญชี ได้ตามศักยภาพและบริบทของ  แต่ละ
โรงเรียน  และระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ  

๓. บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ทีป่ฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี  ไม่ได้จัดท าเอกสาร/หลักฐาน ในการ
เบิก - ถอนเงิน แต่ละรายการในการจัดซื้อ/จ้าง ให้เป็นปัจจุบัน จึงท าให้เกิดปัญหา ในการการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

 ๔. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มีบุคลาการ 
ย้ายเข้า – ออก อยู่บ่อยครั้ง  จึงท าใหก้ารท างานไม่ต่อเนื่องและไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร           
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑.  ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี ในสถานศึกษา               
และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ 

๒. ควรมีการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ    
ทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการใช้เงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และ  เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
 



๗๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลจากการด าเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  การตรวจสอบ
บรรลุวัตถุประสงค์  ของโครงการฯ  ดังนี้       

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีมาตรฐานด้านระบบงานทางด้านการเงิน การบัญชีการที่มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของ สพฐ. 
        ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทรัดกุม เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และสามารถพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทาง การเงิน บัญชี รวมถึงให้  
หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และสามารถใช้ข้อมูล  ในการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหา ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
       ๓. สถานศึกษาส่วนมากได้จัดท าเอกสารทางด้านการเงิน การบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ิมข้ึน และ      
การใช้จ่ายเงินแต่ละประเภท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถตรวจสอบได้ และมีการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐   
           ๔. บุคลากรผู้ปฏิบัติทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์แลของชาติ 
โครงการที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน  
  สถานศึกษา” 
กระบวนการด าเนินงาน 

 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. แจ้งสถานศึกษาด าเนินการ/จัดสรรงบประมาณ 
 ๓. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ 
 ๔. แจ้งสถานศึกษาน ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จ านวน ๖๒ แห่ง ๆ ละ ๘ คน 
 ๕. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย 
 ๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินแจ้งโรงเรียนขยายโอกาส โดย
แบ่งเป็น ๖ อ าเภอ ด าเนินการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (กองลูกเสือ ป.ป.ส.)        
ปี ๒๕๖๓  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ดังนี้ 

 ๑) โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอศรีธาตุ ฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนายูง 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๔ คน  

 ๒) โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอวังสามหมอ ฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้าน
ค าโคกสูง จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๙๖ คน 

 ๓) โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอโนนสะอาด ฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้าน
ม่วงดง จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๘ คน 

 ๔) โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คน 

 ๕) โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกุมภวาปี ฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม ๑๔๔ คน 

 ๖) โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอหนองแสง ฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวภูฝอยลม 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๔ คน  

- การด าเนินการอบรมตามหลักสูตร 

จากการด าเนินการอบรม โดยใช้หลักสูตรตามคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตาม
หลักสูตรทุกหลักสูตร ภาพรวมมีการปฏิบัติกิจกรรมทุกิจกรรมตามหลักสูตรอยู่ในระดับ ดีมาก ผู้เข้ารั บการ



๗๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

อบรมทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ที่ตั้งไว้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

 - เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานได้รับอย่างจ ากัด ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม เป็นกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนขยายโอกาส เห็นควรด าเนินการ    
ในระดับช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาเพ่ิมอีกหนึ่งกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๒ ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการที่ ๑ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้   
                 สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
กระบวนการด าเนินงาน 
       ๑.ศึกษาโครงการของ สพฐ. 
       ๒.วางแผน และประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
       ๓.จัดท าวีทัศน์การเรียนการสอน 
       ๔.สรุปรายงานผลส่งสพฐ.ในระบบมาตรฐานเขต 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - วีดีทัศน์การเรียนการสอนของครู จ านวน  ๗  ผลงาน  จาก ๗ โรงเรียน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ระยะเวลาในการด าเนินการไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทาง สพฐ.ได้แจ้งให้ด าเนินงาน  เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๒ การนิเทศการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กิจกรรม  นิเทศ ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กระบวนการด าเนินงาน 
           การวางแผน (Plan)  ประชุมศึกษานิเทศก์ทุกคนวางแผน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน              
ในสังกัด  

การปฏิบัติ (Do) 
    ๑. ประชุมศึกษานิเทศก์ทุกคนเพ่ือจัดท าเครื่องมือนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

      ๒. จัดท าเครื่องมือนิเทศ เตรียมความพร้อม ๔  ด้าน คือด้านการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารทั่วไป และ มาตรการและ
ด าเนินการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

   ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศความพร้อม ประกอบ ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงาน และศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบประจ ากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน ๑๒ สาย  
              ๔. ด าเนินการนิเทศความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่  ๒๒-๓๐  มถิุนายน  ๒๕๖๓   

การตรวจสอบ (Check)   ศึกษานิเทศก์ทุกคนน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง 
ทบทวนการปฏิบัติ (Act)  ประชุมสรุปผล  PLC และสรุปรายงานผลการด าเนินการ            

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       ผลการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓                    
ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ๔ ด้าน 

๓.๑ ด้านวิชาการ ผลพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ 
นโยบายที่มีความพร้อมสูงสุด และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  สามล าดับ คือ นโยบายการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอนแบบปกติโดย
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เมื่อพิจารณานโยบาย ๖ มิติ
คุณภาพสู่การปฏิบัติ พบว่า มิติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสื่อ และเทคโนโลยี เท่ากับ ๙๙.๕๘ รองลงมาคือ  
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เท่ากับ ๙๘.๙๖ และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ ๙๗.๕๑ 

๓.๒ ด้านการบริหารงบประมาณ ผลพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๗๐ 

๓.๓ ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ ประเด็นการติดตามท่ีมีความพร้อมสูงสุด ๓ ล าดับแรก คือ 
ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ สะอาด และมีความปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ๑๐๐ รองลงมาคือ 
ด้านระบบเครือข่าย อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๙๙.๕๘ และด้านระบบงานธุรการมีความเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๑๐ 

๓.๔ ด้านมาตรการและด าเนินการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ผลพบว่า โรงเรียนได้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรการ มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ ประเด็นการติดตามท่ีมีความพร้อมสูงสุด ๓ ล าดับแรกร้อยละ ๑๐๐  
คือ ด้านมีจุดล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน โรงอาหาร  
อย่างเพียงพอ ด้านการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร                 



๗๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ยึดหลัก Social Distancing และท าเครื่องหมายเว้นระยะห่าง และด้านโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
       ผลการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓                    
ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ๔ ด้าน 

๓.๑ ด้านวิชาการ ผลพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ 
นโยบายที่มีความพร้อมสูงสุด และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  สามล าดับ คือ นโยบายการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอนแบบปกติโดย
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เมื่อพิจารณานโยบาย ๖ มิติ
คุณภาพสู่การปฏิบัติ พบว่า มิติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสื่อ และเทคโนโลยี เท่ากับ ๙๙.๕๘ รองลงมาคือด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เท่ากับ ๙๘.๙๖ และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ ๙๗.๕๑ 

๓.๒ ด้านการบริหารงบประมาณ ผลพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๗๐ 

๓.๓ ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ ประเด็นการติดตามท่ีมีความพร้อมสูงสุด ๓ ล าดับแรก คือ 
ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ สะอาด และมีความปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ๑๐๐ รองลงมาคือ 
ด้านระบบเครือข่าย อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๙๙.๕๘ และด้านระบบงานธุรการมีความเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๑๐ 

๓.๔ ด้านมาตรการและด าเนินการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ผลพบว่า โรงเรียนได้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรการ มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ ประเด็นการติดตามท่ีมีความพร้อมสูงสุด ๓ ล าดับแรกร้อยละ ๑๐๐  
คือ ด้านมีจุดล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน โรงอาหาร  
อย่างเพียงพอ ด้านการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร ยึด
หลัก Social Distancing และท าเครื่องหมายเว้นระยะห่าง และด้านโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ปัญหา/อุปสรรค 

๑. โรงเรียนขนาดเล็กขาดครูและบุคลากร   
๒. ต้องการวิทยากร หรือบุคลากรที่สอนด้านทักษะอาชีพส าหรับนักเรียน เช่น โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 
๓.  โรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงเรียนขาดผู้บริหาร   
๔.  ขาดเจล แอลกอฮอล์ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๕. การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) ใช้งบประมาณในการด าเนินงานจ านวนมาก   
๖. งบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ า เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง 

ปลอดภัย 
 
 



๗๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        จากผลการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ จากการเก็บข้อมูลในภาคสนาม จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ดังนี้ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการทบทวนสัญญาการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับบริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

๒. ศึกษานิเทศก์ควรติดตามการใช้แผนการสอนของครู และการบันทึกหลังแผนการสอน 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

๓. กลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ควรจัดท าแหล่งสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น คู่มือ แนวทางการพัฒนา ฯลฯ 

๔. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ควรจัดท าคลังข้อสอบสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพ่ือให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด 

๕. กลุ่มนโยบายและแผน ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ า 
แหล่งน้ า อย่างต่อเนื่อง 

๖. กลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดสรรอัตราก าลังครู บุคลากรส าหรับโรงเรียน และสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันเปิดภาคเรียน 
ระดับโรงเรียน 

๑. ผู้บริหารควรก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

อย่างเป็นระบบ 
๓. ผู้บริหารควรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก าหนด 

กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
ระดับชั้นเรียน 

๑. ครูทุกคนควรศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักสูตรที่ก าหนด 

๒. ครูควรเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามที่ระบุ 
ในแผนการสอน 

๓. ครูควรจัดท าหน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ครูเป็น Coach 
๔. ครูควรบันทึกหลังแผนการสอนทุกแผน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
๕. ครูควรวิเคราะห์ผลการทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 

กิจกรรม - กิจกรรมสร้างนวัตกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม 
  - กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
  - การพัฒนาด้านโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ 

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา  เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
    เดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 
จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้โรงเรียนด าเนินการเบิก-จ่าย  
(๓๙ โรงเรียน/๑๐๐,๐๐๐ บาท = ๒,๕๖๔ บาท) 

๒.๒ ขออนุมัติเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามการศึกษา 
จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (๑ โรงเรียน ๑นวัตกรรม) 
จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้โรงเรียนด าเนินการเบิก-จ่าย 
(๓๙ โรงเรียน/๒๐,๐๐๐ บาท = ๕๑๒ บาท) 

๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน(ITA online) 
จ านวน  ๗๘,๐๐๐  บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้โรงเรียนด าเนินการเบิก-จ่าย 
(๓๙ โรงเรียน/๗๘,๐๐๐ บาท = ๒,๐๐๐ บาท) 
๓. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน)  ใช้งบประมาณไป  ๑๓,๗๘๔  บาท 
๔. สรุปรายงานผลการด าเนินการ กันยายน  ๒๕๖๓ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๓.๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ 
อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้บริการ การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
 ๓.๒ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน สร้าง
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 ๓.๓ สร้างโอกาสทางการศึกษาและ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนได้เติบโต
เป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
 



๘๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
- สภาพปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการพัฒนา พบว่า บุคลากรของสถานศึกษายังไม่มี ความพร้อม และ

บุคลากรบางส่วนคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน อีกท้ังยังขาดการสนับสนุนด้าน งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน ท าให้เกิดปัญหาใน
กระบวนการพัฒนาขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เช่น ภาษาต่างประเทศ 
คอมพิวเตอร์ ครูมีภาระงานมากเกินไปทั้งการสอนและการประเมินคุณภาพโรงเรียนในรูปแบบและมาตรฐานต่าง 
ๆ จากหน่วยงานภายนอกท าให้ครูมีภาระเพ่ิม จึงเหลือเวลาในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งเรื่องการเรียน การสอน 
และการพัฒนานักเรียนใหม่พฤติกรรมอันพึงประสงค์น้อยลง  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  เป็นโครงการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการศึกษาไทย ควร
สร้างความ ตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือช่วยกันด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจัง เป็นโครงการ
ที่สร้างคุณภาพด้านการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ
และเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนควรส่งเสริมให้มี การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลอย่างต่อเนื่องและตลอดไป หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน การบริหารจัดการในโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน และมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๔ โครงการป้องกันและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
          “ป้องกันการทุจริต”  “โรงเรียนสุจริต” 
กิจกรรม บริษัทสร้างการดีมีอาชีพ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด โครงการป้องกันและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  “โรงเรียนสุจริต” 
 ๒. แจ้งสถานศึกษาให้ส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผ่าน google From 
 ๓. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการบริษัทสร้างการดีมีอาชีพ ในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม
ร่วมคิด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 ๔. ประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการบริษัทสร้างการดีมีอาชีพ 
จ านวน ๕๒ คน 
 ๒. ครูได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพงานประดิษฐ์จากผ้าพ้ืนเมือง จ านวน ๖ ผลิตภัณฑ์ คือ   
   ๑) การท าปกแฟ้มจากผ้าพ้ืนเมือง 
   ๒) พวงกุญแจทิวลิป 
   ๓) พวงกุญแจนกฮูก 
   ๔) พวงกุญแจดอกพิกุล 
   ๕) กระเป๋าผ้าหูรูด 
   ๖) ซองใส่โทรศัพท์ 
 ๓. ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะในงานประดิษฐ์จากผ้าพ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐  
 ๔. ครูมีแผนพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
   ๑. ครูที่เข้ารับการอบรมไม่มีทักษะในการเย็บปัก และเป็นครูผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ 
 .๒. หอ้งประชุมมีแสงสว่างไม่เพียงพอ    
  ๓. เวลาในการอบรมน้อย เนื่องจากมีกิจกรรมที่ฝึกอบรมหลายกิจกรรม 



๘๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่มีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ 
 ๒. ควรเพิ่มเวลาในการอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการต่าง ๆ  
ในงานประดิษฐ์ 
 ๓. ควรอบรมเก่ียวกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการจัดจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๕ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กระบวนการด าเนินงาน 

๑.  ประชุมเพ่ือคดัเลือกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือ 
 ๒. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรส่งรายชื่อหนังสือเพ่ือท าการจัดซื้อ  

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ท าการจัดซื้อหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

๓. ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตามการใช้หนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 

๔. สรุปผลและรายงานโครงการ  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑.  ครูมีทักษะในการส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน 
 ๒.  โรงเรียนได้รับหนังสือที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประพันธ์โดยพระราชนิพนธ์สมเด็จ                    
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - หนังสือเป็นหนังสือที่เหมาะกับนักเรียนวัยรุ่น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๖ การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและ           
                 ทักษะภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการ กพด. ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
                 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แจ้งโรงเรียนในโครงการฯ ทราบ 
๒. ประชุมคณะท างาน / คณะกรรมการ 
๓. คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันกิจกรรม จ านวน ๒ โรง แข่งขันทุกกิจกรรม 
๔. ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕. ติดตาม/สรุปผลการแข่งขันกิจกรรม 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ไดแ้จ้งโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ในระดับ                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  
            สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ฉีก ตัด ปะ ระดับชั้นอนุบาล 
            โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป.อุดรธานี เขต ๒  ได้ระดับทอง อันดับที่ ๑ เป็นตัวแทน                
ไปประกวดแข่งขันรอบระดับประเทศ   
            สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ รอบระดับประเทศ 
การประกวดแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นอนุบาล 
ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
ปัญหา/อุปสรรค 

๑. ด้วยระยะเวลาและความหลากหลายของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อเวลาและ
ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

๒. จ านวนผลงานนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้                               
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มีการพัฒนาทักษะในการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียน เพ่ิมข้ึน และตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน เขียน 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๗ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
กระบวนการด าเนินงาน 

๒.๑ แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ส่งผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๒ ด าเนินการประชุม วางแผน/สรุปผลการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ ระดับจังหวัดอุดรธานี 
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
๒.๔ ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
๒.๕  สรุปผลการประเมิน และส่งผลการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๙ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 การประเมินนักเรียนสถานศึกษา ในระดับจังหวัดอุดรธานี กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ผ่านระดับดีเยี่ยม และได้เข้า
รับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๙ ประกอบไปด้วย 
 ประเภทนักเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  นางสาวกนกวรรณ์  บุญพันธ์  นักเรียนชั้น ม.๖  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  สังกัด สพม.๒๐ 
 ประเภทสถานศึกษา 
 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 

- โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)  อ าเภอกุมภวาปี  สังกัด  สพป.อด.๒ 
ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดใหญ่ 

- โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี  อ าเภอเมือง  สังกัด  อปท. 
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก 

- โรงเรียนบ้านเม่น   อ าเภอเมือง  สังกัด สพป.อด.๑ 
ระดับประถมศึกษา  ขนาดกลาง 

- โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน 
ระดับประถมศึกษา  ขนาดใหญ่ 

- โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   สังกัด สพป.อด.๒ 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก 

- โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร  อ าเภอบ้านผือ  สังกัด สพม .๒๐ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์เข้า
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานฯ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของ สพฐ. 
และ อปท. 
 ๒. งบประมาณโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกไม่มีเงินสนับสนุนช่วยเหลือจาก สพฐ. 
 
 



๘๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. จัดสรรงบประมาณด าเนินการให้แก่โรงเรียนที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
 ๒. จัดอบรมให้แก่สถานศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
 ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๘ การด าเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                 ในศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรม  การจัดท าข้อสอบวัดผลปลายปี 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑.  รับนโยบายจาก สพฐ.และรับข้อสอบ  
         ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จัดท าข้อสอบเพ่ือน าส่งโรงเรียน 

๓. โรงเรียนรับข้อสอบเพ่ือท าการประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑ และ 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔. สรุปผลและรายงานโครงการไปยัง สพฐ.  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - เวลามีจ ากัด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการที่ ๑ ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Schools as Learning Community) 
      เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ SLC 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. รับหนังสือสั่งการจาก สพป. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรในโรงเรียนทราบถึงการเข้าร่วมโครงการ SLC 
      ๒. แจ้งให้บุคลากรในโรงเรียน ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา เว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      ๓. ด าเนินการประสานงานให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และนักเรียนร่วมกิจกรรม ที่ 
สพป.จัดขึ้นเพื่อระดมสมองผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการอบรมนวัตกรรมวิธีสอนแบบ
เปิดและนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการในระดับโรงเรียน และจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
โรงเรียน 
      ๕. รับการนิเทศ ติดตาม จากบุคลากรของ  สพป.  
      ๖. น าความรู้ ทฤษฎี นวัตกรรมที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาบุคลากร ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน 
ในโครงการ SLC 
       ๗. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่  อบรมการผลิตสื่อ, ผลิตสื่อ, จัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
โรงเรียน 
      ๘. ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ  เพ่ือปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้ถึงจุดมุ่งหมายของ
โครงการ 
      ๙. สรุปรายผลการด าเนินงาน เสนอรายงานไปยัง สพป. และ สพฐ. 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       ๑. บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจนวัตกรรมการสอนแบบวิธีเปิดและนวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
       ๒. ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและปรับแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศน่าเรียน สวยงาม สะอาด  
       ๓. โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ สะอาด สวยงาม ตามสภาพบริบท 
       ๔. นักเรียนมีความสนใจ เอาใจใส่ ในการเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึน  
       ๕. ผู้ปกครองมีความคาดหวังในคุณภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานมากขึ้น 
ปัญหา/อุปสรรค 
       ๑. ครูบางท่านยังขาดความเชื่อมั่นในนวัตกรรมที่จัดอบรมฯ ว่าจะสามารถท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดีกว่าวิธีที่ครูก าลังสอนอยู่ 
       ๒. โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ จะน ามาใช้ในการสอนแบบวิธีเปิด   
       ๓. บุคลากรส่วนมาก ยังขาดความรู้ ความช านาญในการท าวิจัยศึกษา 
 



๘๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๑. อยากให้มีการพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ เช่น อบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
       ๒. อยากให้หน่วยงานส่วนกลาง มีคู่มือการด าเนินงานตามโครงการ SLC ให้ 
       ๓. จัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ SLC  เพ่ือจัดหาสื่อ, จัดท าสื่อ ,จัดภูมิทัศน์ในและนอก
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และงบประมาณควรจัดส่งถึงโรงเรียนโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๒ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Schools as Learning Community)  
                 เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
กิจกรรม  อบรมนวัตกรรมวิธีการสอนแบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียน 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. ศึกษาเอกสารงานวิจัย กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      ๒. ร่างแผนปฏิบัติการ กิจกรรม เสนอขออนุมัติด าเนินการและงบประมาณด าเนินการ 
      ๓. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (จัดอบรมนวัตกรรมการสอนแบบวิธีเปิดและการศึกษาชั้นเรียน) 
      ๔. ให้โรงเรียนน านวัตกรรมไปใช้จัดสอนในห้องเรียน 
      ๕. นิเทศติดตาม ประชุม ประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะๆ 
      ๖. สรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานในล าดับต่อไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       ๑. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการน านวัตกรรมการสอนแบบวิธีเปิด
และการศึกษาชั้นเรียนไปใช้ในโรงเรียน ห้องเรียน ในล าดับต่อไป 
       ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นสื่อการสอนแบบวิธีเปิดและเรียนรู้การใช้สื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
       ๑. ครูบางส่วนไม่เชื่อมั่นในนวัตกรรมที่น าเสนอว่าจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นหรือไม่ 
       ๒. สื่อบางอย่างโรงเรียนยังไม่มีต้องจัดหา จัดซื้อเพ่ิมเติม 
       ๓. ครูยังไม่แน่ใจว่าโครงการจะด าเนินการต่อเนื่องหรือไม่ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน 
 



๙๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๑. ต้องท าการพัฒนา บุคลากรหลายรูปแบบ เช่น อบรม สัมมนา พาศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติการจริง ฯลฯ 
       ๒. ควรมีงบประมาณมาจัดหา จัดซื้อสื่อให้โรงเรียน 
       ๓. ควรสร้างความมั่นใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า โครงการจะด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
และมีงบประมาณ สนับสนุนตลอดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๒ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Schools as Learning Community)  
                 เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. ศึกษาเอกสารงานวิจัย กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      ๒. ร่างแผนปฏิบัติการ กิจกรรม เสนอขออนุมัติด าเนินการและงบประมาณด าเนินการ 
      ๓. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (จัดประชุมระดมสมอง ผอ.,ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง) 
      ๔. สรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานในล าดับต่อไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       ๑. ได้ผลการระดมสมองของผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียน 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ดูได้ที่ www.mrcud๒.com     นิเทศออนไลน์   SLC   สรุปผลระดมความคิด) 

       ๒. น าผลการระดมสมองเสนอผู้บังคับบัญชาและส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และใช้ 
เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานตามโครงการในล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
       ๑. ผู้ร่วมกิจกรรมยังไม่กล้าแสดงออกด้านความคิดเท่าท่ีควร 
       ๒. ในบางเรื่องเป็นศัพท์วิชาการมากเกินไป ท าให้นักเรียนและผู้ปกครองไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องแสดงความ
คิดเห็นออกมา  
       ๓. ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาว่างมาร่วมงาน เพราะส่วนมากเป็นเกษตรกรต้องท าการ
เก็บรวบรวมผลผลิต หรือท ากิจกรรมในฤดูฝน 

http://www.mrcud2.com/


๙๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๑. ต้องให้ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมายการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา ที่จ าเป็นต่อ
ท่านผู้ปกครองนักเรียนก่อน 
       ๒. ควรมีช่องทางสื่อสารกับท่านผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น มากกว่าหนึ่งช่องทาง 
เช่น line, Messenger, Facebook ฯลฯ 
       ๓. ควรจัดกิจกรรมนี้ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินผลว่า ผลการระดมสมองนั้นได้น าไปใช้ 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ส าเร็จลุล่วงหรือไม่ ถ้าไม่ส าเร็จควรท า 
อย่างไร และมีข้อเสนอแนะอะไร เพ่ิมเติมอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๓ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
กิจกรรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง/ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. รับการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. /แจ้งจัดสรรงบประมาณ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมมอบ
คู่มือการด าเนินการตามโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ 

๒. แจ้งระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายงบประมาณไปใช้ในโรงเรียน  
      ๓. โรงเรียนเบิก-จ่ายงบประมาณ แล้วไปด าเนินงานตามโครงการฯ/กิจกรรม  
      ๔. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน  ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
      ๕. โรงเรียนสรุปรายงานการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไปยัง สพป. 
      ๖.  สพป.รายงานไปยัง สพฐ.  
      ๗. เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินงานตามโครงการ ในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       ๑. นักเรียนได้รับการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพ่ือพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรม ด้านความพอเพียง ความ
กตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยและรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม  
       ๒. นักเรียนมีลักษณะเป็นผู้น า มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าโครงงานคุณธรรมได้ 
       ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
       ๑. งบประมาณมาช้าและไม่เพียงพอในการจัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
       ๒. เนื่องจากปีนี้มีภาวการณ์แพร่เชื้อของโรคระบาด COVID-๑๙  ท าให้การท ากิจกรรมที่มีการรวมคน
จ านวนมาก ท าได้ยาก เพราะผิด กฎหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ของรัฐบาล 
       ๓. มีกิจกรรมเร่งด่วนจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป ต้องด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างมาก 
เนื่องจากมาการเลื่อนการเปิดภาคเรียน แต่ไม่เลื่อนการสิ้นปีงบประมาณ ท าให้การใช้เงินต้องเร่งรีบด าเนินการ 



๙๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๑. จัดสรรงบประมาณให้พอประมาณกับจ านวนนักเรียน/โรงเรียน ในแต่ละ สพป./สพม. เนื่องจากทุก
โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
       ๒. ถ้าหากงบประมาณมาล่าช้า ควรให้เวลาในการใช้งบประมาณ จนถึงสิ้นปี พ.ศ.  
       ๓. ควรมีการอบรมวิทยากรค่ายคุณธรรมให้แก่บุคลากรแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๓ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
กิจกรรม  สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. รับการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. / สพป.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมมอบคู่มือการด าเนินการตามโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ  
      ๒. แจ้งระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายงบประมาณไปใช้ในโรงเรียน  
      ๓. โรงเรียนเบิก-จ่ายงบประมาณ แล้วไปด าเนินงานตามโครงการฯ/กิจกรรม  
      ๔. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน  ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
      ๕. โรงเรียนสรุปรายงานการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไปยัง สพป. 
      ๖.  สพป.รายงานไปยัง สพฐ.  
      ๗. เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินงานตามโครงการ ในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       ๑. นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมที่พัฒนา เสริมสร้างคุณธรรม ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยและรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม และอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน  
       ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
       ๓. คณะครูและบุลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียน
คุณธรรมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
       ๑. งบประมาณมาช้าและไม่เพียงพอในการจัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
       ๒. เนื่องจากปีนี้มีภาวะการณ์แพร่เชื้อของโรคระบาด COVID-๑๙  ท าให้การท ากิจกรรมที่มีการรวมคน
จ านวนมาก ท าได้ยาก เพราะผิด กฎหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ของรัฐบาล 
       ๓. มีกิจกรรมเร่งด่วนจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป ต้องด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างมาก 
เนื่องจากมาการเลื่อนการเปิดภาคเรียน แต่ไม่เลื่อนการสิ้นปีงบประมาณ ท าให้การใช้เงินต้องเร่งรีบด าเนินการ 
       ๔.  ไม่แน่ใจว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จะด าเนินการต่อเนื่องหรือไม่ เพราะปีที่แล้ว ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเลย นึกว่าโครงการนี้เลิกไปแล้ว 



๙๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๑. จัดสรรงบประมาณให้พอประมาณกับจ านวนนักเรียน/โรงเรียน ในแต่ละ สพป./สพม. เนื่องจากทุก
โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
       ๒. ถ้าหากงบประมาณมาล่าช้า ควรให้เวลาในการใช้งบประมาณ จนถึงสิ้นปี พ.ศ.  
       ๓. ควรมีการให้ความรู้แก่เก่ียวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้แก่บุคลากรแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ิมเติม เพราะบางคนมาแทนคนเกษียณและแทนคนที่ย้ายออกไปหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๔ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรม  การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า  โดยศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมกรรมการบริหารงานศูนย์แนะแนว คือ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
 ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินงาน 
 ๓. ติดต่อประสานงานวิทยากร  เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน ๖๒ โรง ส่งครูแนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเข้ารับการอบรม 
 ๕. ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือให้เป็นนักจิตวิทยาเบื้องต้น 
 ๖. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 
 ๗. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน ๖๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗  จ าแนกเป็น 
เพศชาย ๑๐.๙%  เพศหญิง ๘๙.๑% 
 ๒. ครูแนะแนวได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการให้ค าปรึกษาสามารถเป็นนักจิตวิทยาเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๕ 
 ๓. ครูแนะแนวสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ครูมีภาระงานอ่ืนมากเกินไป ท าให้การสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนค่อนข้างมีเวลาน้อย  
(ท่ีไม่ใช่เวลาจัดการเรียนรู้) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -  ควรนิเทศ ติดตามและร่วมวางแผนก าหนดแนวทางการช่วยเหลือต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๕ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สู่การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ 
กิจกรรม  การประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๑ 
          ๒. นิเทศติดตามและประเมินผล 
          ๓. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
          ๔. ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ครูผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ 
โดยการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.๑ 

๒. ผลการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒                         
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๒ สมรรถนะสูงกว่าระดับประเทศและระดับ สพฐ. 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดท าคลังข้อสอบ ส าหรับเตรียมความพร้อม 
ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ หรือบางโรงเรียนไม่ได้จัดท าคลังข้อสอบ 
แต่ละปีท่ีผ่านมาไว้เลย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการการน าเสนอข้อสอบมาใช้ในการสอนเสริมอย่างเข้มแก่นักเรียน 
เพ่ือประหยัดงบประมาณ  และให้โรงเรียนหรือครูผู้สอนชั้น ป.๑ จัดรวบรวมข้อสอบไว้ใช้ในการเตรียม 
ความพร้อมในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๖ การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม  งานประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑ รับผลงานทางวิชาการจากข้าราชการครูที่ประสงค์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน จัดท าข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ส าหรับประเมินดานที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรมและจริยธรรม ด้านที่ ๒ ด้านความรู้
ความสามารถ  
 ๓. น าผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ เสนอขออนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ๔. ตั้งกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี ก.ค.ศ.เพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลงานด้านที่ ๓ 
 ๕. เสนอรายชื่อที่กลั่นกรองแล้ว จากบัญชี ก.ค.ศ.ขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นกรรมการชุดที่ ๒ ส าหรับประเมินผลงานด้านที่ ๓ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งค าขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ สาขาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ.เป็นบัญชีรายชื่อเดิม ซึ่งบางท่านส่วนมากเกษียณอายุราชการ  
เสียชีวิต  จึงท าให้บัญชีรายชือ่น้อยลง ไม่ครอบคลุมกับกลุ่มสาระที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอ
ขอรับการประเมิน 
 ๒.บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งบางรายมีภารกิจมาก การก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน 
ค่อนข้างด าเนินการได้ช้า 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
        และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
โครงการที่ ๑ ทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กิจกรรม  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ 
 ๓. แจ้งสถานศึกษาน ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จ านวน ๘๒ คน 
 ๔. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย 
 ๕. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและด าเนินการส่งเอกสารการต่อบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ านวน ๘๒ คน   
ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานได้รับอย่างจ ากัด ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ ๑ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม  คัดเลือกโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค 

  ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการด าเนินงาน 
     ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
     ๒. แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการ 
     ๓. โรงเรียนจัดท าแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการท า คลิป VDO ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
     ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคลิป VDO เป็นโรงเรียนต้นแบบ  
     ๕. สรุปรายงานผล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
           - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๙๔ 
โรงเรียน ด าเนินการโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้ว
รายงานผลการด าเนินโครงการฯ พร้อมส่งคลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม “เลือก ใช้ ลด” เพ่ือคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบโครงการฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๕ โรงเรียน   ดังนี้    
โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น 
                  ๑. โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ                      รางวัลชนะเลิศ 
              ๒. โรงเรียนบ้านม่วงดง                               รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
                  ๓. โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง                      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
                  ๔. โรงเรียนอนุบาลหนองแสง                        รางวัลชมเชย 
                  ๕. โรงเรียนบ้านสามขา                               รางวัลชมเชย 
ปัญหา/อุปสรรค 
              เกิดจากบุคลากร ครู นักเรียน และชุมชน ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็น
มิตรกับสถานศึกษาและชุมชน ดังนี้ 
              ๑. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
              ๒. น้ าเสีย เกิดจากการกองขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นเมื่อฝนตกจะเกิดน้ าเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าท าให้
เกิดภาวะมลพิษทางน้ า 
              ๓. แหล่งพาหนะน าโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพ้ืนจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็น
พาหะน าโรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและชุมชน 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
               - ครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง มีการคัดแยกขยะ “เลือก ลด ใช้” สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โครงการที่ ๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กิจกรรม  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรม 
เทิดทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
           ๓. ประชุมพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคุณธรรม มีทักษะกระบวนการคิด และ                          
“สร้างสังคมสุจริต”   
           ๔. รับการประเมินการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
        ๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรม 
เทดิทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรมและสร้างส านึก  ความเป็นไทยให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเช่น กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมวันส าคัญ  ครบทุกคน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๒. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  มีสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ  ดังนี้ 
  ๑) เครือข่ายที่ ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน  ๗๐  คน 
  ๒) เครือข่ายที่ ๒ ผู้บริหารและครูในสังกัด  จ านวน ๑,๘๗๐  คน 
  ๓) เครือข่ายที่ ๓ ปปช.สพฐ. น้อย  จ านวน ๒,๕๒๒ คน 
  ๔) เครือข่ายที่ ๔ ปปช.สพฐ. ชุมชน  จ านวน ๒,๙๑๐ คน 
  ๕) เครือข่ายที่ ๕ วิทยากรตัวคูณ   จ านวน ๒๒ คน 
  ๖) เครือข่ายที่ ๖ วิทยากร ITA   จ านวน ๒๐ คน 
           ๓. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคุณธรรม มีทักษะกระบวนการคิด 
และสร้างสังคมสุจริต ในวันที่  ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
           ๔. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ตาราง คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปี ๒๕๖๓                 
จ าแนกตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๖.๙๒ AA ผ่าน 

๒ การใช้งบประมาณ   ๘๓.๙๘ B ไม่ผ่าน 

๓ การใช้อ านาจ   ๙๓.๐๑ A ผ่าน 



๑๐๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ๘๖.๘๘ A ผ่าน 

๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ๙๐.๑๙ A ผ่าน 

๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๙.๕๗ AA ผ่าน 

๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ๙๘.๑๓ AA ผ่าน 

๘ การปรับปรุงระบบการท างาน   ๙๙.๓๑ AA ผ่าน 

๙ การเปิดเผยข้อมูล   ๘๘.๗๖ A ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต   ๖๒.๕๐ D ไม่ผ่าน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใส                     
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  ภาพรวม ๘๗.๐๒  อยู่ในระดับ A โดยแยกเป็น  IIT =๒๗.๐๖                          
EIT  = ๒๙.๗๐  OIT  =๓๐.๒๖ 
ปัญหา/อุปสรรค 

๑. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์  ด าเนินการเสร็จแล้วข้อมูลถูกแฮ็ก  ท าให้เสียเวลาในการจัดท า 
๒. คุณภาพของข้อมูลในการเปิดเผย บางส่วนเก่ามาก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. พัฒนาเว็บไซด์ในการรายงาน    
๒. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีความตะหนักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

“สร้างสังคมสุจริต” สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงการที่ ๒ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และการจัดการเรียนรู้ในช่วง 
       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) 

กิจกรรม  การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการ
ศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ จ านวน ๕ คนข้ึนไป ตามแนวปฏิบัติ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๒๑๒๑  
 ๒. ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูล ที่ https://covidcenter.obec.go.th และออกโรงเรียนเพ่ือ
ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ มีขั้นตอน
การด าเนินการดังนี้  
  ๒.๑ แจ้งหนังสือให้ด าเนินการกรอกข้อมูล ผ่านทางระบบ Amss  

๒.๒ มีการแจ้งให้โรงเรียน ตรวจสอบความสบบูรณ์ของข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์ OBEC LINE   
ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑ ครั้ง รวมทั้งมีการแจ้งขยายเวลา  

๒.๓ มีการโทรศัพท์ติดตาม โดยโรงเรียนที่มีชื่อข้างต้น บางโรงเรียนได้มีการประสานงานด้วย 
ตนเอง และศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่าย  

๒.๔ มีการติดตามโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ผ่านทาง OBEC LINE วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓   
๒.๕ คณะกรรมการ การนิเทศ ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ                

การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการในโรงเรียนที่มีการอบรมผ่านโครงกา C๔T ของสพฐ.   
 ๓. สรุปบันทึกการกรอกรายงานข้อมูล และรายงานการกรอกข้อมูลต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนได้รายงายข้อมูลการด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะ
โภชนาการ  ในระบบคิดเป็น ร้อยละ ๙๐ และได้มีการก ากับติดตาม การด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ               
การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการในโรงเรียนที่มีการอบรมผ่านโครงการ C๔T ของสพฐ.                     
และออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ไม่ด าเนินการรายงาน เพ่ือให้แนวทางในการรายงานครั้งต่อไป  
ปัญหา/อุปสรรค 
ปัญหาด้านนโยบาย  

๑. การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
- โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้ารับการอบรมวิทยาการค านวณ หรือเข้ารับแล้วอบรมไม่ส าเร็จ

เนื่องจากภาระงานและจ านวนชั่วโมงในการอบรมค่อนข้างใช้เวลา  
  ๒. การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้วยสื่อและช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยแบ่งเป็น ๓ 
รูปแบบ คือ  ON-SITE, ON-AIR, และ ON-LINE โรงเรียนได้มีการายงานข้อมูลสมบูรณ์ พบการรายงานส่วนที่ ๒ 
เป็นการรายงานข้อมูล O’NET ย้อนหลังตั้งแต่ ปี ๕๘-๖๓ ซึ่งในช่วงแรกโรงเรียนไม่รายงานเป็นจ านวนมากแสดง
ให้เห็นว่าโรงเรียนไม่มีข้อมูลคะแนนที่สามารถใช้ได้ทันที 

๓. สุขภาวะของผู้เรียน การปรับตัวของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) และก าหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรงเรียนเริ่มไม่มี
งบประมาณในการจัดหาเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ส าหรับนักเรียนปฐมวัย  

https://covidcenter.obec.go.th/


๑๐๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
ปัญหาอื่นๆ 

คุณครูมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยี  จากการรับผิดชอบประสานงานติดตามการรายงานข้อมูล 
ผ่านระบบ Platform ต่างๆ พบว่าเป็นปัญหาส าหรับโรงเรียน อย่างมาก เนื่องจาก โรงเรียนติดต่อเข้ามาว่าระบบ 
มีปัญหา ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ แต่เมื่อขออนุญาตเข้าไปด าเนินการให้ ซึ่งระบบเป็นปกติไม่มีปัญหาใดๆ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ให้ทางโรงเรียนติดตามการอบรมที่เก่ียวข้องกับภาระหน้าที่การสอนของตนเอง เช่น วิทยาการค านวณ  
ได้ให้ความส าคัญในการให้แนวทางโรงเรียนในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการรายงานข้อมูลต่างๆ หรือ
สอบถามปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้โรงเรียนสามารถน าเสนอข้อมูล
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นปัจจุบันและทันท่วงที 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๔ 
ผลการด าเนินงานที่ภาคภูมิใจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน              
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓                
โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  
ชื่อว่า “นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัต)ิ”    
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ                 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพ  ตามความถนัดของตนเอง” 
 

             พร้อมนี้นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ 
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง                   
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา                  
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬา

 



๑๐๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

สู่ความเป็นเลิศ และกฬีาเพ่ือการอาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู 
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ 

  กอรปกับจากการนิเทศ ติดตาม  การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
หลักสูตรท้องถิ่น  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  ก าหนดการสอน ตามโครงสร้างรายวิชา  
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  การ PLC  การจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามที่หลักสูตรก าหนด และท่ีส าคัญ โรงเรียน
ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ในมาตรฐานที่ ๑  ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้ ผู้เรียนมี
คุณภาพตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงจัดให้มี
กิจกรรมการนิเทศ การพัฒนาหลักสูตร : การน าหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ ( ๖  มิติคุณภาพ) 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ การพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 

๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต  ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ้ 

๕. เพ่ือให้ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  

 
 
 
 
 

 



๑๑๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
การขับเคลื่อนนโยบาย ๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ ใช้กระบวนการ GPDCA  ในการด าเนินงาน 

ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การวางแผน (Plan)  

๑. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง                  
พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

การปฏิบัติ (Do) 
๑. จัดท าคู่มือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. จัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. จัดท าคู่มือระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง                     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ๑ วัน 

๕. ประชุมชี้แจงครูวิชาการโรงเรียนละ ๑ คน จ านวน ๒ วนั 
การตรวจสอบ (Check) 

๑. ประเมินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. นิเทศติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร   ๒  ครั้ง 
การทบทวนการปฏิบัติ (Act) 

๑. การสะท้อนผล   
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 
๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



๑๑๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
มิติที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ 
การวางแผน (Plan)  

๑. จัดท าโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

การปฏิบัติ (Do) 
๑. จัดท าคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก จ านวน ๒ วัน 

 การตรวจสอบ (Check) 
๑. ประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
๒. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

๓. สังเกตการสอน 

การทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
๑. การสะท้อนผล   
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 

๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
มิติที่ ๓ การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
๑. การวางแผน (Plan)   

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และจัดท าโครงการ 
๒. การด าเนินงาน (Do) 
   - จัดท าคู่มือการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๓. การตรวจสอบ (Check) 
   - การติดตามการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
๔. การปรับปรุงพัฒนา (Act) 
   - การสะท้อนผล 
 
มิติที่  ๔  การวัดและประเมินผล 
การวางแผน (Plan)  

๑. จัดท าโครงการพัฒนาครูด้านการวัดผลประเมินผล 

๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

การปฏิบัติ (Do) 
๑. จัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผล 

๒. พัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผล     
 
 



๑๑๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 การตรวจสอบ (Check) 
๑. ประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
๒. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

๓. สังเกตการสอน 

การทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
๑. การสะท้อนผล   
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
มิติที่ ๕ การนิเทศภายใน 
การวางแผน (Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และจัดท าโครงการ 
การด าเนินงาน (Do) 
   - จัดท าคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การตรวจสอบ (Check) 
   - รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การปรับปรุงพัฒนา (Act) 
    - การสะท้อนผล   
 
มิติที่ ๖ วิจัยในชั้นเรียน 
การวางแผน (Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และจัดท าโครงการ 
 การด าเนินงาน (Do) 

- จัดท าคู่มือการวิจัยในชั้นเรียน 
- พัฒนาบุคลากรเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน 

การตรวจสอบ (Check) 
- นิเทศก ากับติดตามการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

การตรวจสอบ (Check) 
- นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียน  

 
๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      ๑. ผู้บริหาร  ครู ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
      ๒. ผู้บริหาร และครูที่ได้รับการพัฒนา ไม่สามารถไปขยายผลที่โรงเรียนได้   
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      ๑. เขตพ้ืนที่จัดท าคู่มือแต่ละมิติ ให้โรงเรียนน าไปเป็นแนวปฏิบัติ       

     ๒. จัดให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนิเทศภายใน  และภายนอก 
 



๑๑๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ  ๓ 
 ๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. ครูปรับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน  
  
 

 
                             



 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร 

ที่ปรึกษำ 

 นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒                                        
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทุกท่าน   
 ผู้อ านวยการกลุ่ม / ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกท่าน 

คณะท ำงำน 
 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางกุลนภา  กอกุลจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวธัญญะรัตน์  ภูท ามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอนัญญา  โสวาปี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิเครำะห์สรุปผลกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำต้นฉบับ   
 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางกุลนภา  กอกุลจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ผู้ออกแบบปก 
 นายสุริยศาสตร์  โคตรแสนเมือง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     
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