


 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 

 
ค ำน ำ 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสู่สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เกิดคุณภาพตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กลุ่มภารกิจในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน         
ที่มีส่วนในการให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
การศึกษาในปีต่อไป 
 
 
 
              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
              พฤษภำคม  ๒๕๖๔ 
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สำรบัญ 
 
                    หน้ำ 
 

ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน          
- สภาพทั่วไป           ๑ 
- ข้อมูลการปกครอง         ๑ 
- เขตพ้ืนที่บริการ         ๒ 
- ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       ๓ 
- ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา         ๑๐                                                                                                      

ส่วนที่  ๒  กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ         
- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์      ๑๔ 

ส่วนที่  ๓ วิธีด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน   
 งบพัฒนาการศึกษา                      

-      นโยบายที่  ๑   ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   ๒๑  
-      นโยบายที่  ๒   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประทศ ๒๒ 
-      นโยบายที่  ๓   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    ๓๙ 
-      นโยบายที่  ๔   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ    -  
-      นโยบายที่  ๕   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔๑ 
-      นโยบายที่  ๖   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ๔๒ 

 งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ๕๐ 
ส่วนที่  ๔  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ       ๕๔ 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร          ๕๕ 
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สำรบัญตำรำง 
 
               หน้ำ 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      ๑ 
              อุดรธานี เขต ๒ 
ตำรำงท่ี ๒  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๗ ขนาด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓        ๓ 
ตำรำงท่ี ๓ แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓        ๔ 
ตำรำงท่ี ๔ แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น         ๕ 

ตำรำงท่ี ๕ แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ตาม จ.๑๘         ๖ 
ตำรำงท่ี ๖ แสดงจ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ          ๖ 
ตำรำงท่ี ๗ แสดงข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จ านวน ๒๔ เครือข่าย      ๗ 
ตำรำงท่ี ๘ แสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต ๒      ๙ 
ตำรำงท่ี ๙  แสดงจ านวนโรงเรียนแยกตามสังกัดและระดับที่เปิดสอน         ๑๐ 
ตำรำงที ่๑๐ แสดงจ านวนโรงเรียน/นักเรียน จ าแนกขนาด สังกัด สพฐ.       ๑๐ 
ตำรำงท่ี ๑๑ แสดงประเภทและจ านวนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ        ๑๑ 
ตำรำงท่ี ๑๒ เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓      ๑๑ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ตำรำงท่ี ๑๓  เปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓       ๑๒ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ตำรำงท่ี ๑๔ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)              ๑๓ 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๕ หมู่ที ่๙  
ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๖ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

อาคารส านักงาน ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง  
อาคารหลังที่ ๑ (อาคารรวมใจ)  ประกอบด้วย ๒ ชั้น 
ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มอ านวยการ , หน่วยตรวจสอบภายใน,  

กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องประชุมไอ่ค า จ านวน  ๒๐ ที่นั่ง, ห้องรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อาคารหลังที่ ๒ (อาคารรวมพลัง) ประกอบด้วย ๒ ชั้น 
  ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  

ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและห้องประชุมผาแดง 
จ านวน  ๔๐ ที่นั่ง 
  อาคารหลังที่ ๓ (อาคารร่วมคิด) 
  เป็นอาคารหอประชุม ขนาด  ๒๕๐ ที่นั่ง    
ข้อมูลการปกครอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๖ อ าเภอ                               
ดังแสดงในตารางที่ ๑ 
ตารางท่ี ๑ แสดงขอบเขตการให้บริการทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
พื้นที่                   

(ตร.กม.) 
ห่างจาก 

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 
ประจกัษ์ศิลปาคม ๓ ๔๑ - ๓ ๑๑๔.๘ ๓๐ 

รวม ๓๙ ๔๗๘ ๒๐ ๒๕ ๓๑๑๑.๕๐ - 

 



๒ 
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 เขตพื้นที่บริการ 
 เขตบริการ  ประกอบด้วยพื้นที่ ๖ อ าเภอ คือ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอศรีธาตุ  
อ าเภอวังสามหมอ  อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุดรธานี  อ าเภอหนองหาน   อ าเภอไชยวาน  อ าเภอกู่แก้ว 
 ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอเขาสวนกวาง  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และอ าเภอท่าคันโท 
       จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอค าม่วง  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และอ าเภอวาริชภูมิ 
   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 



๓ 
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ตารางท่ี ๒   จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๗ ขนาด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ 
(ข้อมูล ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

เพิ่มลด 
จากป๖ี๑ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ จ านวน (ร้อยละ) 

ขนาดที่ ๑  (๑ – ๑๒๐ คน) ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๐๗ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๖ ๕ ๔.๕๐ 
- นักเรียน ๐ – ๒๐ คน ๙ ๗ ๖ ๘ ๗ ๕ -๒ -๒๘.๕๗ 
- นักเรียน ๒๑ – ๔๐ คน ๑๙ ๑๙ ๑๖ ๑๒ ๑๗ ๒๐ ๓ ๑๗.๖๕ 
- นักเรียน ๔๑ – ๖๐ คน ๒๕ ๒๓ ๒๒ ๒๘ ๒๗ ๒๖ -๑ -๓.๗๐ 
- นักเรียน ๖๑ – ๘๐ คน ๒๖ ๓๒ ๓๓ ๓๐ ๒๔ ๓๐ ๖ ๒๕.๐๐ 
- นักเรียน ๘๑ – ๑๐๐ คน ๒๓ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๕ ๒๒ -๓ -๑๒.๐๐ 
- นักเรียน ๑๐๑ – ๑๒๐ คน ๑๒ ๑๔ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๒ ๑๘.๑๘ 

ขนาดที่ ๒  (๑๒๑ – ๒๐๐ คน) ๔๗ ๔๓ ๔๖ ๔๖ ๕๐ ๔๔ -๖ -๑๒.๐๐ 

ขนาดที่ ๓  (๒๐๑ – ๓๐๐ คน) ๒๘ ๓๒ ๓๐ ๒๘ ๒๕ ๒๖ ๑ ๔.๐๐ 

ขนาดที่ ๔  (๓๐๑ – ๔๙๙ คน) ๙ ๘ ๘ ๘ ๔ ๔ ๐ ๐.๐๐ 

ขนาดที่ ๕  (๕๐๐ – ๑,๔๙๙ คน) ๓ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๐ ๐.๐๐ 

ขนาดที่ ๖  (๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ 
คน) 

๐ ๐ ๐ ๐ - - - - 

ขนาดที่ ๗  (>= ๒,๕๐๐ คน) ๐ ๐ ๐ ๐ - - - - 

รวม ๒๐๑ ๒๐๐ ๑๙๕ ๑๙๕ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๙๔  

 จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒   
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้ 
   ๑. โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนลงมา) เพิ่มข้ึน ๕ โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๐   
  ๒. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ๑๒๑ – ๒๐๐ คน ลดลง ๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐    
  ๓. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ๒๐๑ - ๓๐๐ คน เพิ่มขึ้น ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ 
 
 
 



๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
ตารางท่ี ๓  จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ (ข้อมูล ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

รายการ 
ปีการศึกษา 

เพิ่มลด 
จากป๖ี๒ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ห้องเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๕๑ ๑,๘๒๘ ๑,๙๒๖ ๑,๙๒๖ ๑,๘๔๑ ๑,๘๕๖ ๑๕ ๐.๘๑ 
- ก่อนประถมศึกษา ๔๐๓ ๔๐๕ ๔๖๗ ๔๖๖ ๔๓๓ ๔๓๖ ๓ ๐.๖๙ 
- ประถมศึกษา ๑,๒๔๕ ๑,๒๒๒ ๑,๒๖๑ ๑,๒๖๓ ๑,๒๑๓ ๑,๒๒๓ ๑๐ ๐.๘๒ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐๓ ๒๐๑ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๕ ๑๙๗ ๒ ๑.๐๓ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - -  ๐  

นักเรียนทั้งสิ้น ๒๖,๗๐
๓ 

๒๓,๕๒
๔ 

๒๖,๓๕
๖ 

๒๕,๘๗
๙ 

๒๕,๒๑
๖ 

๒๔,๘๐
๓ -๔๑๓ -๑.๖๔ 

- ก่อนประถมศึกษา ๕,๔๘๔ ๒,๖๓๘ ๕,๙๒๙ ๕,๗๓๓ ๕,๒๕๘ ๔,๙๖๙ -๒๘๙ -๕.๕๐ 
- ประถมศึกษา ๑๘,๒๗๐ ๑๗,๓๖๖ ๑๖,๙๕๔ ๑๖,๗๑๘ ๑๖,๖๐๑ ๑๖,๔๔๓ -๑๕๘ -๐.๙๕ 

- มัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๗๘๐ ๓,๕๒๐ ๓,๔๗๓ ๓,๔๒๘ ๓,๓๕๗ ๓,๓๙๑ ๓๔ ๑.๐๑ 
- มัธยมศกึษาตอนปลาย - - - - - - - - 
 
 จากตารางพบว่า จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓  เป็นดังนี ้
  ๑. จ านวนห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน  ๑๕ ห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ 
  ๒. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลดลงจากปกีารศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน  ๔๑๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตารางท่ี ๔  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ (อนุบาล ๓ ขวบ) ๑๕๐ ๑๖๑ ๓๑๑ ๓๙ 
อนุบาล ๒ ๑,๑๖๗ ๑,๐๙๑ ๒,๒๕๘ ๑๙๖ 
อนุบาล ๓ ๑,๒๗๑ ๑,๑๒๙ ๒,๔๐๐ ๒๐๑ 
รวมระดับอนุบาล ๒,๕๘๘ ๒,๓๘๑ ๔,๙๖๙ ๔๓๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑,๓๓๕ ๑,๒๓๙ ๒,๕๗๔ ๒๐๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑,๔๕๙ ๑,๓๑๘ ๒,๗๗๗ ๒๐๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑,๔๖๔ ๑,๓๔๐ ๒,๘๐๔ ๒๐๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๓๕๖ ๑,๓๖๐ ๒,๗๑๖ ๒๐๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๕๐๑ ๑,๒๘๑ ๒,๗๘๒ ๒๐๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑,๔๕๓ ๑,๓๓๗ ๒,๗๙๐ ๒๐๖ 
รวมระดับประถมศึกษา ๘,๕๖๘ ๗,๘๗๕ ๑๖,๔๔๓ ๑,๒๒๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๗๕ ๕๔๕ ๑,๒๒๐ ๖๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๘๑ ๔๗๒ ๑,๐๕๓ ๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๘๒ ๕๓๖ ๑,๑๑๘ ๖๖ 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๘๓๘ ๑,๕๕๓ ๓,๓๙๑ ๑๙๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๙๙๔ ๑๑,๘๐๙ ๒๔,๘๐๓ ๑,๘๕๖ 

  
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี ๕  จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครูตาม จ.๑๘ 

ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สายผู้สอน รวม 
๑ กุมภวาปี ๕๘ ๑ ๔๗๐ ๕๒๙ 
๒ โนนสะอาด ๓๐ ๑ ๒๓๖ ๒๖๗ 
๓ ศรีธาตุ ๒๙ ๑ ๒๔๓ ๒๗๓ 
๔ วังสามหมอ ๒๕ ๒ ๒๘๐ ๓๐๗ 
๕ หนองแสง ๑๓ ๒ ๑๖๘ ๑๘๓ 
๖ ประจักษ์ศิลปาคม ๑๒ - ๑๒๗ ๑๓๙ 

รวม ๑๖๗ ๗ ๑,๕๒๔ ๑,๖๙๘ 
 
 
 
ตารางท่ี ๖  จ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

ที ่ วิทยฐานะ 
จ านวนครูแยกตามวิทยฐานะ 

หมายเหตุ 
ครู รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รวม 

๑ ไม่มีวิทยฐานะ(ครู ผช. + คศ.๑) ๔๗๗ - - ๔๗๗  
๒ ช านาญการ ๑๖๒ ๒ ๑๐ ๑๗๔  
๓ ช านาญการพิเศษ ๘๘๐ ๕ ๑๕๖ ๑,๐๔๑  
๔ เชี่ยวชาญ ๕ - ๑ ๖  

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๔ ๗ ๑๖๗ ๑,๖๙๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 

ตารางท่ี  ๗  ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จ านวน ๒๔ เครือข่าย ประกอบด้วย 
อ าเภอ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กุมภวาปี 

1. เมืองกุมภวา 
2. ท่าลี่สีออ 
3. แชแล 
4. เวียงค า 
5. หนองหว้า 
6. ห้วยเกิ้ง-ปะโค 
7. เสอเพลอ-ผาสุก 
8. เชียงแหว 
9. พันดอน 

ศรีธาต ุ

1. จ าปี-ศรีธาตุ 
2. หัวนาค า 
3. โปร่งตาดทองก้าวหน้า 
4. นายูงนกเขียน 

โนนสะอาด 
1. โนนสะอาดหนองโพธิ์ 
2. โนนสะอาดโคกกลาง 
3. บุ่งแก้วทมนางาม 

วังสามหมอ 

1. วังสามหมอ ๑ 
2. วังสามหมอ ๒ 
3. วังสามหมอ ๓ 
4. วังสามหมอ ๔ 

หนองแสง 
1. หนองแสง ๑ 
2. หนองแสง ๒ 

ประจักษ์ศิลปาคม 
1. นาม่วง 
2. สามพาดอุ่มจาน 

  
  
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
๓. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ     
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 

         ก. ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา ๓๖) 
         ข. มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่น และ 
                ค. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

          ๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 ๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน      
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๙) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 ๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงสร้างการบริหาร 
      โครงสร้าง การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   
ก าหนดโครงสร้างส านักงาน ประกอบด้วย  

๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มนโยบายและแผน 
๓. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๘. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๙. กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑๐.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ตารางท่ี ๘ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 
ที ่

 
กลุ่ม 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 
ผอ.
กลุ่ม 

บุคลากร 
พนักงาน
ราชการ 

ครูช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

อัตรา
จ้าง 

รวม 

๑ กลุ่มอ านวยการ ๑ ๕ - - ๒ ๖ ๑๔ 
๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
๑ ๗ - - - - ๘ 

๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ ๖ - - - - 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 - - - - ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๙ ๔๓ ๑ - ๒ ๙ ๖๔ 
 
 



๑๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
๑. ด้านปริมาณ 
ตารางท่ี ๙ จ านวนโรงเรียน แยกตามสังกัด และระดับที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓) 

 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 

โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

ก่อนประถมศึกษา ๑๙๔ ๔,๙๖๙ - - 
ประถมศึกษา ๑๙๔ ๑๖,๔๔๓ - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๖๒ ๓,๓๙๑ - - 
 
ตารางท่ี ๑๐ จ านวนโรงเรียน/นักเรียน จ าแนกตามขนาด สังกัด สพฐ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓) 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงประเภทและจ านวนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประเภทโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จ านวนโรงเรียน หมายเหตุ 

โครงการพระราชด าริ  ๖  
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) ๑๐  
โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ๑๘๑  
โรงเรียนแกนน าห้องสมุดมีชีวิต ๑  
โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ๕  
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ๑  
โรงเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๐๘  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

๑๖๓  

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๓๙  
 

    ตารางท่ี ๑๒  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ (O-NET) 
           ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

รายวิชา 
ปี ๒๕๖๒ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๓ 
(เขตพื้นที่) 

เปรียบเทียบผลตา่ง 
+ สูงกว่า /  - ต่ ากว่า 

ปี ๒๕๖๓ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๓ 
(ประเทศ) 

เปรียบเทียบผลตา่ง 
+ สูงกว่า /  - ต่ ากว่า 

ภาษาไทย ๔๒.๙๖ ๔๘.๘๙ ๕.๙๓ ๕๔.๙๖ ๕๖.๒๐ -๗.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๖๒ ๒๖.๕๔ -๑.๐๘ ๒๘.๕๙ ๒๙.๙๙ -๓.๔๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๒๗ ๓๔.๒๓ ๓.๙๖ ๓๗.๖๔ ๓๘.๗๘ -๔.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๖๘ ๓๒.๗๓ ๖.๐๕ ๓๘.๘๗ ๔๓.๕๕ -๑๐.๘๒ 
ผลต่างเฉลี่ยรวม ๓๑.๘๘ ๓๕.๖ ๓.๗๒ ๔๐.๐๒ ๔๒.๑๓ -๖.๕๓ 

               จากตารางเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖# และปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๖ สรุปดังนี้ 
 ๑. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ เพ่ิมขึ้น 
จากปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ 
 ๒. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กับระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๒ 
 ๓. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กับระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ 
ต่ าคิดเป็นร้อยละ ๖.๕๓ 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

  ตารางท่ี ๑๓  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ (O-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๒  กับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

รายวิชา 
ปี ๒๕๖๒ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๓
เขตพื้นที่) 

เปรียบเทียบผลตา่ง 
+ สูงกว่า /  - ต่ ากว่า 

ปี ๒๕๖๓ 
(เขตพื้นที่) 

ปี ๒๕๖๓ 
(ประเทศ) 

เปรียบเทียบผลตา่ง 
+ สูงกว่า /  - ต่ ากว่า 

ภาษาไทย ๔๘.๓๒ ๔๗.๑๓ -๑.๑๙ ๕๕.๑๘ ๕๔.๒๙ -๗.๑๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๗ ๒๓.๑๒ ๒.๔๒ ๒๕.๘๒ ๒๕.๔๖ -๒.๓๔ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๐๔ ๒๗.๗๗ -๑.๒๗ ๓๐.๑๗ ๒๙.๘๙ -๒.๑๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๕ ๒๙.๔๗ ๑.๔๒ ๓๔.๑๔ ๓๔.๓๘ -๔.๙๑ 
ผลต่างเฉลี่ยรวม ๓๑.๕๓ ๓๑.๘๗ ๐.๓๔ ๓๖.๓๓ ๓๖.๐๑ -๔.๑๓ 

 จากตารางเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖# และปีการศึกษา ๒๕๖๓  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ สรุปดังนี้ 
 ๑. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ เพ่ิมขึ้น 
จากปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ 
 ๒. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กับระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๖ 
 ๓. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กับระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ 
ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   

ตารางท่ี ๑๔ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

   

 
ระดับ 

 

รวม ๒ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๖๑ ปี ๖๒ ผลต่าง พัฒนาการ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ผลต่าง พัฒนาการ 

ประเทศ   ๔๙.๔๘ ๔๕.๗๐ -๓.๗๘ -๗.๖๓ ๔๕.๗๐ ๔๓.๙๗ -๑.๗๓ -๓.๗๘ 
  สพฐ. ๔๙.๓๙ ๔๕.๘๒ -๓.๕๗ -๗.๒๒ ๔๕.๘๒ ๔๔.๕๓ -๑.๒๙ -๒.๘๑ 

สพป.อุดรธาน ีเขต ๒ ๕๔.๐๕ ๔๑.๐๖ -๑๒.๙๙ -๒๔.๐๓ ๔๑.๐๖ ๔๘.๘๑ +๗.๗๕ +๑๘.๘๘ 

ระดับ 
 

ด้านภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ผลต่าง พัฒนาการ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ผลต่าง พัฒนาการ 

ประเทศ   ๕๓.๑๘ ๔๖.๔๖ -๖.๗๒ -๑๒.๖๓ ๔๖.๔๖ ๔๗.๔๖ +๑.๐๐ +๒.๑๕ 

  สพฐ. ๕๒.๗๓ ๔๖.๐๐ -๖.๗๓ -๑๒.๗๖ ๔๖.๐๐ ๔๗.๗๖ +๑.๗๖ +๓.๘๓ 

สพป.อุดรธาน ีเขต ๒ ๕๗.๑๑ ๔๐.๙๘ -๑๖.๑๓ -๒๘.๒๔ ๔๐.๙๘ ๔๘.๘๖ +๗.๘๘ +๑๙.๒๒ 

ระดับ 
 

ด้านคณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ผลต่าง พัฒนาการ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ผลต่าง พัฒนาการ 

ประเทศ   ๔๗.๑๙ ๔๔.๙๔ -๔.๗๗ -๑๐.๑๐ ๔๔.๙๔ ๔๐.๔๗ -๔.๔๗ -๙.๙๕ 

  สพฐ. ๔๗.๘๙ ๔๕.๖๔ -๒.๒๕ -๔.๖๙ ๔๕.๖๔ ๔๑.๓๑ -๔.๓๓ -๙.๔๙ 

สพป.อุดรธาน ีเขต ๒ ๕๒.๗๔ ๔๑.๑๕ -๑๑.๕๙ -๒๑.๙๗ ๔๑.๑๕ ๔๒.๗๖ +๑.๖๑ +๓.๙๑ 

  จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และมีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับประเทศ  พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ดา้น ลดลง ๑.๗๓ 
พัฒนาการลดลงคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๘ ด้านภาษาไทย ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ๑.๐๐ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ 
ด้านคณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉลีย่ลดลง ๔.๔๗ ผลพฒันาการลดลงคิดเป็นร้อยละ ๙.๙๕  ระดับสังกัด(สพฐ.) พบวา่ ผลคะแนน
เฉลี่ยรวม ๒ ด้าน ลดลง ๑.๒๙ พัฒนาการลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๑ ด้านภาษาไทย ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ๑.๗๖ พัฒนาการ
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๓.๘๓ ด้านคณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง ๔.๓๓ ผลพฒันาการลดลงคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๙                
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน เพิ่มข้ึน ๑.๒๙ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๘๘ ด้านภาษาไทย ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ๗.๗๗ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๒ ด้านคณิตศาสตร์ ผลคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน ๑.๖๑ ผลพัฒนาการเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๑    



๑๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๒ 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ บริหารงานตามเจตนารมณ์         
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบาย    
ของรัฐบาล  แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดได้ใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  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  มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
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  

 



๑๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 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 
 ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ์  

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

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



๑๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน ผู้เรียนคุณภาพ 

 

เขตเข้มแข็ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริการ
ด้วยจิตสาธารณะ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีมากข้ึนไป 
 ๒.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป 
 ๓.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีผลการประเมิน ARS และ KRS ในระดับดี
มากขึ้นไป 
 ๔.สถานศึกษามีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ 
 ๕.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ร้อยละ ๙๐ 
 ๖.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐ 
 ๗.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 ๘.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
โรงเรียนมาตรฐาน 

โรงเรียนมาตรฐาน หมายถึง โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี น า ๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด  
๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย ๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. โรงเรียนมีระบบการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐  
๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  

 

 

 

 



๑๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ผู้เรียนมีคุณภาพ 
       เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล  นักเรียนมีทักษะ ๓R๘Cและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด  
 ๒.๑ เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับดี ทั้ง ๔ ด้าน ร้อยละ ๙๕  
 ๒.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป  
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ  ๙๕  
 ๒.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ คิดเลขเร็ว,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คิดเลขคล่อง ร้อยละ ๘๐ 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓ คิดเลขเป็น ร้อยละ ๗๐ 
 ๒.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๓ 
 ๒.๕ นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ ๗๐ 
 

๙ จุดเน้น ๙ นวัตกรรม ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
  
  ๑. จุดเน้นที่ ๑  การน้อมน าพระบรมราโชบายฯและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. จุดเน้นที่ ๒  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๓. จุดเน้นที่ ๓  การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
  ๔. จุดเน้นที่ ๔  ๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ   
  ๕. จุดเน้นที่ ๕  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๖. จุดเน้นที่ ๖  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   
  ๗. จุดเน้นที่ ๗  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๘. จุดเน้นที่ ๘  เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 
  ๙. จุดเน้นที่ ๙  การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
  
  
 



๑๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 
 



๑๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ค่านิยมองค์กร  (VALUE) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ได้ก าหนดค่านิยมองค์กร ๔ ประการ เพ่ือให้
ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  คือ  ๔A (Four A)  หมายถึง 

๑. A  =   Accountability หมายถึง   มีความรับผิดชอบ/มีจิตส านึกในหน้าที่ 
๒. A  =   Advancement หมายถึง   มีความก้าวหน้า/เรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ 
๓. A  =   Achievement หมายถึง   มีความส าเร็จ/มุ่งม่ันตั้งใจท างานให้ส าเร็จ 
๔. A  =   A team   หมายถึง   ท างานเป็นทีมเดียวกัน 

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

 



๒๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
งบพัฒนาการศึกษา 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
๑. โครงการการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
กิจกรรม  การพัฒนาและประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและการ
จัดท าคู่มือการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียง 
๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๔. การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านนามั่ง  อ าเภอ

สร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี    
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานในระยะที่ ๑  (มีนาคม ๒๕๖๔)  โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปรากฏการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ๕ จ านวน  ๑๗๒ โรง  คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๔๙ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ๔ จ านวน  ๑๑  โรง  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๘๕ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ๓ จ านวน  ๕  โรง    คิดเป็นร้อยละ  ๒.๖๖ 
พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนประเมิน ร้อยละ ๑๐๐  จ านวน ๑๕ โรง  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๗๗   
 จากผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้โรงเรียนส่งค าขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และสถานศึกษาพอเพียงส่งค าขอเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๓ โรง  คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ขาดร่องรอย หลักฐานการด าเนินงาน 

๒. แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ไม่มีการปรับให้เหมาะกับบริบทตนเอง 
๓. เวลาในการประเมินน้อย ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ 
๔. โรงเรียนเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การท างานเกษตร ปลูกผัก เท่านั้น 

 
 
 
 

 



๒๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง 
และการเขียนแผนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้โรงเรียน 

๒. การนิเทศให้ความช่วยเหลือการด าเนินงานของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง  ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด าเนินการ เพื่อสะท้อนภาพการด าเนินงาน ปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความส าเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๑. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๒” 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. การประชุมคณะกรรมการ กตปน. 
๒. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๓. สรุปการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๔. ประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. มีการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
     ๒. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ปัญหาและอุปสรรค 

- งบประมาณสนับสนุนโครงการมีน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 - ของบประมาณสนับสนุนโครงการเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม   ๑.  การประชุมปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษา  

          ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑   
    ๓. นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ สถานศึกษาท่ีรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

กระบวนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด สพป. อุดรธานี เขต ๒ ในการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ด าเนินการโดยประชุมชี้แจง
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน  ในระหว่างวันที่  ๘-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  

กิจกรรมที่ ๓   นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ สถานศึกษาที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ด าเนินการโดย การนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ สถานศึกษาท่ีรอรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ในระหว่างวันที่  ๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  ๑๕ โรง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด สพป. อุดรธานี เขต ๒ ในการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑. จากการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน  ในระหว่างวันที่  ๘-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                         
ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา               
มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  และสามารถ               
น าสู่การปฏิบัติได้ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด    

๒. ผลการนิเทศติดตาม ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ที ่๕๕ / ๒๕๖๔  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด “๙ จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔  โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในจุดเน้นที่ ๗  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

   ๒.๑ สรุปภาพรวม สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 
ระดับยอดเยี่ยม  จ านวน  ๑๓๒  โรง  คิดเป็น  ๖๙.๑๑   ระดับดีเลิศ  จ านวน  ๕๑  โรง  คิดเป็น  ๒๖.๗๑ 
ระดับดี  จ านวน  ๖  โรง  คิดเป็น  ๓.๑๔ ระดับปานกลาง  จ านวน  ๑  โรง  คิดเป็น  ๐.๕๒  ระดับปานกลาง  
จ านวน  ๑  โรง  คิดเป็น  ๐.๕๒ 



๒๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 

๒.๒ สรุปตามประเด็นการนิเทศติดตาม  สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ตามประเด็น  ดังนี้ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาในสังกัด มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการด าเนินงาน  จ านวน  ๑๙๑ โรง  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 

2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  พบว่า สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงาน  จ านวน  ๑๙๑ โรง  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 

3) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ   พบว่า สถานศึกษาในสังกัด  
มีการด าเนินงาน  จ านวน  ๑๘๘ โรง  คิดเป็น  ร้อยละ ๙๘.๔๓ 

4) การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  
พบว่า สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงาน  จ านวน  ๑๘๘ โรง  คิดเป็น  ร้อยละ ๙๘.๔๓ 

5) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่  
ของสถานศึกษา  พบว่า สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงาน  จ านวน  ๑๗๙ โรง  คิดเป็น  ร้อยละ ๙๓.๗๒ 

6) การจัดท ารายงานผลการประเมนิตนเอง พบว่า สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงาน   
จ านวน  ๑๙๑ โรง  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
 



๒๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ สถานศึกษาที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

 คณะกรรมการนิเทศฯ ได้ด าเนินการตามแผนการนิเทศระหว่างวันที่ ๒-๑๕ ก.พ.๒๕๖๔ จากการ
ด าเนินงานนิเทศ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน ๑๕ โรงเรียน  
โดยมีผลการนิเทศ  ดังนี้ 

๑. ผลการนิเทศรายโรง 

ที่ สถานศึกษา อ าเภอ 
วัน เดือนปี 

ที่นิเทศ
ติดตาม 

ระดับความพร้อม 
รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

๑ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง" กุมภวาปี ๒ ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๒ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง หนองแสง ๒ ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมาก 

๓ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปี ๓  ก.พ.๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๔ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี ๓ ก.พ.๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๕ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ๔ ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๖ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง ๔ ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมาก 

๗ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ๓ ๒ ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ๔ ๒ ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วังสามหมอ๑ ๔  ก.พ.๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

 



๒๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ที่ สถานศึกษา อ าเภอ 
วัน เดือนปี 

ที่นิเทศ
ติดตาม 

ระดับความพร้อม 
รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

๑๐ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ ๔ ก.พ.๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๑๑ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม ๕ ก.พ.๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๑๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคม ๕ ก.พ.๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๑๓ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ๘ ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๑๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองแสง ๘.ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

๑๕ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปี ๑๕ก.พ.๒๕๖๔ ระดับมากท่ีสุด 

 
 ๒. ผลการนิเทศภาพรวมตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือนิเทศ ประกอบด้วย
แบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถาม การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง ๒ ระดับ ดังนี้ 
    ๒.๑  ระดับปฐมวัยซึ่งมี ๓ มาตรฐาน   
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย จัดครูเข้ารับผิดชอบได้เหมาะสม 
โดยเป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัยเป็นส่วนใหญ่ 
 จุดที่ควรปรับปรุง 
 ๑. นโยบายและการวางแผนโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย 
 ๒. วิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก การน าผลการประเมินไปใช้  

ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาควรก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจัดท า SAR ให้มีข้อมูล

สารสนเทศที่เพียงพอต่อการน าเสนอทั้งด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ วิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก                    
การเปรียบเทียบผลการพัฒนาการพร้อมค าอธิบาย การน าผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเด็ก  

สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนครูทุกคนน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการ โดยยึดเด็กเป็นส าคัญผ่านการเล่น และครูควรเขียนบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์               
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
 
 



๒๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 ๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาพร้อมค่าเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน มีการก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และมีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ
สถานศึกษา  
 จุดที่ควรปรับปรุง 
 ๑. ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 ๒. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมบริบทของ                   
การจัดการศึกษา  
 ๓. การน าเสนอข้อมูลให้เป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สถานศึกษาควรก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้มีความสอดคล้องกันมีความเป็นไปได้หากด าเนิน
ตามพันธกิจที่ก าหนด เช่น ในวิสัยทัศน์กล่าวถึงความร่วมมือ แต่ในพันธกิจไม่มีความร่วมมือจากบุคคลใดหรือ
องค์กรใด หรือมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แต่ไม่มีข้อความใดในวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือมีโครงการเกี่ยวกับ   
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย โดยบันทึกหรือเขียนไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และควรมีแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๓. การน าเสนอข้อมูลให้เป็นระบบ ทั้งการน าเสนอเป็นเอกสารหรือ การน าเสนอด้วยวาจาซึ่งการท างาน
ของระบบจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ เช่น กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนี้  
  ๓.๑ ข้อมูลการสอน (Input) ได้แก่ การวางแผนการสอนทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาการจัด 
กิจกรรมการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผลแล้วเขียนเป็นแผนการสอน  
  ๓.๒ กระบวนการสอน (Process) เป็นขั้นด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่เขียนขึ้น ตั้งแต่การ
น าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน และข้ันสรุป โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนของผู้สอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ 
เรียนรู้ได้ดีท่ีสุด เมื่อด าเนินการสอนแล้วต้องมีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย  
  ๓.๓ ผลการสอน (Output) เป็นขั้นการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด 
หลังจากท่ีได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้วโดยน าผลการวัดมาประเมิน ถ้าผู้เรียนบรรลุผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ก็แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 
  ๓.๔ ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นการวิเคราะห์ผล หรือย้อนกลับมาพิจารณาว่าในการ
จัดการเรียนการสอนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มีปัญหาประการใด โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ของ 
ผู้เรียน ถ้าผู้เรียนไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์ ก็จ าเป็นต้องพิจารณาหาสาเหตุว่ามีข้อบกพร่องในจุดใดแล้ว                    
จึงปรับปรุงแก้ไขให้ได้ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปใช้ต่อไป 



๒๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรม  ท้าพิสูจน์อ่านออกเขียนได้ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประกาศเป็นนโยบายที่ส าคัญของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

 ๑.๑. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก แก่ผู้บริหาร 
  ๑.๒  คัดกรองการอ่านการเขียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (ทางระบบ E-MES) 
  ๑.๓ จัดท าคู่มือเอกสาร /สื่อ/ นวัตกรรม อ่านออก เขียนได้ 
  ๑.๔  ท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้ (ป.๑-๓)  
  ๑.๕  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แข่งขันทักษะภาษาไทย /ประกวด Good Practice) 
  ๑.๖  นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. จัดท าเกณฑ์และเครื่องมือประเมินท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้  
 ๓. แจ้งเกณฑ์การประเมินและรายละเอียดการประเมินท้าพิสูจน์ให้โรงเรียนในสังกัด 
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโดยสลับโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน 
 ๕. ก าหนดวันประเมินและด าเนินการประเมินในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๖. สรุปผลการประเมินท้าพิสูจน์ให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบ 
 ๗. ให้ขวัญและก าลังใจ เชิดชูเกียรติ     
ขั้นตอนการด าเนินงานท้าพิสูจน์  

ขั้นที่ ๑  ขั้นวางแผน (Plan) 
   ๑.  ก าหนดเป็นนโยบายหลักที่ส าคัญและเร่งด่วน 
   ๒.  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา 
   ๓.  ก าหนดเนื้อหาขอบข่ายและมาตรฐานการประเมิน 
   ๔.  ประชุมชี้แจงและแจ้งปฏิทินการท้าพิสูจน์ 
   ๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการท้าพิสูจน์ 
  ขั้นที่  ๒  ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   ๑.  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการท้าพิสูจน์ 
   ๒.  สร้างเครื่องมือการอ่านการเขียนเพื่อน าไปพิสูจน์ห้องเรียนที่ท้า 
   ๓.  ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือโรงเรียน 
   ๔.  คณะกรรมการท้าพิสูจน์ด าเนินการพิสูจน์ห้องเรียน  
 
  ขั้นที ่๓  ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ๑.  คณะกรรมการท้าพิสูจน์ส่งผลการประเมิน 
   ๒.  คณะกรรมการประเมินผลท าการสรุปผลการท้าพิสูจน์ 
   ๓.  ศึกษานิเทศก์ ท าการตรวจสอบวิเคราะห์ผลการท้าพิสูจน์ 
   ๔.  แจ้งผลการประเมินท้าพิสูจน์การอ่านการเขียนให้โรงเรียนรับทราบ 
 
 



๒๙ 
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  ขั้นที่ ๔  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) 
   ๑.  โรงเรียนตรวจสอบวิเคราะห์ผลการท้าพิสูจน์ห้องเรียนของตนเอง 
   ๒.  โรงเรียนก าหนดแนวทางส าหรับการแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน 
   ๓.  เขตพ้ืนที่สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น 
   ๔.  เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ผลการประเมินด้านการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   
   มีนักเรียนทั้งหมด  ๒๑๔๗  คน  ด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ย ๑๕.๕๑  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๕๔              
อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  ด้านการเขียนมีคะแนนเฉลี่ย ๑๓.๔๑  คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๐๖ อยู่ในระดบัคุณภาพ
พอใช้  เฉลี่ยรวม ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๓๐  อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  และเมื่อพิจารณาการสรุปผล
เกณฑ์การผ่านพบว่า  นักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒  ด้าน ร้อยละ  ๗๕.๕๓  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน                     
ร้อยละ ๒๔.๔๗  

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   
  มีนักเรียนทั้งหมด  ๒,๒๘๐ คน  ด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ย ๑๔.๙๑ คิดเป็นรอยละ  ๗๔.๕๓               

อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  ด้านการเขียนมีคะแนนเฉลี่ย ๑๑.๔๗  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๓๓  อยู่ในระดับ
คุณภาพปรับปรุง  เฉลี่ยรวม ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๙  อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และเม่ือพิจารณาการ
สรุปผลเกณฑ์การผ่าน พบว่า  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒  ด้าน ร้อยละ  ๖๕.๒๒ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ  ๓๔.๗๘ 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
    มีนักเรียนทั้งหมด ๒,๒๕๐ คน  ด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ย ๒๕.๖๘  คิดเป็นรอยละ  ๘๕.๖๑                 
อยู่ในระดับคุณภาพดี  ด้านการเขียนมีคะแนนเฉลี่ย ๑๕.๙๔  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๑๔ อยู่ในระดับคุณภาพ
ปรับปรุง  เฉลี่ยรวม ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๓๘  อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และเมื่อพิจารณาการสรุปผล
เกณฑ์การผ่าน พบว่า  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒  ด้าน ร้อยละ  ๕๓.๘๒  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน                  
ร้อยละ  ๔๖.๑๘ 

 ๒. จ านวนห้องเรียนท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้ 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   
   มีห้องเรียนทั้งหมด  ๒๐๐ ห้องเรียนผ่านเกณฑ์  ๘๒ ห้อง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐                               
ไม่ผ่านเกณฑ์  ๑๑๘  หอ้ง  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   
     มีห้องเรียนทั้งหมด  ๒๐๑ ห้อง ผ่านเกณฑ์  ๖๐ ห้อง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๕                                     
ไม่ผ่านเกณฑ์  ๑๔๑  ห้อง คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๑๕ 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
   มีห้องเรียนทั้งหมด  ๒๐๐ ห้อง ผ่านเกณฑ์  ๕๗ ห้อง คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๕๐                                       
ไม่ผ่านเกณฑ์  ๑๔๗  ห้อง  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๐ 
 



๓๐ 
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 ๓. ผลการประเมินด้านการอ่านและด้านการเขียนเรียงล าดับและแยกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
 ผลการประเมินด้านการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  รวมเฉลี่ย ๒ ด้าน ของกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน  ทั้ง ๒๔  กลุ่มเครือข่าย เฉลี่ย ร้อยละ ๖๙.๕๓ อยู่ในระดับพอใช้  และเมื่อพิจารณาตามผลการประเมิน
เครือข่ายพบว่า ผลการประเมินในระดับปานกลาง  มีจ านวน ๑๐ กลุ่มเครือข่าย  ผลการประเมินในระดับพอใช้              
มีจ านวน ๑๑ กลุ่มเครือข่าย  และ ผลการประเมินในระดับปรับปรุง  จ านวน  ๓  กลุ่มเครือข่าย 
 ๔. ห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้ แยกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   
  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า ห้องเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ผ่านมากท่ีสุด ๕ ล าดับแรก 
คือ กลุ่มเครือข่ายแชแล ร้อยละ ๘๓.๓๓ กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ร้อยละ ๗๑.๔๓ กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ๔                 
ร้อยละ ๗๑.๔๓ กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ร้อยละ ๗๑.๔๓ กลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา  และห้วยเกิ้งปะโค                   
ร้อยละ ๖๖.๖๗๒ ส่วนกลุ่มเครือข่ายที่ไม่มีห้องเรียนผ่านเลย จ านวน ๒ กลุ่มเครือข่าย                                           
ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ ๒ และกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองก้าวหน้า   
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  
  ห้องเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  พบว่า ห้องเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ผ่านมากที่สุด ๕                       
ล าดับแรก คือ กลุ่มเครือข่ายแชแล และ วังสามหมอ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ร้อยละ ๗๑.๔๓ 
กลุ่มเครือข่ายหนองแสง ๒ ร้อยละ ๗๑.๔๓  และกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ ๓ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ส่วนกลุ่มเครือข่าย
ที่ไม่มีห้องเรียนผ่านเลย จ านวน ๔ กลุ่มเครือข่ายได้แก่กลุ่มเครือข่ายนาม่วง  กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ ๒                     
กลุ่มเครือข่ายจ าปีศรีธาตุ และกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองก้าวหน้า 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   
  หอ้งเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  พบว่า ห้องเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ผ่านมากที่สุด                          
๕ ล าดับแรก คือ กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ ๔ ร้อยละ ๘๗.๕๐  กลุ่มเครือข่ายแชแลร้อยละ๘๓.๓๓  กลุ่มเครือข่าย
หนองแสง ๒ร้อยละ ๗๑.๔๓  และกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ ๓ ร้อยละ ๖๖.๖๗ ส่วนกลุ่มเครือข่ายที่ไม่มีห้องเรียน
ผ่านเลย จ านวน ๖ กลุ่ม  ได้แก่กลุ่มเครือข่ายเชียงแหว กลุ่มเครือข่ายท่าลี่สีออ กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนอง
โพธิ์กลุ่มเครือข่ายนาม่วง  กลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองก้าวหน้า  และ กลุ่มเครือข่ายหนองแสง ๑ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ด้านเครื่องมือ  
    ๑.๑  แบบทดสอบพิมพ์ผิดในทักษะการเขียนค า 
  ๑.๒  เครื่องมือมีแบบสรุปซ้ าซ้อนกันทั้งการอ่านและการเขียน ท าให้เสียเวลา   
  ๑.๓  กรรมการบางคนไม่หาเครื่องหมาย ถูกผิดในกระดาษค าตอบ  
  ๑.๔  ตารางแบบสรุปท าเกินคะแนนเต็มในการหาค่าเฉลี่ย ข้อมูลจึงมีผิดพลาด 
 ๒. ด้านกรรมการประเมิน 
  ๑. กรรมการที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย ออกเสียงค าควบกล้ าไม่ถูกต้องท าให้นักเรียนเขียนตามค าท่ีได้ยิน 
  ๒.  กรรมการไม่ศึกษาเกณฑ์  ท าให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อน 
  ๓.  การสรุปผลในระดับโรงเรียนมีความคลาดเคลื่อน 
 
  
 



๓๑ 
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๓. ด้านการบริหารจัดการ 
  ๑. ควรมีการประชุมชี้แจงให้กับคณะกรรมการด าเนินการประเมินทุกคน 
  ๒. การประเมินใช้กรรมการมากท าให้งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
  ๓. การบันทึกผลท้าพิสูจน์ของโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ไม่ถูกต้อง ท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
๔. สาเหตุที่เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 ตัวเด็ก   
    ๑. เด็กไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้   
    ๒. เด็กไม่สนใจการเรียนรู้ สนใจเล่นมากกว่าเรียน ติดเกม ติดเล่นโทรศัพท์  
 ครู 
     ๑. ครูมีภารงานมาก ท าให้ครูสอนได้ไม่เต็มที่  
    ๒. ครูไม่ครบชั้น ครูคนเดียวสอนหลายชั้นหลายวิชา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ๓  ครูไม่มีความเชี่ยวชาญ/จบวิชาเอกภาษาไทย 
 ผู้ปกครอง  
      ๑. เด็กบางส่วนอยู่กับผู้ปกครองที่มีอายุมาก เช่น ปู่ย่า ตายาย  
     ๒. ผู้ปกครองไปท างาน ไม่มีเวลาดูแล  
 ผู้บริหาร  ขาดการนิเทศ ติดตามท่ีเป็นระบบและเป็นรูปธรรม     
ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรจัดของบประมาณเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 
 ๒.  ควรมีการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
 ๓.  ควรจัดท าโครงการให้มีความต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครู 
 ๔.  ครูควรจัดท าข้อมูล และวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
        ๕.  โรงเรียนหาวิธีการ นวัตกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมตามศักยภาพ  เช่น สอนซ่อมเสริม  จัดหาแบบ
ฝึกที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน   
        ๖. ควรจัดให้มีครูจบวิชาเอกภาษาไทยสอนในโรงเรียนสอนในระดับ ป.๑-๓  
        ๗. ครูควรจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
        ๘. ประชุมผู้ปกครอง ขอความร่วมมือการดูแลบุตรหลานเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น คอยก ากับติดตาม สอนการบ้าน 
ก ากับการอ่านหนังสือ 
        ๙. ผู้บริหารควรนิเทศก ากับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
        ๑๐. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
กระบวนการด าเนินงาน 
     ๑. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                                                                                    

๑.๑ ประกาศเป็นนโยบายส าคัญของเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                              
๑.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อวางแผนและ

ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                               
๑.๓ จัดท าคู่มือการด าเนินงาน                                                                                                                       
๑.๔ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ความพยายามความส าเร็จและความยั่งยืน 
๑.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผล                                                                                                             
๑.๖ สรุปและรายงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

๒. ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน   
๒.๑ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความส าคัญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียน                                                                          
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน                                       
๒.๓ ประสานความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือประชุมสร้างความเข้าใจ         

วางแผนการด าเนินงาน                                                                           
๒.๔ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เช่น กิจกรรมการสอนเสริมอย่างเข้ม                                                                                                                                  
๒.๕ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

๓. ระดับสถานศึกษา 
๓.๑ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
๓.๒ วิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๓ จัดการเรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัดและน าโครงสร้างข้อสอบมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๓.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินแบบมีส่วนร่วม 
๓.๕ วัดผลตามตัวชีว้ัด โดยเนน้การวัดพฤติกรรมผู้เรียน และประเมินผลตรงตามเกณฑ์การประเมิน 
๓.๖ น าผลการประเมินมาใช้และรายงานผลแก่ผู้ปกครองทราบ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ คะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง ๖๘.๕๐ ๗๔.๑๔ +๕.๖๔ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๒.๘๑ ๗๑.๘๖ -๐.๙๕ 
เฉลี่ยรวม ๒ สมรรถนะ ๗๐.๖๖ ๗๓.๐๒ +๒.๓๖ 
 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สพฐ. และระดับประเทศ 

 
สมรรถนะ เขต จังหวัด ผลต่าง ภาค ผลต่าง สพฐ. ผลต่าง ประเทศ ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง ๗๖.๗๖ ๘๐.๕๔ -๓.๗๘ ๗๘.๔๓ -๑.๖๗ ๗๔.๑๓ ๒.๖๓ ๗๔.๑๔ ๒.๖๒ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๗.๓๔ ๗๘.๑๘ -๐.๘๔ ๗๕.๓๔ ๒๐.๑๖ ๗๒.๒๓ ๕.๑๑ ๗๑.๘๖ ๕.๔๘ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๗๗.๐๗ ๗๙.๓๙ -๒.๓๒ ๗๖.๙๑ ๐.๑๖ ๗๓.๒๐ ๓.๘๗ ๗๓.๐๒ ๔.๐๕ 

 
จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                     
ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ พบว่า ผลพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ย ๗๔.๑๔ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๕.๖๔ ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๘๖ ลดลง ๐.๙๕ และรวม ๒ สมรรถนะคะแนนเฉลี่ย ๗๓.๐๒                 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๓๖  

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เรียงล าดับตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

ที ่

คะแนนเฉลี่ย  

อ าเภอ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถะ 

  คะแนนเฉลี่ย 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 

๑  วังสามหมอ๔ วังสามหมอ ๘๗.๘๙ ๘๘.๑๑ ๘๘.๐๐ 
๒  หนองหว้า กุมภวาปี ๘๓.๐๖ ๘๖.๗๖ ๘๔.๙๑ 
๓  พันดอน กุมภวาปี ๘๐.๑๖ ๘๗.๕๘ ๘๓.๘๗ 
๔  นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม ๘๕.๙๔ ๘๑.๓๓ ๘๓.๖๓ 
๕  ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาปี ๗๙.๗๔ ๘๖.๕๕ ๘๓.๑๕ 
๖  เชียงแหว กุมภวาปี ๘๑.๓๒ ๘๓.๗๒ ๘๒.๕๒ 
๗  เมืองกุมภวา กุมภวาปี ๗๙.๐๔ ๘๑.๔๑ ๘๐.๒๓ 
๘  วังสามหมอ๓ วังสามหมอ ๗๘.๐๘ ๘๑.๘๖ ๗๙.๙๗ 



๓๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๙  จ าปีศรีธาตุ ศรีธาตุ ๘๑.๗๖ ๗๘.๐๐ ๗๙.๘๘ 
๑๐  โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๗๙.๘๙ ๗๘.๒๔ ๗๙.๐๖ 
๑๑  หนองแสง๑ หนองแสง ๘๑.๕๙ ๗๔.๘๙ ๗๘.๒๔ 
๑๒  เวียงค า กุมภวาปี ๗๑.๒๔ ๘๓.๓๖ ๗๗.๓๐ 
๑๓  โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาตุ ๗๘.๙๗ ๗๕.๓๖ ๗๗.๑๖ 
๑๔  วังสามหมอ๑ วังสามหมอ ๗๕.๕๘ ๗๘.๖๒ ๗๗.๑๐ 
๑๕  วังสามหมอ๒ วังสามหมอ ๗๖.๔๕ ๗๗.๔๒ ๗๖.๙๓ 
๑๖  เสอเพลอผาสุก กุมภวาปี ๗๘.๗๔ ๗๔.๕๕ ๗๖.๖๕ 
๑๗  สามพาดอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ๗๗.๙๙ ๗๔.๗๐ ๗๖.๓๔ 
๑๘  แชแล กุมภวาปี ๗๔.๓๓ ๗๗.๙๕ ๗๖.๑๔ 
๑๙ หนองแสง๒ หนองแสง ๖๙.๙๘ ๘๐.๖๙ ๗๕.๓๔ 
๒๐  หัวนาค า ศรีธาตุ ๘๐.๔๙ ๖๘.๔๑ ๗๔.๔๕ 
๒๑  โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๖๙.๕๘ ๗๖.๖๔ ๗๓.๖๕ 
๒๒  บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๗๑.๐๙ ๗๕.๑๑ ๗๓.๑๐ 
๒๓  ท่าลี่สีออ กุมภวาปี ๗๑.๘๕ ๗๓.๘๖ ๗๒.๘๕ 
๒๔  นายูงนกเขียน ศรีธาตุ ๖๑.๖๐ ๗๖.๙๒ ๖๙.๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เรียงล าดับตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

 

ชุดที ่๑ อ่านออกเสียง     ชุดที ่๒ อ่านรู้เรื่อง        ชุดที ่๓  รวม ๒ ด้าน 



๓๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. สถานศึกษาขาดการตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิสอบที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการเฉลี่ย
คะแนนประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนลดลง  
 ๒. การบันทึกคะแนนในโปรแกรม สถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้อง ให้มีความสอดคล้องกับแบบ
รายงานที่น าส่งศูนย์สอบ  
 ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนในระบบล่าช้า สาเหตุจากระบบบันทึกคะแนนไม่เอ้ืออ านวย ผู้บันทึกไม่เข้าใจ
การบันทึกผลคะแนน ขาดการศึกษาคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 ๔. การจัดส่งเอกสารการบริหารจัดการสอบ จาก สพฐ. ถึงศูนย์สอบ กระชั้นชิดเกินไป 
 ๕. ในห้วงของการด าเนินการจัดสอบ (RT) มีการทดสอบ และภาระงานหลายอย่างพร้อมๆกัน 
 ๖. สนามสอบไม่ให้ความส าคัญในการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน การด าเนินการจัดสอบกลับศูนย์สอบให้ทัน
ตามก าหนด  
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สถานศึกษาควรตระหนัก และให้ความส าคัญ ในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ตามคู่มือการด าเนินการจัดสอบ   
  ๒. สพฐ.ควรจัดส่งเอกสารคู่มือ/ข้อสอบมายังศูนย์สอบ สพป. ก่อนสอบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

๓. ไม่ควรมีการทดสอบหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลาการด าเนินการสอบRT 
๔. ประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา  และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน                   

ของแต่ละสนามสอบอย่างน้อยสนามสอบละ ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศุภชัย  โถบ ารุง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

วันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 



๓๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม ๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
                     ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทดแทน 

ครูที่ย้ายและเกษียณอายุราชการ 
      ๓. ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 

กระบวนการด าเนินงาน 
     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ โดยคัดเลือกจากครูปฐมวัยที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
๒๔ กลุ่มเครือข่าย และครูที่มีจิตอาสาช่วยงานในนามชุมรมครูปฐมวัย สพป.อด.๒ จ านวน ๓๕ คน 
     ๒. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยให้ครูที่เป็นตัวแทน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน กลุ่ม ละ ๒ คน เข้ารับการอบรม จากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
ร่วมกันจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ จ านวน ๓๖ หน่วยการเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     ๓. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทดแทน 
ครูที่ย้ายและเกษียณอายุราชการ  ผู้เข้ารับการอบรมคือ 
            ๑) ครูที่ยังไม่เคยรับการอบรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย มาก่อน     
            ๒) คณะกรรมการที่เคยอบรมมาแล้วแต่ให้อบรมเพ่ือทบทวนความรู้เพ่ือให้มีความม่ันใจในการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับครูปฐมวัยในกลุ่มเครือข่าย 
            ๓) ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 
                 ๑) นิเทศติดตาม เชิงรุก (ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่)การจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป              
ทั้ง ๒๔ กลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ ๑ 
                 ๒) นิเทศติดตาม เชิงรุก (ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่)การจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป                
ทั้ง ๒๔ กลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ ๒ (จะด าเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. เด็กปฐมวัยที่จบหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓) มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
ระดับ ดี ขึ้นไป  เฉลี่ย ร้อยละ ๙๘.๑๑ โดยแยกรายด้านดังนี้ 
            สรุปผลการประเมินด้านร่างกาย  ร้อยละ    ๙๘.๖๐ 
            สรุปผลการประเมินด้านอารมณ์ จิตใจ  ร้อยละ   ๙๘.๕๑ 
            สรุปผลการประเมินด้านสังคม  ร้อยละ    ๙๘.๔๗ 
            สรุปผลการประเมินด้านสติปัญญา  ร้อยละ   ๙๖.๘๖     
       ๒. ครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรม ขั้นพ้ืนฐานตามโครงการบ้านนักวิทบยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถเป็น
ที่ปรึกษาในการท าโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ได้  
        ๓. โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป สามารถ
ขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ร้อยละ ๑๐๐ (ด าเนินการเรียบร้อยและจ านวน ๑๒ กลุ่ม
เครือข่าย และจะด าเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ กลุ่มเครือข่าย 
 



๓๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
        ๑. โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท าให้ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านปฐมวัย 
         ๒. บางโรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ครูคนเดียวสอนทั้งระดับชั้นอนุบาล ๑-๓                                   
ข้อเสนอแนะ 
      ๑. จัดหาครูที่มีความรู้เฉพาะทาง ส าหรับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูผู้สอนปฐมวัย    
       ๒. สนับสนุน บุคลากร งบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                   
  ๓. จัดให้มีการอบรมพัฒนา ครูที่ไม่ตรงวุฒิในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย แบบ Face to Face 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๖. โครงการอบรมปฏิบัติการกิจกรรม STEM Robotics :วิทยาการค านวณกับ หุ่นยนต์พื้นฐานโดยใช้รูปแบบ
ออนไลน์ 
กิจกรรม จัดท าสื่อและอบรมปฏิบัติการกิจกรรม STEM Robotics ฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ  
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณเพ่ือเป็นฐานความรู้ต่อยอด stem robotics 
และวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  ๓. ออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูและนักเรียนโดยใช้รูปแบบออนไลน์   
๑) ระดับปฐมวัย  ๒) ระดับประถมศึกษา ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ๔. ศึกษา ทดลองการ ใช้สื่อในแต่ละกิจกรรม เพื่อหารูปแบบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา    
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ได้วิจัยการจัดท าสื่อการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพ่ือเป็นฐานความรู้ต่อยอด stem robotics 
 ๒. ได้แนวทางการจัดท าสื่อวิทยาการค านวณและ stem robotics  
  ๓. มีการจัดท าสื่อ และทดสอบการนิเทศออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การทดลองใช้รูปแบบออนไลน์ในการนิเทศ ติดตาม และการใช้สื่อยังขาดความเชี่ยวชาญ  
 ๒.วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการมีลักษณะที่เฉพาะ และเป็นวัสดุสิ้นเปลือง โรงเรียนอาจไม่มีความพร้อม
ในการจัดหาวัสดุ 
 ๓. การจัดท าสื่อจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรที่มีความสามารถด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือให้
ครูและนักเรียนสามารถน าไปใช้ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ส่งเสริม พัฒนา ให้มีความสามารถในการใช้โปรแกรม เช่น zoom ให้เชี่ยวชาญมากขึ้น 
 ๒. ให้ผู้เชี่ยวชาญหากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได้จริงในโรงเรียน หรือใช้แทนกันได้                           
ในระยะพัฒนาที่ ๒ หรือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ทางเลือกเพ่ิมเติม 
 ๓. ให้มีการเตรียมการงบประมาณส าหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท าสื่อมัลติมีเดียโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง  
กระบวนการด าเนินงาน 
 ในรอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) และ ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  ส ารวจตวัครองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีตัวและปฎิบัติงานอยู่จริง 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 ๒๕๖๔) ส าหรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นค่าชดเชยน้ ามันโรงเรียนละ ๒๐๐ บาท  เป็นเงิน ๓๕,๔๐๐ บาท 
 ๗. มอบเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
 ๘. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามปฏิทินที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการด าเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน จ านวน ๑๙๔ โรงเรียน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ระยะเวลาในการออกประเมิน  ควรมากกว่านี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
โรงเรียนมีภารกิจงานอ่ืน ๆ ที่ตรงกัน 
 ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีภารกิจงานอื่น ๆ เช่น ถูกตั้งเป็นกรรมการคณะอ่ืน 
เข้ารับการประชุม สัมมนา ท าให้มีคณะกรรมการไม่ครบ 
 ๓. ค่าตอบแทนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรก าหนดปฏิทินการออกประเมิน ก่อนระยะเวลาการเลื่อนเงินเดือน 
 ๒. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
กิจกรรม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 
       เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้อบรม เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  โดยแบ่งเป็นรุ่น ดังนี้   

    รุ่นที่ ๑  วันที่ ๒๒ -  ๒๓   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอกุมภวาปี  จ านวน  ๗๑  คน 

    รุ่นที่ ๒  วันที่ ๒๔ -  ๒๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอศรีธาตุ และอ าเภอวังสามหมอ  จ านวน  ๖๑  คน 

    รุ่นที่ ๓  วันที่ ๒๗ -  ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโนนสะอาด   อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  จ านวน  ๖๓  คน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
           ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
           ๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารหลักสูตร  ร้อยละ  
            ๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจ   
                    ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม     

- ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๕๘ มาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๐   
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๒๙  น้อย คิดเป็นร้อยละ  ๐.๙๐  น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๕๔ 
                    ด้านความรู้ของผู้เข้าอบรม     

- ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๐๕  มาก คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๓๑ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ   ๗.๙๓  น้อย คิดเป็นร้อยละ  ๐.๗๒  น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.  การปรับตัวของผู้บริหารในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องมาเป็นผู้ปฏิบัติ 
 ๒.  ผู้บริหารบางท่านยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในเรื่องการบริหารงานวิชาการ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีการนิเทศ  ติดตาม  อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. มอบหมายให้ อ าเภอ  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ด าเนินการ 
          ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๑. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
กิจกรรม พัฒนาคณุภาพโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  ๒. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนจุดเน้น โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  ๓. สรุปผล ปรับปรุงและพัฒนา    
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - โรงเรียนในสังกัด ๑๙๔ โรงเรียน มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๐ อยู่ในระดับดี (๔) ขึ้นไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. โรงเรียนในสังกัด มีการด าเนินงานร้อยละ ๑๐ อยู่ในระดับต่ ากว่าดี (๔) ขึ้นไป 

๒. ด้านอาคาร สถานที่ เช่น  มีความทรุดโทรม มีบริเวณกว้าง ไม่สอดคล้องกับจ านวนครูและนักเรียน 
รวมทั้งไม่มีนักการภารโรง เหมือนโรงเรียนที่มีความพร้อม   
 ๓. ปัญหาด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากร จากผู้บริหาร การบริหารการจัดการ ยังไม่มีการ
ด าเนินการ และการมอบหมายแก่ผู้รับผิดชอบ  สภาพทรุดโทรมของโรงเรียนที่สะสมเรื่อยมา และขาดงบประมาณ
ในการด าเนินการ อยู่ในระหว่างการวางแผน ด าเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑. โครงการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แต่งตัง้คณะท างานจัดท าโครงการอบรมชี้แจงฯ 
๒. ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากส านักงานคลังเขต ๔ คุณสนธยา สุวัณณกีฎะ นักวิชาการคลังช านาญการ 

และทีมงาน เป็นวิทยากรฯ 
๓. แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมอบรม 
๔. ประชุมอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ

ราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ จ านวน ๑๔๕ ราย สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญและได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ปัญหาและอุปสรรค 
 - ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ จ านวน ๑๔๕ ราย ใช้งานคอมพิวเตอร์                  
ไม่คล่อง และยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะ 
 - แจ้งประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ในสังกัด                        
ที่จะเกษียณอายุราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและ
จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
กิจกรรม ๑. การประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ๒. การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการด าเนินงาน และตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานระดับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน รับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายภาพรวม 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๒. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
และคณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นคณะท างานในการสรุป
ภาพรวมผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน จุดเน้นในการน านโยบายสู่
การปฏิบัติสู่สถานศึกษา  พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้น และใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๓. ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นของ สพป.อุดรธานี เขต ๒  โดยพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่าง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๔. ด าเนินการติดตามการด าเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ภาพรวมทุกโครงการ/กิจกรรม  ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ๕. สรุป และรวบรวมผลการด าเนินงานทุกโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีคู่มือมาตรการและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินการด าเนินงานได้ และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น และครอบคลุมถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - การก าหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบกับปฏิทินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ล่าช้าไปด้วย 
 
 



๔๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
ข้อเสนอแนะ 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องก าหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์  
และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณถัดไปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรม ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. จัดท าโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ๒. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือรับทราบนโยบายและการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 ๓. แต่งตั้งคณะท างานจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือท าความเข้าใจและขอความเห็นชอบ         
ในกรณีที่มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือการน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก ตามกรอบนโยบาย 
แผนการบริหารจัดการ รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายที่ สพฐ. ก าหนด 
     ๔. จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือท าความเข้าใจและขอความเห็นชอบในกรณีที่มีการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ จ านวน  ๑๙๔  โรงเรียน  เป็นโรงเรียน                      
ขนาดเล็ก  ๑๑๑  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   ๕๗.๒๑ มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการไปเรียนรวมแล้ว ๑๐ โรงเรียน   
เป็นโรงเรียนหลักของการไปเรียนรวม ๗  โรงเรียน 
 ๒. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
 ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถยุบเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้ 
๑ โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาล  
โดยคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวน
นักเรียนน้อยอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ กล่าวคือ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียน
มากกว่า ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท าใหป้ระสิทธิภาพในการเรียน 
การสอนลดลง 
 ๒. ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน เนื่องจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดสัดส่วนครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๒๐ คน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว 
ท าให้เกิดปัญหาในการจัดสรรครูแก่นักเรียนบางแห่งที่มีจ านวนนักเรียนน้อย 
 ๓. ชุมชนไม่มีความประสงค์ให้ยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากมีความผูกพันกับโรงเรียน 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กใหม่ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถ มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒. ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังครูส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กใหม่ เพื่อให้โรงเรียนขนาด
เล็กมีครูผู้ครบชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัด 
กิจกรรม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  พัสดุ และการใช้จ่ายเงินทุกประเภท  
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด เป้าหมายในการเข้ารับตรวจสอบ จ านวน ๓๐ แห่ง  ซึ่งมีเกณฑ์         
ในการคัดเลือก โดยพิจารณาจากข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้  

     ๑)  สถานศึกษาท่ีไม่ได้จัดส่งรายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ท าการ ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
     ๒)  สถานศึกษาท่ีมีผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณถัดไป 
     ๓)  โสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา        
ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ตามหัวข้อ จ านวน ๑๐ ประเด็น ของ สพฐ.  ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 
๒. ท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามโครงการฯ ปฏิทินการออกติดตามและตรวจสอบ  
๓. ออกติดตามและตรวจสอบ สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามโครงการฯ   
๔. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
๕. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. บุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน                    

การบัญชี และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง  
๒. บุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

สมบูรณ์ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
๓. สถานศึกษามีมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน

ทางด้านระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ๑. สถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔   สามารถบริหารงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และมีการบริหารทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่า ประหยัด มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ 

๒. สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ สามารถพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
 ตัวเลขต่างๆ ทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงิน
 ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาตามท่ีก าหนด 

 ๓. สถานศึกษา สามารถพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ 
 ทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินครบถ้วน 
 ถูกต้อง และทันเวลาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๔. ฝ่ายบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนางานด้านการเงิน การบัญชี  
และพัสดุ มีแนวทางเป็นไปตามล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงบประมาณ                       
และมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 



๔๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. บุคลากรในสถานศึกษาไม่เพียงพอ และมีภาระงานทางด้านการสอนเป็นส าคัญ จึงท าให้การ        
จัดท าระบบงานทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  ไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่ถูกต้อง 

๒.  บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุค่อนข้างน้อย จึงท าให้การด าเนินงานทางด้านระบบการเงิน การบัญชี ได้ตามศักยภาพและบริบทของ  
แต่ละโรงเรียน  และระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ  

๓. บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี  ไม่ได้จัดท าเอกสาร/หลักฐาน                      
ในการเบิก - ถอนเงิน แต่ละรายการในการจัดซื้อ/จ้าง ให้เป็นปัจจุบัน จึงท าให้เกิดปัญหา ในการการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

 ๔. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ                          
มีบุคลาการ ย้ายเข้า – ออก อยู่บ่อยครั้ง  จึงท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องและไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร   
ข้อเสนอแนะ 

๑.  ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี ในสถานศึกษา               
และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ 

๒. ควรมีการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ        
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการใช้เงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
กิจกรรม  การจัดท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
๓. จัดเตรียมสถานที่        
๔. ประเมินผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
- ข้าราชการครูในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ท ากิจกรรมท าบุญ 

ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ร่วมกันท าให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นขวัญและก าลังใจ เป็นศิริมงคล                 
ในการด าเนินชีวิตและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. โครงการวิจัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ๖๐ พรรษา 
กิจกรรม  เก็บข้อมูล การใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐา              
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดท าเครื่องเมือวิจัย จ านวน ๔ ฉบับ 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ตามเครื่องมือวิจัย 
ที่ สพฐ. ก าหนด 
 ๓. เครื่องมือวิจัยจ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
  ๓.๒ แบบสอบถามส าหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
  ๓.๓ แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน 
  ๓.๔ แบบแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๔. ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๕. รวบรวมข้อมูล เครื่องมือการวิจัย น าส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนเพื่อเตรียมการจัดเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม ตามเครื่องมือการวิจัย                    
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

  ๒. นางฐิตินันท์  อุปการ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้สัมภาษณ์นักเรียนระดับ                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เป็นรายบุคล เนื่องจากนักเรียนในแต่ละระดับชั้นมีจ านวนไม่ถึง ๑๐ คน                        
โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ มีการบันทึกผลการสัมภาษณ์ในแบบสัมภาษณ์ถูกต้อง ครบถ้วน  
ด าเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
   ๓. มอบหมายให้ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เปน็ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้อธิบาย
วัตถุประสงค์ ค าชี้แจง และวิธีการตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน                  
โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามทุกข้อ ทั้งนี้ครูผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ พร้อมเก็บรวบรวมเครื่องมือ 
เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
   ๔. ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม ครบทุกคน พร้อมรวบรวมเครื่องมือวิจัย 
ทั้ง ๓ ชุด ประกอบด้วย  
  ๑) แบบสอบถามส าหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จ านวน  ๒๕ ชุด 
  ๒) แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน    จ านวน   ๗ ชุด 
  ๓) แบบแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   ๑ ชุด 
 



๕๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

    ๕. ศึกษานิเทศก์ รวมรวบเครื่องมือวิจัยครบทั้ง ๔ ฉบับ ส่งคืน สพฐ. เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย  
  ๑) แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จ านวน ๓๐ ชุด 
  ๒) แบบสอบถามส าหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จ านวน  ๒๕ ชุด 
  ๓) แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน    จ านวน   ๗ ชุด 
  ๔) แบบแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   ๑ ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ นเิทศเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
กิจกรรม  ๑. ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
             ๒. นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ทราบ 
      ๒. ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
ในระบบออนไลน์ 
      ๓. นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูที่ผ่านการอบรมออนไลน์ 
      ๔. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ในรอบ ๖ เดือน มีการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครู 
จ านวน ๑๕ คน และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จ านวน ๑๐ คน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - ครูเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์จ านวนน้อย  
ข้อเสนอแนะ 
 - ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กิจกรรม   การประกวดคลิปวิดีโอสั้น มีความยาว ๕-๑๐ นาที ในหัวข้อ “วาเลนไทน์ วัยใส  ห่างไกลโควิด 19” 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. เสนอโครงการ 
 ๒. อนุมัติโครงการ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาการด าเนินการ (การประกวดคลิปวิดีโอสั้น มีความยาว ๕-๑๐ นาที                 
ในหัวข้อ “วาเลนไทน์ วัยใส  ห่างไกลโควิด 19”) 
 ๔. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
 ๒. นักเรียนรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 ๓. นักเรียนและคุณครูได้น าเทคโนโลยีในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการถ่ายท า การน าเสนอ ผ่าน
กระบวนการผลิตคลิปวิดีโอสั้นและการน าเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๔ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ รอบ ๖ เดือน มีปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ สรุปได้
ดังนี้ 

๑. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา
ความต้องการในการบริหารและจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อจ ากัดของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการค่อนข้างมาก เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แจ้งกรอบวงเงินที่ชัดเจน 
การจัดสรรงบประมาณไม่มีช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่ชัดเจน ทยอยการจัดสรรหลายครั้ง ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องคาดคะเนประมาณการ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง 

๒. ด้านคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากขาดอัตราก าลังครู ขาดทรัพยากรในการบริหารจัดการ               
และการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขนาดเล็กมีข้อจ ากัดด้านจ านวนนักเรียนและงบประมาณที่ได้รับสนันสนุน 

๓. การก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ไม่จริงจังและไม่น าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

๔. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลให้ตรงประเด็นในการน าเสนอเป็นสารสนเทศ การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติเมื่อ
ด าเนินการแล้วไม่ได้สรุปผล หรือรายงานผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดนโยบายกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจน
และจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 ๒. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากรให้ความส าคัญกับการน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงงานโดยเน้น
ให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการท างานที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๕. พัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบและสมบูรณ์มากขึ้น จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานทุกภารกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
และทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานต่อไป                 

 



๕๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

คณะผู้จัดท าเอกสาร 

ที่ปรึกษา 

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

คณะท างาน 
 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. ๒๕๖๔ 

วิเคราะห์สรุปผลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและจัดท าต้นฉบับ   
 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางกุลนภา  กอกุลจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ผู้ออกแบบปก 
 นางสาวนวพร  ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด     
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