
รายงานผลการดาํเนนิงานรายงานผลการดําเนนิงาน
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิารกระทรวงศึกษาธกิาร

เอกสารหมายเลข ๒/๒๕๖๔
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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 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน               
ตามแผนปฏิบัติการที่กลุ่มภารกิจในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน         
ที่มีส่วนในการให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
การศึกษาในปีต่อไป 
 
 
 
              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
              พฤศจิกำยน  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   ๒๐  
-      นโยบายที่  ๒   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประทศ ๒๒ 
-      นโยบายที่  ๓   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    ๔๔ 
-      นโยบายที่  ๔   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ    ๖๒  
-      นโยบายที่  ๕   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖๔ 
-      นโยบายที่  ๖   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ๖๙ 

 งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ๘๓ 
ส่วนที่  ๔  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ       ๑๓๐ 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร          ๑๓๑ 
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สำรบัญตำรำง 
 
               หน้ำ 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      ๑ 
              อุดรธานี เขต ๒ 
ตำรำงท่ี ๒  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๗ ขนาด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔        ๓ 
ตำรำงท่ี ๓ แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔        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 ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 
(ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

เพิ่มลด 
จากป๖ี๓ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จ านวน (ร้อยละ) 

ขนาดที่ ๑  (๑ – ๑๒๐ คน) ๑๑๔ ๑๐๗ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๖ ๑๑๕ -๑ -๐.๘๖ 
- นักเรียน ๐ – ๒๐ คน ๗ ๖ ๘ ๗ ๕ ๗ ๒ ๔๐.๐๐ 
- นักเรียน ๒๑ – ๔๐ คน ๑๙ ๑๖ ๑๒ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๑ ๕.๐๐ 
- นักเรียน ๔๑ – ๖๐ คน ๒๓ ๒๒ ๒๘ ๒๗ ๒๖ ๒๖ ๐ ๐.๐๐ 
- นักเรียน ๖๑ – ๘๐ คน ๓๒ ๓๓ ๓๐ ๒๔ ๓๐ ๒๗ -๓ -๑๐.๐๐ 
- นักเรียน ๘๑ – ๑๐๐ คน ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๕ ๒๒ ๒๒ ๐ ๐.๐๐ 
- นักเรียน ๑๐๑ – ๑๒๐ คน ๑๔ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๒ -๑ -๗.๖๙ 

ขนาดที่ ๒  (๑๒๑ – ๒๐๐ คน) ๔๓ ๔๖ ๔๖ ๕๐ ๔๔ ๔๔ ๐ ๐.๐๐ 

ขนาดที่ ๓  (๒๐๑ – ๓๐๐ คน) ๓๒ ๓๐ ๒๘ ๒๕ ๒๖ ๒๖ ๐ ๐.๐๐ 

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

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

ขนาดที่ ๖  (๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ 
คน) 

๐ ๐ ๐ - - - - - 

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

รวม ๒๐๐ ๑๙๕ ๑๙๕ ๑๙๔ ๑๙๔ ๓๐๘ - - 

 จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับ ๒๕๖๔   
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้ 
   - โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนลงมา) ลดลง ๑ โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ - ๐.๘๖  
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตารางท่ี ๓  จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

รายการ 
ปีการศึกษา 

เพิ่มลด 
จากป๖ี๓ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ห้องเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๒๘ ๑,๙๒๖ ๑,๙๒๖ ๑,๘๔๑ ๑,๘๕๖ ๑,๘๒๒ -๓๔ -๑.๘๓ 
- ก่อนประถมศึกษา ๔๐๕ ๔๖๗ ๔๖๖ ๔๓๓ ๔๓๖ ๔๒๖ -๑๐ -๒.๒๙ 
- ประถมศึกษา ๑,๒๒๒ ๑,๒๖๑ ๑,๒๖๓ ๑,๒๑๓ ๑,๒๒๓ ๑,๒๐๒ -๒๑ -๑.๗๑ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐๑ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๕ ๑๙๗ ๑๙๔ -๓ -๑.๕๒ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 

นักเรียนทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๓ ๒๓,๕๒๔ ๒๖,๓๕๖ ๒๕,๘๗๙ ๒๕,๒๑๖ ๒๔,๓๕๒ -๘๖๔ -๓.๔๒ 
- ก่อนประถมศึกษา ๒,๖๓๘ ๕,๙๒๙ ๕,๗๓๓ ๕,๒๕๘ ๔,๙๖๙ ๔,๘๕๘ -๑๑๑ -๒.๒๓ 
- ประถมศึกษา ๑๗,๓๖๖ ๑๖,๙๕๔ ๑๖,๗๑๘ ๑๖,๖๐๑ ๑๖,๔๔๓ ๑๖,๒๓๖ -๒๐๗ -๑.๒๕ 

- มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๓,๕๒๐ ๓,๔๗๓ ๓,๔๒๘ ๓,๓๕๗ ๓,๓๙๑ ๓,๒๕๘ -๑๓๓ -๓.๙๒ 

- มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- - - - - - - - 

 
 จากตารางพบว่า จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ เป็นดังนี ้
  ๑. จ านวนห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน  ๓๔ ห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ -๑.๘๓ 
  ๒. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน  ๘๖๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ -๓.๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตารางท่ี ๔  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ (อนุบาล ๓ ขวบ) ๑๗๖ ๑๖๘ ๓๔๔ ๓๙ 
อนุบาล ๒ ๑,๑๑๐ ๑,๐๔๕ ๒,๑๕๕ ๑๙๒ 
อนุบาล ๓ ๑,๒๐๖ ๑,๑๕๓ ๒,๓๕๙ ๑๙๕ 
รวมระดับอนุบาล ๒,๔๙๒ ๒,๓๖๖ ๔,๘๕๘ ๔๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑,๒๗๗ ๑,๑๔๐ ๒,๔๑๗ ๒๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑,๓๕๕ ๑,๒๗๑ ๒,๖๒๖ ๑๙๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑,๔๙๗ ๑,๓๓๖ ๒,๘๓๓ ๒๐๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๔๙๔ ๑,๓๔๔ ๒,๘๓๘ ๒๐๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๓๗๔ ๑,๓๖๖ ๒,๗๔๐ ๒๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑,๔๙๖ ๑,๒๘๖ ๒,๗๘๒ ๒๐๐ 
รวมระดับประถมศึกษา ๘,๔๙๓ ๗,๗๔๓ ๑๖,๒๓๖ ๑,๒๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๑๐ ๔๖๙ ๑,๐๗๙ ๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๖๕๔ ๕๔๒ ๑,๑๙๖ ๖๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๘ ๔๔๕ ๙๘๓ ๖๕ 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๘๐๒ ๑,๔๕๖ ๓,๒๕๘ ๑๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๗๘๗ ๑๑,๕๖๕ ๒๔,๓๕๒ ๑,๘๒๒ 

  
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี ๕  จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครูตาม จ.๑๘ 

ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สายผู้สอน รวม 
๑ กุมภวาปี ๕๗ ๑ ๔๔๕ ๕๐๓ 
๒ โนนสะอาด ๒๒ ๑ ๒๑๔ ๒๓๗ 
๓ ศรีธาตุ ๒๙ ๒ ๒๒๐ ๒๕๑ 
๔ วังสามหมอ ๒๓ ๓ ๒๖๘ ๒๙๔ 
๕ หนองแสง ๑๓ ๒ ๑๖๓ ๑๗๘ 
๖ ประจักษ์ศิลปาคม ๑๑ - ๑๒๑ ๑๓๒ 

รวม ๑๕๕ ๙ ๑,๔๓๑ ๑,๕๙๕ 
 
 
 
ตารางท่ี ๖  จ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ที ่ วิทยฐานะ 
จ านวนครูแยกตามวิทยฐานะ 

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

๑ ไม่มีวิทยฐานะ(ครู ผช. + คศ.๑) ๔๙๖ - - ๔๙๖  
๒ ช านาญการ ๑๗๘ ๒ ๑๐ ๑๙๐  
๓ ช านาญการพิเศษ ๗๕๔ ๗ ๑๔๔ ๙๐๕  
๔ เชี่ยวชาญ ๓ - ๑ ๔  

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๑ ๙ ๑๕๕ ๑,๕๙๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  
         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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
๑. ด้านปริมาณ 
ตารางท่ี ๙ จ านวนโรงเรียน แยกตามสังกัด และระดับที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔) 

 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 

โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

ก่อนประถมศึกษา ๑๙๓ ๔,๘๕๘ - - 
ประถมศึกษา ๑๙๓ ๑๖,๒๓๖ - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๖๒ ๓,๒๕๘ - - 
 
ตารางท่ี ๑๐ จ านวนโรงเรียน/นักเรียน จ าแนกตามขนาด สังกัด สพฐ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔) 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

 
รอ้ยละนักเรียน 

ขนาดเล็ก ๑-๑๒๐ ๑๑๕ ๗,๒๖๔ ๒๙.๘๓ 
ขนาดกลาง ๑๒๑-๖๐๐ ๗๖ ๑๕,๓๒๑ ๖๒.๙๑ 
ขนาดใหญ่ ๖๐๑-๑,๕๐๐ ขึ้นไป ๒ ๑,๗๖๗ ๗.๒๖ 
รวม ๑๙๓ ๒๔,๓๕๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 ๒๕๖๒ 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 พัฒนาการเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๘๘ ด้านภาษาไทย ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ๗.๗๗ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๒ ด้านคณิตศาสตร์ ผลคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน ๑.๖๑ ผลพัฒนาการเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๑    



๑๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  เพ่ือหน่วยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจสามารถขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามสภาพปัญหาและข้อจ ากัด
ด้านปัจจัยต่างๆ 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  

 



๑๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  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 
 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 ในระดับ
ดีมากขึ้นไป 
 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 
 



๑๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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                 
โดยการให้บริการด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีความสามัคคี                   
กลมเกลียวและเป็นเอกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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. สรุปการตดิตาม 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 ครัง้ โดยมีผลดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 
 

สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

ค่าเฉลี่ยภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบริหาร 

งานวิชาการ 
งานบริหาร 
งบประมาณ 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

๔.๖๐ ๔.๖๓ ๔.๗๕ ๔.๖๓ ๔.๖๕ 
 
 จากตารางที่ ๑ พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง ๔ ด้าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (= ๔.๖๕)  
เมือ่จ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล (= ๔.๗๕) รองลงมา 
คือ งานบริหารงบประมาณ (= ๔.๖๓) งานบริหารงานทั่วไป (= ๔.๖๓) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด  
คือ งานบริหารงานวิชาการ (= ๔.๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- งบประมาณสนับสนุนโครงการมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
 - ของบประมาณสนับสนุนโครงการเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษเรียนรวม  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๑  การอบรมการผลิตสื่อการสอน และการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิการในชั้นเรียนรวม 
        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินงานตามก าหนด 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่ ออนไลน์ ผ่าน Application Line Meeting 
 ๓. ประชาสัมพันธ์การอบรม แจ้งครูลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรม และดาวน์โหดเอกสารเพ่ือใช้
ประกอบการอบรม 
 ๔. ด าเนินการอบรมการอบรมการผลิตสื่อการสอน และการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิการ 
ในชั้นเรียนรวม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่  ๓ กันยายน   
๒๕๖๔  ผ่าน Application Zoom 



๒๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 ๕. ประเมินผลการอบรมตรวจชิ้นงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้เข้าอบรมที่ส่งงานตามก าหนดจะได้รับ 
เกียรติบัตรการอบรม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) ได้ 
 ๒. ครูมีแนวทางการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 ๓. ครูผ่านการอบรมการผลิตสื่อการสอน และการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิการในชั้นเรียนรวม  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จ านวน ๑๙๙ คน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การอบรมออนไลน์ ที่มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนมาก (เกิน ๘๐ คน)  ท าให้การตรวจสอบความ
เข้าใจเนื้อหาของการอบรมเป็นไปได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น 
 ๒. ระบบสัญญาณอินเตอร์เนต  และอุปกรณ์สื่อสารไม่รองรับ  ระบบเสียงและการสื่อสารยังมีปัญหาใน
ระหว่างการอบรม 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรจัดท าระบบการประชุมออนไลน์ให้รองรับผู้เข้าอบรม ที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. การประชาสัมพันธ์ควรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และควรประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนถึง
วันอบรม อย่างน้อย ๓-๕ วัน  เพื่อแจ้งช่องทางการสื่อสารระหว่างการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๒  การอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ส ารวจความต้องการของครู ที่มีความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา 
 ๒. ขออนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินงานตามก าหนด  
 ๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่ 
 ๔. แจ้งครูลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรม และดาวน์โหดเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการอบรม 
 ๕. ด าเนินการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ระหว่าวันที่ ๑๙ – ๒๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๔  ผ่าน Application Zoom 
 ๖. ประเมินผลการอบรมตรวจชิ้นงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้เข้าอบรมที่ส่งงานตามก าหนดจะได้รับ
วุฒิบัตรตามหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  จ านวน ๒๔๒ คน  สามารถ
ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. ครูมีความรู้เรื่องการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ๙ ประเภทความพิการ และสามารถจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได ้
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การอบรมออนไลน์ ที่มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนมาก (เกิน ๘๐ คน)  ท าให้การตรวจสอบความ
เข้าใจเนื้อหาของการอบรมเป็นไปได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น 
 ๒. ระบบสัญญาณอินเตอร์เนต  และอุปกรณ์สื่อสารไม่รองรับ  ระบบเสียงและการสื่อสารยังมีปัญหาใน
ระหว่างการอบรม 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรจัดท าระบบการประชุมออนไลน์ให้รองรับผู้เข้าอบรม ที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ควรจัดกลุ่มผู้เข้าอบรมที่มีจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เข้า
อบรมได้มากข้ึน 
 ๓. การประชาสัมพันธ์ควรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และควรประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนถึง
วันอบรม อย่างน้อย ๓-๕ วัน  เพื่อแจ้งช่องทางการสื่อสารระหว่างการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แจ้งสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการส่งสมัครรับการคัดเลือก 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานโรงเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 การประเมินสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระดับดีเยี่ยม ประกอบไปด้วย 
 ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา 
  -โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ขนาดกลาง 
 ๒. ระดับประถมศึกษา 

 -โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ขนาดใหญ่ 
-โรงเรียนบ้านเมืองปัง ขนาดเล็ก  

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. สถานศึกษายังขาดงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือเตรียมการประเมิน 
 ๒. โรงเรียนขนาดเล็กขาดบุคลากรและงบประมาณท าให้ไม่มีความพร้อมในส่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
 ๓. งบที่ สพฐ.จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงบที่จัดสรรให้ตอนปลายปีงบประมาณ ท าให้ใช้
เงินในปีงบประมาณไม่ทัน ต้องได้มาใช้ในปีงบประมาณถัดไป 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. จัดสรรงบประมาณด าเนินการให้แก่โรงเรียนที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
 ๒. จัดอบรมให้แก่สถานศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
 ๓. งบที่ สพฐ.จัดสรรให้ ควรจดัสรรให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. 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 
ที่ 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 



๒๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 
 



๒๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ สถานศึกษาที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

 คณะกรรมการนิเทศฯ ได้ด าเนินการตามแผนการนิเทศระหว่างวันที่ ๒-๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔                                
จากการด 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 

 



๓๐ 
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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 
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 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 



๓๒ 
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๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรม  ท้าพิสูจน์อ่านออกเขียนได้ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประกาศเป็นนโยบายที่ส าคัญของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

 ๑.๑. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก แก่ผู้บริหาร 
  ๑.๒  คัดกรองการอ่านการเขียน ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ (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 
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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 อยู่ในระดับคุณภาพ
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 คิดเป็นร้อยละ  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  คิดเป็นร้อยละ  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  ห้อง  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 
 



๓๔ 
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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  
  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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   
  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 
 
  
 



๓๕ 
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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 
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๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. วางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้านการคิดเลขเร็วแบบหัตถคณิตและเวทคณิต 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๓. พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  จ านวน ๒ วัน 
 ๔. นิเทศออนไลน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๕. การคัดเลือกคลิปการสอนคิดเลขเร็ว 
 ๖. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนทุกแห่งด าเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเลขเร็ว 
 ๒. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบหัตถคณิตและเวทคณิต ครบทุก
โรงเรียน 
 ๓. สพป.อุดรธานี เขต ๒ มีสื่อการสอนคิดเลขเร็ว(คลิปการสอน)  อย่างน้อยจ านวน  ๒๖๐  คลิป 
 ๔. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเร็วแบบหัตถคณิต และเวทคณิต 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้การจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่  ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบ On – site  ได้  ส่งผลให้การฝึกทักษะการคิดเลขเร็วของผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนที่
ต้องเรียนรู้ที่บ้าน 
 ๒. ครูผู้สอนยังต้องพัฒนาในเรื่องการผลิต/จัดท า สื่อในยุคดิจิตอล  และการสอนแบบออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องการคิดเลขเร็วแบบหัตถ
คณิตและเวทคณิต สอดแทรกบูรณาการในเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. 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 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 



๓๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 



๔๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. สถานศึกษาขาดการตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นปัจจุบัน 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 



๔๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม ๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
                     ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทดแทน 

ครูที่ย้ายและเกษียณอายุราชการ 
      ๓. ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 

กระบวนการด าเนินงาน 
     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ โดยคัดเลือกจากครูปฐมวัยที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
๒๔ กลุ่มเครือข่าย และครูที่มีจิตอาสาช่วยงานในนามชมรมครูปฐมวัย 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. ครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรมขั้นพ้ืนฐานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถเป็นที่
ปรึกษาในการท าโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ได้  
        ๓. โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป สามารถ
ขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ร้อยละ ๑๐๐ (ด าเนินการเรียบร้อยและจ านวน ๑๒ กลุ่ม
เครือข่าย และจะด าเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ กลุ่มเครือข่าย 
 



๔๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๐. โครงการอบรมปฏิบัติการกิจกรรม STEM Robotics :วิทยาการค านวณกับ หุ่นยนต์พื้นฐานโดยใช้
รูปแบบออนไลน์ 
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 ทดลองการใช้สื่อในแต่ละกิจกรรม 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 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม  การประชุมปฏิบัติพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative  

  Approach และ Active Learning 
กระบวนการด าเนินงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ ได้พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach และ Active Learning ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมที่ ๒  จัดประชุมออนไลน์ (Online) ผ่านโปนแกรม ZOOM  ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้ 

 ๑. หลักสูตร " Online English for New Gen Kids "  ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓   
และครูผู้สอนประถมศึกษา  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

๒. หลักสูตร “Communicative Approach & Active learning สอนอังกฤษเพื่อสื่อสาร 
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก” ส าหรับครผูู้สอนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ และครูผู้สอนประถมศึกษา                  
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 ๓. หลักสูตร "Phonics เป๊ะ ปัง ฝรั่งกดไลค์"  ส าหรับครูผู้สอนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ 
และครูผู้สอนประถมศึกษา  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 กิจกรรมที่ ๓  ส่งเสริมการประชุม สัมมนาของครูในสังกัด ประกอบด้วย 

๑. หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เป๊ะเว่อร์ ด้วย “สื่อการสอนออกเสียง Phonics” ส าหรับครผูู้สอน 
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาตอนต้น  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยอบรมออนไลน์ 
(Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting   

 ๒. หลักสูตร "Enjoy My English"  ส าหรับครูประถมศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting   

๓. หลักสูตร "ยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
สู่แรงงานทักษะสูง ตามแนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร CLT (Communicative 
Language Teaching)" เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting     
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้จัดท าโครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือพัฒนาครูให้จัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach  และ Active Learning และได้เชิญคณะครู 
ที่มีรายชื่อดังแนบ  เข้าร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต ๒   
 



๔๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
วันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมผาแดง  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน อ าเภอ 
๑ นางปรียานุช  พรมอ๊อต ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี 
๒ นางสาวกอบัว  มีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี 
๓ นางสาวนุชดา  กวนหลง ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า กุมภวาปี 
๔ นางสาวนัยนา เหลาพร ครู  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน กุมภวาปี 
๕ นางชฎาพร  อภิสุชัย ครู  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปี 
๖ นางสาวพรรัมภา  ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปี 
๗ นางพุทธชาติ  ไชยหาวงค์    ครู  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ 
๘ นางนันธิดา  สีดาวงศ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ 
๙ นางเวียงษา  ปะนะทัง ครู โรงเรียนค ากุงประชานุกูล ศรีธาตุ 
๑๐ นางนพพาพร  นารัตน์โท    ครู โรงเรียนบ้านกอก ศรีธาตุ 
๑๑ นางนิศารัตน์ ทองค า               ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแสง           หนองแสง 
๑๒ นางสาวพรทิพา พาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแสง           หนองแสง 
๑๓ นายบงการ อุย้นอก ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง หนองแสง 
๑๔ นางสาวอรวรีย์  พรมทา              ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง               หนองแสง 
๑๕ นางอุทุมพร  สอนสกุล             ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ 
๑๖ ว่าที่ รต.หญิง พิมพา  พรหมพิทักษ์   ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ 
๑๗ นายสุรพล  ศรีพอ ครู โรงเรียนหาญใจพิทยาคม วังสามหมอ 
๑๘ นางกาญจนา  มนัสสิลา ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด 
๑๙ นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาด 
๒๐ นางสาวเครือวัลย์ แข็งขัน ครู โรงเรียนโนนทองค าเจริญ โนนสะอาด 
๒๑ นางสาวลัดดาวรรณ หาญกุล ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาด 
๒๒ นางมณีเพชรัตน์ ลีวนานนท์          ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์                 ประจักษ์ศิลปาคม 
๒๓ นางสาวรัตนาภรณ์ รูจีพันธ์ ครู   โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคม 
๒๔ นางสาวพัทธนันภ์ เมืองโคตร ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคม 
 
มีผลการประชุมดังนี้ 

๑. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย
จัดการอบรมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach และ Active Learning 
ได้ จ านวน ๓ หลักสูตร 

๒. จัดท าคู่มือ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
คณะกรรมการได้จัดท า คู่มือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และส่งให้กับครูในสังกัด 
 



๔๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. เลือกประธานชมรมครูภาษาอังกฤษ 
  ประธานชมรมครูภาษาอังกฤษ    นางปรียานุช  พรมอ๊อต 
 รองประธานชมรมครูภาษาอังกฤษคนที่ ๑  นางกาญจนา  มนัสสิลา 
 รองประธานชมรมครูภาษาอังกฤษคนที่ ๒  นางอุทุมพร  สอนสกุล             
 รองประธานชมรมครูภาษาอังกฤษคนที่ ๓  นางนิศารัตน์ ทองค า               
 รองประธานชมรมครูภาษาอังกฤษคนที่ ๔  นางมณีเพชรัตน์ ลีวนานนท์          
 รองประธานชมรมครูภาษาอังกฤษคนที่ ๕  นางพุทธชาติ  ไชยหาวงค์    
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   นายบงการ อุ้ยนอก 

 กิจกรรมที่ ๒  จัดประชุมออนไลน์ (Online) ผ่านโปนแกรม ZOOM  ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้ 

 ๑. หลักสูตร " Online English for New Gen Kids "  ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓   
และครูผู้สอนประถมศึกษา  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผู้เข้ารว่ม  จ านวน ๑๙๗ คน 

๒. หลักสูตร “Communicative Approach & Active learning สอนอังกฤษเพื่อสื่อสาร 
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก” ส าหรับครผูู้สอนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ และครูผู้สอนประถมศึกษา                  
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าร่วม  จ านวน ๓๘๓ คน 

 ๓. หลักสูตร "Phonics เป๊ะ ปัง ฝรั่งกดไลค์"  ส าหรับครูผู้สอนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ 
และครูผู้สอนประถมศึกษา  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าร่วม  จ านวน ๕๒๒ คน 

ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมประชุม  
 จากการศึกษาความพึงพอใจ จากผู้เข้าร่วมประชุม ผลเป็นดังนี้ 

๑.ผู้ตอบแบบสอบถาม ครูผู้ช่วย คิดเป็นร้อยละ 20.40   ครู คิดเป็นร้อยละ 20.40  ครูช านาญการ                
คิดเป็นร้อยละ 20.40  ครูช านาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 20.40 ดังแสดงในภาพประกอบ   

 
 

          ๒. ความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา ระยะเวลา รูปแบบ วิทยากร   
สพป. อุดรธานี เขต 2 พบว่า ครูผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง ๓ หลักสูตร มีความพึงพอใจ  ดังนี้ ด้านเนื้อหาเหมาะสม                  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านระยะเวลาที่จัดอบรมเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ด้านรูปแบบการจัดอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ดังภาพ 



๔๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 กิจกรรมที่ ๓  ส่งเสริมการประชุม สัมมนาของครูในสังกัด ประกอบด้วย 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ไดแ้จ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัด 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดังนี้ 
๑. หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เป๊ะเว่อร์ ด้วย “สื่อการสอนออกเสียง Phonics” ส าหรับครผูู้สอน 

ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาตอนต้น  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยอบรมออนไลน์ 
(Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  ครูเข้าร่วม  จ านวน ๑๗๖ คน 

 ๒. หลักสูตร "Enjoy My English"  ส าหรับครูประถมศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting  ครูเข้าร่วม  จ านวน ๙๗ คน 

๓. หลักสูตร "ยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
สู่แรงงานทักษะสูง ตามแนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร CLT (Communicative 
Language Teaching)" เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  ครูเข้าร่วม  
จ านวน ๑๐๗ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. 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. มอบเงนิค่าตอบแทน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
 ๘. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามปฏิทินที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการด าเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน จ านวน ๑๙๓ 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  
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

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

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ  
และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับทราบข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจาก                    
การประเมิน เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
และบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม  การเก็บรวบรวมปริมาณงานสถานศึกษาและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบด าเนินการ โดย 
 ๑. ก าหนดการประชุมโดยระบบออนไลน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณอัตราก าลัง ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๓ ลว. ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. แจ้งและประชุมท าความเข้าใจการค านวณอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๓ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๓. แจ้งโรงเรียนด าเนินการค านวณอัตราก าลังนักเรียน ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย.โดยยึดข้อมูลเดียวกับ 
DMC ของกลุ่ม DLICT และส่งกลับคืน สพป. ภายในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
 ๔. สพป. รวบรวมข้อมูลตรวจสอบรายโรงเกี่ยวกับ การจัดนักเรียนรายชั้น การค านวณอัตราครู 
ตามเกณฑ์ อัตราผู้อ านวยการสถานศึกษา อัตรารองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ อัตราจ้าง 
พนักงานราชการ การทดแทนครูวิชาเอกท่ีเกษียณอายุราชการ ตลอดจนจ านวนขาด – เกิน พอดีเกณฑ์ 
ซึ่งการค านวณอัตราก าลังปี 2564 จากเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดใหม่ ใช้ครั้งแรก จึงแต่งตั้งคณะท างาน จัดท า 
และตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการเพ่ือให้ข้อมูลเสร็จทันตามก าหนดและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ 
 ๕. รายงานข้อมูลให้ สพฐ.ภายในก าหนด 
 ๖. ใช้ข้อมูลในการบริหารอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพ่ือบรรจุนักศึกษาทุนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ 
 ๗. ใช้ข้อมูลในการเกลี่ยอัตราก าลังสายงานการสอนต าแหน่งว่าง จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์
ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ าเกณฑ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง รายงาน สพฐ. ภายในก าหนด 
 ๒. ใช้ในการจัดสรรอัตราครูโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๖ อัตรา 
 ๓. ใช้ในการเกลี่ยอัตราก าลังต าแหน่งครูที่ว่างจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียน 
ที่มีอัตราก าลังต่ าเกณฑ์ จ านวน ๓ อัตรา 
 ๔. ใช้ในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๔ จาก สพฐ. 
 ๕. ใช้ในการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างสายงานบริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คนลงมา 
ที่ไม่ขัดหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การค านวณอัตราก าลังตามเกณฑ์ ว.๒๓/๒๕๖๔ ใช้ปีแรก อาจมีข้อผิดพลาด 
 ๒. การกรอกข้อมูลส่วนมาก ธุรการโรงเรียนเป็นผู้กรอก บางส่วนผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการกรอกข้อมูลก่อนส่ง สพป. 
  ๓. ระดับ สพป. ต้องตรวจข้อมูลอย่างละเอียด 
 



๕๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาเป็นพ้ืนฐานของข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการบริหารอัตราก าลัง 
หากไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สถานศึกษา เช่น การกรอกข้อมูลซ้ า  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ท าให้อัตรา               
เกินแล้ว ไม่สามารถได้รับจัดสรรอัตราคืน  
 ๒. ข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาเป็นพ้ืนฐานของข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการบริหารอัตราก าลัง 
หากไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สถานศึกษา เช่น ได้รับจัดสรรอัตราคืนแล้ว ต่อมาพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง     
ท าให้ไม่สามารถใช้อัตรานั้นได้ทันที กรณีอัตราเงื่อนไข ว.๑๖ จะต้องรอปีที่มีปริมาณงานพอดี หรือ ต่ าเกณฑ์ 
จึงจะน ามาใช้ได้ ท าให้การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ ๑  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก
ในแต่ละรางวัลตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานต่างๆ ก าหนด อาทิเช่น ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการคัดเลือกระดับส านักงานเขตและด าเนินการคัดเลือก                       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
 ๓. ประกาศผลการคัดเลือกระดับส านักงานเขตและส่งผลงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. แจ้งผลการคัดเลือกในระดับ ภาค ชาติ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ปัญหาและอุปสรรค 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid- 19 ส่งผลต่อการ
ประกวดหรือคัดเลือกรางวัล ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินการจัดการประกวดแต่ละระดับเกิดการล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่มกันด าเนินการ
คัดเลือกหรือประกวดผลงาน ส่งผลให้ผลการประกวดมีความล่าช้า 
 ๒. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปีงบประมาณปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้ 
 ๓. การด าเนินการประกวดและคัดเลือกในหลายหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ 
 ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความกระตือรือร้นในการจัดท าผลงานเพ่ือเข้ารับการประกวด 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นถึงความส าคัญ ประโยชน์ของการการได้รับ
รางวัลในการประกวดผลงาน 
 ๒. สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่งผลงานหรือรางวัลมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๒  การพัฒนาครูผู้ช่วย 
กระบวนการด าเนินงาน 
 การพัฒนาครูผู้ช่วย จ านวน ๒๐๑ คน  แบ่งการด าเนินกิจกรรมออกเป็นดังนี้ 

๑. การพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ ระหว่าง เมษายน  -  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-หลักสูตรการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ จ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒. การบริการที่ดี 
๓. ภาวะผู้น าครู 

  ๔. การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
  ๕. การท างานเป็นทีม 
  ๖. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
  ๗. การพัฒนาผู้เรียน 
  ๘. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 

 ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒ รุ่นๆละ ๒ วัน (ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔) 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 - ครูผู้ช่วยผ่านการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ จ านวน ๑๓๑ คน 
 เชิงคุณภาพ 

๑. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

๒. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความตระหนัก           
รักและศรัทธา มีจิตส านึกในความเป็นครูและประพฤติ ปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๓. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 ๔. ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ครูผู้ช่วย สามารถพัฒนาวิชาการ ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ครูผู้ช่วยบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้น หรือเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
 ๒. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาครูผู้ช่วย
ในสังกัดได้ทุกกิจกรรม อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้ บุคลากรไม่ สามารถรวมกลุ่มกัน
ได้อย่างสะดวก  
ข้อเสนอแนะ 
 - ครูผู้ช่วยต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร ประชุม 
รวมถึงการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 
 
 



๕๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๓  การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
        ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความจ าเป็น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลา                  
ในการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม ก าหนดงบประมาณ จัดเตรียม
สถานที่ การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 ๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า 
 ๓. ก าหนดด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
  วันที่ ๒๒ – ๒๓  กันยายน ๒๕๖๔ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 ๔. สรุปผลการพัฒนาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่การเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ให้สามารถใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการอย่าง
มีความสุข 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจ และขวัญก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป้นกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ๑๐๐ % เพราะไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้เนื่องจากป่วยหรือติดภารกิจ  
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการจัดพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกปี     
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที ่๔  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID - Plan) 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าร่างคู่มือการประเมินสมรรถนะและการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :ID PLAN) ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูสาย
งานการสอน  
 ๒. สพป.อุดรธานี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาคู่มือการประเมินสมรรถนะและการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :ID PLAN) ของผู้บริหารสถานศึกษา                     
และครูสายงานการสอน 
 ๓. แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 ๔. แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๕. สพป.อุดรธานี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
    ๑. สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
    ๒. สพป.อุดรธานี เขต ๒ มีแผนพัฒนาบุคลากร 
 เชิงคุณภาพ 

- สพป.อุดรธานี เขต ๒ สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการและสภาพปัญหา  
ปัญหาและอุปสรรค 

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดได้ทุกกิจกรรม อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้ บุคลากรไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้
อย่างสะดวก 
ข้อเสนอแนะ 

- บุคลากรต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร ประชุม 
รวมถึงการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๕  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. การวางแผน (Plan) 
      ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความจ าเป็น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ก าหนดรูปแบบการ
พัฒนา ก าหนดหลักสูตร การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการ 
          ๒. การปฏิบัติ (Do) 
    ๒.๑ จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) แล้วให้ทุกโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตนเองจากแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID-PLAN) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา และได้สังเคราะห์ความต้องการใน
การพัฒนาตนเอง ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี               
เขต ๒ ทุกคน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ จึงถือได้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรอย่าง
แท้จริง 
  ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 

     ๑) คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและส่งเสริม สนับสนุน  
ตลอดจนช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหา  อันอาจเกิดขึ้นแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

     ๒) คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร มีหน้าที่ วางแผน จัดท าหลักสูตรในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับสถานศึกษา 

     ๓) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ ICT มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ จัดวาง 
และควบคุมดูแลระบบ  สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์  
 ๒.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าหลักสูตรออนไลน์ ใช้เว็บไซต์ classstart.org ในการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ และเตรียมความพร้อมของระบบในการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์                     
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๘ หลักสูตร ดังนี ้
           ๑. หลักสูตรส าหรับครูผู้ช่วย (จ านวน ๘ หน่วยการเรียนรู้) 
     ๑) การพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

   ๒) การบริการที่ดี  ๓) ภาวะผู้น าครู 
         ๔) การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
     ๕) การท างานเป็นทีม 
     ๖) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
     ๗) การพัฒนาผู้เรียน 
     ๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 



๕๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

  ๒. หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  ๓. หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐  
  ๔. หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
  ๕. หลักสูตรการจัดท าเว็บไซต์ด้วย google sites 

๖. หลักสูตรการจัดท า google forms เพ่ือการบริหารงานสถานศึกษา 
๗. หลักสูตรการสร้างสื่อน าเสนอผลงานด้วย Power Point 
๘. หลักสูตรการสร้างสื่อน าเสนอผลงานด้วย 

       ๒.๔ ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการอบรมหลักสูตร
ออนไลน์ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ก าหนดพัฒนาใน
ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ http://gg.gg/ud2online หรือ QR Code 
ที่ก าหนด 
          ๒.๕ แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาและรายงานผลกการพัฒนาตามระยะเวลาที่
ก าหนด Smart Area (AMSS++) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๒.๖ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการสรุปจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 เป็นรอบสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการพัฒนา โดยมี
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ ICT ประมวลผลข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่ายหลักสูตรออนไลน์
และทดสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 ๒.๗ สรุปผลการพัฒนา  
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ก าหนดปิดระบบการพัฒนาฯ ในวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยจะด าเนินการสรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  และในส่วนของรายละเอียดผู้ได้รับเกียรติบัตรได้หลัง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ http://gg.gg/ud2online หรือ QR Code ที่ก าหนด  
 ๓. การตรวจสอบ (Check) 
  - ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป็นรอบสัปดาห์ และตรวจสอบการด าเนินการว่าเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงสรุปจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรที่ก าหนดสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง และหลังการการพัฒนาเสร็จสิ้น 
 ๔. ทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
    - ตรวจสอบผลการด าเนินการในทุกระยะของการด าเนินการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ
เว็บไซต์ โดยมีการสรุปปัญหาแล้วก าหนดมาตรการแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว และ
หาวิธีในการพัฒนาปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
   ๑. ครูผู้สอนทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
   ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
   ๓. ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 



๕๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

   ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและบุคลากร ผ่านการพัฒนา จ านวน ๒.๐๘๑ คน 
- โดยมีรายละเอียดข้อมูล มีผู้เข้าร่วมการเรียนรู้และทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระหว่างวันที่ ๑๙ 

เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นดังนี้ 

ที่ ชือ่หลกัสตูร จ ำนวนผูผ้ำ่นกำรพฒันำ หมำยเหตุ

1 หลกัสตูรส ำหรับครผููช้ว่ย 131

2 หลกัสตูรระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 513

3 หลกัสตูรกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด ์๔.๐ 468

4 หลกัสตูรกำรบรหิำรหลกัสตูรและกำรจัดกำรเรยีนรู ้ 66

5 หลกัสตูรกำรจัดท ำเว็บไซตด์ว้ย google sites 125

6 หลกัสตูรกำรจัดท ำ google forms เพือ่กำรบรหิำรงำนสถำนศกึษำ 301

7 หลกัสตูรกำรสรำ้งสือ่น ำเสนอผลงำนดว้ย Power Point 262

8 หลกัสตูรกำรสรำ้งกรำฟน ำเสนอผลงำน 215

2081

รำยะเอยีดผูผ้ำ่นกำรพฒันำดว้ยระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564

สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอดุรธำนี เขต 2

รวมจ ำนวนผำ่นกำรพฒันำ   
เชิงคุณภาพ 

๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของบุคลากร 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตาม

มาตรฐานวิชาชีพและต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ  

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรการปฏิบัติงานในหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. บุคลากรยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เว็บไซต์ classstart.org  
 ๓. บุคลากรบางส่วนไม่มีความตระหนัก หรือกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองหรือการใช้ 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดได้เห็นถึงความส าคัญ ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารและใช้การพัฒนาตนเอง 
 ๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้ครอบคลุม     
ในทุกๆด้าน  
 ๓. สร้างความตระหนักให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่มีผลกับการ
ด าเนินชีวิตรวมถึงการปฏิบัติงาน 



๕๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๖  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
๒. ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาชี้แจง สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   
๓. สพป.อุดรธานี เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๔. ก าหนดให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและน าปัญหามา

วิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกัน  
๕. ก าหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม โรงเรียนและในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน 
๗. ก าหนดให้ทุกกลุ่มรายงานการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC)   ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรายงานต่อ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒   
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการ
ท างานมากข้ึนเพราะทุกคนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานร่วมกัน 

๒. บุคลากรมีแนวทาง แผนงาน เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ เห็นความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ปรับปรุงเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. บุคลากรบางคนภายในกลุ่มไม่กล้าเปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคนอ่ืน  
๒. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 มีข้อจ ากัดในการรวมกลุ่ม ท าให้บุคลากรไม่

สามารถด าเนินการรวมกลุ่มกันได้อย่างอิสระ อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้  
ข้อเสนอแนะ 

๑. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในกลุ่ม และการแสดงความ
คิดเห็นในเชิงบวกและจะช่วยให้บุคลากรกล้าเปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกคน  

๒. ในการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความแตกต่างกันแนวทางการ
ด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างจะต้องมีความเข้าใจบริบทของกรอบการด าเนินงาน  

๓. การปฏิบัติงานและมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถก าหนด
แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาร่วมกัน อันน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จในภาพรวมของ
องค์การ 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๗  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ประสานวิทยากร 
๓. ขออนุมัติงบประมาณ 
๔. แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๕. สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

   ๑. บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
 เชิงคุณภาพ 

   ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหาร
การศึกษา 

   ๒. เพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องได้รับการพัฒนาให้
มีทักษะและสมรรถนะ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑. ผู้บริหารบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้น หรือเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
 ๒. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาครู
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้ทุกกิจกรรม อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้ บุคลากรไม่
สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างสะดวก  
ข้อเสนอแนะ 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร 
ประชุม รวมถึงการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๖. 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  
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ               
ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียน 
กิจกรรม  กิจกรรมวันวชิราวุธ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. เสนอโครงการ 
๒. อนุมัติโครงการ 
๓. การด าเนินการ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี - กิจกรรมวันวชิราวุธ 
๕. ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. ลูกเสือเนตรนารีทุกอ าเภอในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีความ

อดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๒. ลูกเสือ – เนตรนารี เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
๓. ลูกเสือ – เนตรนารีเป็นพลเมืองดี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

ในสถานศึกษาบริเวณโรงเรียน  ชุมชน และวัด  
ปัญหาและอุปสรรค 
  - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรม  ทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
    ๒. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ 
    ๓. แจ้งสถานศึกษาน ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จ านวน  ๑๐๐ คน 
    ๔. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย 
    ๕. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ไดด้ าเนินการส ารวจข้าราชการในสังกัดเข้า
ร่วมอบรมและทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินการ
อบรมในช่วงเวลาที่ก าหนดเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีข้ึน 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี 
ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๑. โครงการสร้างวินัยและจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 
กิจกรรม  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 

สพป.อุดรธานี เขต ๒  ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษาในสังกัดมีการด าเนินการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการด าเนินงาน  ดังนี้   

๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒ จัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔   

๒. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน ในระดับสถานศึกษา/ระดับ

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
๔. ด าเนินการติดตาม ประเมินผล ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่ก าหนด   
๕. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรในโรงเรียน 

สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เช่น การด าเนินงานตามโครงการ “โรงเรียน
ปลอดขยะ(Zero Waste School)” ปี ๒๕๖๔  ซึ่งได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียน/การจัดการเรียนการสอน  
สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  โดยได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการ  ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม, การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หลักธรรมในการด าเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนด้วยรูปแบบ
ต่างๆ  เช่น โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา, โครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นประชากรวัยเรียน เป็นต้น   

๓. ผลที่เกิดกับโรงเรียน  
โรงเรียนมีนวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางของ สพท. ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ เช่น โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ 
มีรูปแบบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในโรงเรียน เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการส่งเสริมในชั่วโมง ลดเวลาเรียน ชมรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) และได้ด าเนิน
กิจกรรม ลด คัด แยกขยะ อย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ และสามารถใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้  

 
 



๖๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. ผลการประเมนิเพื่อประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือด าเนินการประกวดแข่งขันชิงโล่รางวัล “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”  และคัดเลือกเป็นตัวแทน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าประกวดแข่งขันใน “ระดับประเทศ” ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และผลการ
ประกวดแข่งขันชิงโล่รางวัลตามโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” ประจ าปี ๒๕๖๔  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อสถานศึกษา ประเภท เกณฑ์ระดับ คะแนน(ร้อย

ละ) 
หมาย
เหตุ 

๑ โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ โรงเรียนขนาดกลาง ดีเยี่ยม ๙๖  
๒ โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง ดีเยี่ยม ๙๕  
๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง 

โรงเรียนบ้านเชียงแหว 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดกลาง 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

๘๖ 
๘๖ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. ในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทั้ง ๒๔ โรงเรียนมีปัญหา เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสนอให้มีการ

จ าแนกขนาดของโรงเรียนในการคัดเลือก 
๒. มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ส่งผล

ให้การรวบรวมข้อมูลมีความล่าช้า 
๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะ 
- ผลจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่า การประเมินตนเองของโรงเรียนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่

สูงทุกด้าน แต่ไม่มีการรายงานจุดเน้นและความโดดเด่นที่สามารถเป็นต้นแบบได้ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดเกณฑ์
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สถานศึกษาได้แนวทางในการด าเนินโรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
       ภาพถ่ายการด าเนินงานโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๒  นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
กระบวนการด าเนินงาน 

ปฎิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๕๔  วันที่  ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศและการประเมิน เป็นแบบออนไลน์ โรงเรียนตัวแทนเครือข่ายกลุ่ม 
โรงเรียนทุกขนาด(เล็ก,กลาง,ใหญ่) จัดท าวีดีทัศน์อัพโหลดทาง Youtube Channel น าเสนอเพ่ือรับการ 
นิเทศและการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอ าเภอ โดยส่งลิงค์วีดีทัศน์ ไปยังเลขานุการนายกสมาคมครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาอ าเภอฯ เพื่อรวบรวมและน าเสนอพิจารณาประเมินต่อนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ  
ในแต่ละอ าเภอ 

๒. คณะกรรมการระดับอ าเภอ ประกอบด้วย  นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอฯ ใน 
แต่ละอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการฯ,ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ ในแต่ละอ าเภอ  
และ เลขานุการนายกสมาคมฯ ด าเนินการประเมินฯ การด าเนินการของโรงเรียนตัวแทนฯ จากวีดีทัศน์ ตามข้อ 
ประเมินฯ(คู่มือ) เพ่ือคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามขนาดเล็ก,ขนาดกลางและ ขนาดใหญ่  
ในห้วงเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๓. เลขานุการนายกสมาคมฯ ส่งรายชื่อและวีดีทัศน์น าเสนอของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับอ าเภอ จากทุกอ าเภอ มาที่เลขานุการคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ จุดเน้นที่ ๖  
เพ่ือรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับเขตพ้ืนที่  ด าเนินการประเมินฯ คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน (เล็ก,กลาง,ใหญ)่ ขนาด 
โรงเรียนละ ๑ โรงเรียน จ านวน  ๓  โรงเรียน 

๔. เกียรติบัตร ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน แบ่งเป็น ๒ ระดับ 
๔.๑ ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับอ าเภอ  ๑๘  รางวัล 

- ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับอ าเภอ ขนาดเล็ก 
- ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับอ าเภอ ขนาดกลาง 
- ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับอ าเภอ ขนาดใหญ่ 
 ๔.๒ ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓ รางวัล 
- ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดเล็ก 
- ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดกลาง 
- ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
- เลขานุการนายกสมาคมฯ ส่งรายชื่อและวีดีทัศน์น าเสนอของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับอ าเภอ จากทุกอ าเภอ มาที่เลขานุการคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ จุดเน้นที่ ๖  
เพ่ือรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับเขตพ้ืนที่  เพ่ือจะด าเนินการประเมินฯ คัดเลือกเป็นโรงเรียน
คุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ที่ด าเนินการเสร็จแล้วดังนี้ 
 เลขานุการนายกสมาคมฯ  การด าเนินการ 
 อ าเภอกุมภวาปี   ยังไม่ส่ง 
 อ าเภอศรีธาตุ   ยังไม่ส่ง 
 อ าเภอวังสามหมอ  ยังไม่ส่ง 



๖๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 อ าเภอโนนสะอาด  ส่งรายชื่อต้นแบบโรงเรียนฯระดับอ าเภอแล้ว 
 อ าเภอหนองแสง   ยังไม่ส่ง 
 อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  ยังไม่ส่ง 
ปัญหาและอุปสรรค 

- การบันทึกนิเทศ ก ากับ ติดตามออนไลน์ ไม่สามารถน าข้ึน Youtube Channel ได้ เนื่องจากระบบแจ้ง
เรื่องการร้องเรียนลิขสิทธิ์ และได้ด าเนินการแก้ไขโดยให้ลิงค์จาก Google Drive เพ่ือให้คณะกรรมการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามออนไลน์ ตามค าสั่ง ๑๗๕/๒๕๖๔  ก าหนดระดับคุณภาพ และรายงานผลต่อไป 

- โรงเรียนตัวแทนกลุ่มเครือข่าย  ที่ไม่ได้น าเสนอ ผู้รับผิดชอบจุดเน้นฯได้ด าเนินการติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือ พบว่า ยังไม่พร้อมน าเสนอ  ดังนี้ 

๑. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า  โรงเรียนบ้านกุดจิก 
๒. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 
๓. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง 

ข้อเสนอแนะ 
- ระดับสถานศึกษา  
   ผู้บริหาร ครู และชุมชน ตั้งเป้าหมายพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างจริงจังร่วมกัน มีแผนงาน 

โครงการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
- ระดับกลุ่มเครือข่าย  
   กลุ่มเครือข่ายให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีข้อจ ากัด ด้านจ านวนบุคลากร นักการ ภารโรง ในการดูแล

สภาพโรงเรียนตามความจ าเป็น ที่อาจไม่ปลอดภัย หรือให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เช่น ครูผู้มีความเชี่ยวชาญ
ประจ ากลุ่มเครือข่ายให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือขาดความพร้อม เช่น 
ภาษาอังกฤษ วิทยาการค านวณ และสื่อต่างๆ ส านักงานเขตมีการสนับสนุนให้ก าลังใจครูที่เสียสละในส่วนนี้  

- ระดับเขตพื้นที ่ 
๑) ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตาม ให้ก าลังใจโรงเรียนที่ขาดความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับคณะกลุ่ม

เครือข่ายและชุมชน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในการพัฒนา
โรงเรียนบนข้อจ ากัดให้สถานศึกษามีคุณภาพ และ  

๒) ศึกษานิเทศก์ ให้การสนับสนุนโดยเป็นที่ปรึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ส่งเสริมในด้านความโดดเด่น เช่น 
พัฒนาด้านวิชาการ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือด้านอ่ืนๆ ที่โรงเรียนสนใจอย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑. 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 ๘ คนได้ รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ เพิ่มข้ึน และสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงาน  

๒. ระบบการเบิกจ่ายเงินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้มีการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  ถูกต้อง  มีข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินน้อย 

๓. สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน  ซึ่งได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้าง และบุคคลที่สามโดยตรง ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่  อันเป็นการลดปัญหาการทุจริต  
ที่เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินไปใช้ส่วนตัว 
ปัญหาและอุปสรรค 
          ๑.  ผู้ที่มีความรู้เรื่องโปรแกรมเงินเดือนที่ใช้หรือเจ้าของโปรแกรมเงินเดือน อยู่จังหวัดอุบลราชธานี                 
ซึ่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมและปรับปรุง โปรแกรม                     
หรือถ้ามีปัญหาในการใช้โปรแกรมติดต่อประสานงานกับเจ้าของโปรแกรมได้ยาก 

๒. ระเบียบทางการเงินและการบัญชี  ของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นหาก 
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบางอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งในโปรแกรมใหม่ จึงจะสอดคล้อง 
กับระเบียบ  
ข้อเสนอแนะ 

๑.  เห็นควรจัดหางบประมาณท่ีต้องใช้ส าหรับการเดินทางเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมเงินเดือน 
และปรับปรุงการใช้โปรแกรมทุกๆปีเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 ๒.  การด าเนินการโปรแกรมระบบเบิกจ่ายเงิน ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้เป็น 
ปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

๒. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง  

๒. เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหาและอุปสรรค 

- เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย ท าให้ต้องเรียนรู้การด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่ บางครั้งเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เป็นสาเหตุให้ก่อหนี้ผูกพันล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 

- จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะท 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. 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 
 
 



๗๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
ข้อเสนอแนะ 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องก าหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์  
และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณถัดไปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.         
 ๓. ประชุมชี้แจงคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ๔. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  
 ๕. ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้ 
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๖. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 ๗. สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพ่ือน าเสนอผลส าเร็จพร้อมปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทราบ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. มีการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานน าเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ  
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ สามารถรายงานผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

๔. สามารถน าผลการติดตามการปฏิบัติราชการมาวางแผนปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานของ สพป.
อุดรธานีเขต  ๒ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. แบบติดตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามทุกตัวชี้วัดซึ่งมีจ านวน
มากเกินไป และซ้ าซ้อน 

๒. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ไม่เข้าใจแบบติดตามและประเมินผลติดตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการบางโครงการรายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมถึง
รายงานไม่ตรงตามแบบรายงานในปีนั้นๆ 

๔. ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด มภีาระกิจงานมากจึงท าให้การด าเนินงานไม่เต็มตามศักยภาพ  
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรก าหนดแบบติดตามและประเมินผล เฉพาะประเด็นที่ส าคัญ 
๒. หากไม่เข้าใจในประเด็นตัวชี้วัดตามแบบติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประสานสอบถามไปยัง  

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ. เพื่อความชัดเจนในการรายงานข้อมูล 
 
 



๗๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานผลการด าเนินงานแต่เนินๆ เพ่ือจะได้สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานฯ น าเข้าไปวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๔. แจ้งผู้รับผิดชอบรายงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและตามแบบ
รายงานโครงการในปีนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรม ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. จดัท 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  ๑๙๓  โรงเรียน  เป็นโรงเรียน                      
ขนาดเล็ก  ๑๑๒  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   ๕๘.๐๓ มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการไปเรียนรวมแล้ว ๑๐ โรงเรียน   
เป็นโรงเรียนหลักของการไปเรียนรวม ๗  โรงเรียน 
 ๒. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
 ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถยุบเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้ 
๑ โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองหว้า  อ าเภอหนองแสง 
 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 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

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



๗๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๘. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ประชุมคณะกรรมการ CEO/ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด/รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ /ศึกษานิเทศก์/ผู้อ านวยการ
กลุ่ม รวมทั้งหมด ๒๑๔  คน   ประจ าเดือนทุกเดือน 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ CEO  จ านวน ๒๔ คน   
  ๑) ประชุมครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๔  
  ๒) ประชุมครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ใน สพป.อุดรธานี เขต ๒ จ านวน ๖๕  คน 
           ๑) ประชุมเมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
            ๒) ประชุมเมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๒. คณะกรรมการ CEO ได้รับข่าวสารและนโยบายอย่างทั่วถึง  และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

  ๓. เจ้าหน้าที่ใน สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้รับข่าวสารและนโยบายอย่างทั่วถึง  และสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๙. 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)  สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 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 

 
 



๘๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๐. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมศึกษานิเทศก์ จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ และวางแผนการด าเนินการนิเทศ 
 ๒. จัดท าเครื่องมือนิเทศติดตาม 
 ๓. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙  โดยคณะกรรมการนิเทศติดตาม ประกอบด้วย รองผู้อ านวยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ที่รับผิดชอบพื้นที่  ศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่มเครือข่าย 
และเลขานุการกลุ่มเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑-๑๐  กันยายน  ๒๕๖๔  ทางระบบ Zoom  Meeting   
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๙ จุดเน้นก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๒. การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พบว่า
รูปแบบโรงเรียนใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On hand มากที่สุด  รองลงมาคือการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Blended เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะมีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี ตามศักยภาพของตน และศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะใช้คู่กันระหว่าง On hand & On Demand หรือ On hand & Online หรือ On Demand & Online ถือว่า
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็นการเปิดช่องทางและโอกาส
ทางการเรียนให้นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนและผู้ปกครอง และยังช่วยให้ไม่มีนักเรียนใดหลุดจาก
การศึกษาในช่วงนี้ เพราะความยืดหยุ่นของรูปแบบการเรียน 
 ๓. ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดได้รับพัฒนาศักยภาพ โดยการร่วมการประชุม อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในงานที่ตนรับผิดชอบ และตามที่สนใจ    
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. โรงเรียนขาดระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร  
๒. นักเรียนขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
๓ .ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน เพราะต้องท างาน 
๔. ผู้ปกครองเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถก ากับดูแลนักเรียนได้ 
๕. นักเรียนไม่ท างานส่งเนื่องจากไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 
๖. ครูให้ใบงานนักเรียนมากไปท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่เข้าเรียน   

ข้อเสนอแนะ 
๑. จัดสรรงบประมาณให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
๒. จัดอบรมการผลิตสื่อออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ช่วยเหลือสนับสนุนค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
๔. ครูมอบหมายงานที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียน 
๕. ใช้ช่องทางการสื่อสาร Online ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 
 
 



๘๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 
 



๘๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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  
ผลทีไ่ด้จากการด าเนินงาน 

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



๘๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. การประชุมนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
      ๒. วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓. ประชุมระดมสมอง 
  ๔. สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
  ๕. สรุปและจัดท ารายงานการวิจัยส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในชื่อเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามก าหนดเวลา 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย สพฐ.ก าหนดระยะเวลาน้อยเกินไป ควรมีความยืดหยุ่นด้านเวลา 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้บริหารจัดการและผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีความยืดหยุ่นด้านเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ นเิทศเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ทราบ 
 ๒. ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
ในระบบออนไลน์ 
 ๓. นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูที่ผ่านการอบรมออนไลน์ 
 ๔. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - มีการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครู จ านวน ๑๕ คน และ
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จ านวน ๑๐ คน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - ครูเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์จ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 - ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๖. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. หนังสือแจ้งสถานศึกษา 
 ๒. ก าหนดการนิเทศออนไลน์ 
 ๓. การน าเสนอโรงเรียนแกนน าในการขับเคลื่อน จุดเน้นที่ ๕ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จ านวน ๕ โรงเรียน 
 ๔. ข้อเสนอแนะ / ซักถามหลังการน าเสนอ 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานนิเทศออนไลน์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ไดส้่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนแกนน า จ านวน 
๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โรงเรียนบ้านเมืองปัง โรงเรียนทับกุงประชานุกูล โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านหนองแดง เพ่ือขยายผลในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย
ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสามารถเป็นต้นแบบได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - เนื่องจากครู ที่ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีภาระงานมากไม่สามารถให้ค าแนะน าแก่
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง และไม่ได้ผ่านการอบรมทางจิตวิทยาและการแนะแนวนักเรียน   
ข้อเสนอแนะ 

- ผู้บริหารโรงเรียนควรจะมีการนิเทศภายใน และให้ความส าคัญในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๒ 
กระบวนการด าเนินงาน 
    ๑. ขออนุมัติโครงการ 
    ๒. แจ้งสถานศึกษา 
    ๓. ออกมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
    ๔. รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของกระทรวงสาธารณสุขและ 
ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยการท าป้ายรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - การไมป่ฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงผลร้ายของโรคติดต่ออย่างกว้างขวางโดยมีจิตอาสาเป็นผู้ประสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กิจกรรมที ่๑  การอบรมค่ายฯ ทักษะชีวิต Online ประจ าปี ๒๕๖๔ 

กระบวนการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการอบรมค่ายฯ ทักษะ

ชีวิตออนไลน์(Online) ประจ าปี ๒๕๖๔  ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ตามหลักสูตรที่ สพฐ.ก าหนด 
โดยให้ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนแกนน าโรงเรียนละ ๑-๒ คน  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายฯ ทักษะชีวิตออนไลน์ 
ดังกล่าว ณ โรงรียนขยายโอกาสต้นสังกัด  โดยมีขั้นตอน กระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

๑. จัดท าโครงการ/แผนงาน ประจ าปี  และขออนุมัติ 
๒. มอบนโยบายการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
๔. ด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมค่ายฯ ทักษะชีวิต Online ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๕. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Online 
๖. ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ครูและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการด ารงชีวิตและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นนักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การด าเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 
 ๒. ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีของสถานศึกษา สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะ 
 - สพฐ. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สถานศึกษา และควร
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๒  การเข้าค่ายอบรม “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Online” ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม “ลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด Online” ประจ าปี 2564  ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ตามหลักสูตรที่ สพฐ.
ก าหนด โดยให้ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนแกนน าโรงเรียนละ 8-10 คน  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรม “ลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด Online” ดังกล่าว ณ โรงรียนขยายโอกาสต้นสังกัด  โดยมีขั้นตอน กระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

2.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน ประจ าปี  และขออนุมัติ 
2.2 มอบนโยบายการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางท่ี สพฐ.ก าหนด 
2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรม “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Online” ประจ าปี 2564 
2.4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Online 
2.5 ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 นักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความสามารถ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและมีทักษะชีวิต
สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาและห่างไกลยาเสพติด มีความรู้ มีทักษะด้านการลูกเสือ  สามารถเป็นนักเรียนแกนน า
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็งได้ต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
 4.1 การด าเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 
 4.2 ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีของสถานศึกษา สัญญาณอินเตอร์เน็ต     
ข้อเสนอแนะ 
 สพฐ. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สถานศึกษา และควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๙. โครงการการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเนก็ซ์อีดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ด าเนินการดังนี้ 
         ๑) โรงเรียนในโครงการเสนอแผนเพ่ือขอรับงบประมาณ 
         ๒) สพฐ.จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๙ โรงเรียน 
         ๓) โรงเรียนด าเนินงานตามแผน โครงการ 
         ๔) โรงเรียนรางายผลการด าเนินงานตามโครงการ. 
         ๕)เขตพ้ืนที่ฯ รวบรวม รายงานผลงานและส่งต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใน
เวลาที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ   ด าเนินงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี จ านวน ๙ โรงเรียน 
สรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  รวบรวมส่งต่อส านกงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๐. โครงการการนเิทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
ด าเนินการดังนี้ 
         ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
         ๒) ด าเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนจ านวน ๓๗ โรงเรียน 
         ๓) โรงเรียนสรุปรายงานผลการนิเทศ 
         ๔) เขตพ้ืนที่ฯสรุป สังเคระห์ผลการประเมิน และรายงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้สรุปผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
โครงการคอนเน็กซ์อีดี จ านวน ๓๗ โรงเรียน สรุปรายงานผลการนิเทศ ต่อส านกงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๑. โครงการการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ในยุคดิจิทัล ๔.๐ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา ขออนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินงาน  
 ๒. ติดต่อประสานงานแจ้งประชาสัมพันธ์ครู บุคลากร และนักเรียนที่สนใจ  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
 ๓. ด าเนินการอบรมผ่าน application Zoom Cloud Meeting  มีผู้เข้าอบรม จ านวน ๒๐๕ คน 
 ๔. ครู นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับการประเมินผลการอบรม โดยการส่งผลงาน จ านวน ๒ ชั้น คือ  
การวางแผนเพ่ือการสร้างแบรนด์  และการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ครู และนักเรียนสามารถออกแบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ การก าหนดเป้าหมาย ต าแหน่ง ความ
แตกต่าง  ตัวตน ความเชื่อมั่น ประโยชน์ที่ได้รับจากแบรนด์   
 ๒. ครู และนักเรียนสามารถออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้  จาก  Application ของ
โทรศัพท์มือถือ 
 ๓. ครู และนักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อประกอบอาชีพได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  อุปกรณ์การสื่อสารไม่เสถียร 
 ๒. ระยะเวลาในการอบรม ควรจัดอย่างน้อย ๒ วัน 
 ๓. การอบรมออนไลน์ ท าให้การสื่อสารของผู้เข้าอบรมและวิทยากร ไม่สะดวก หรือฝึกปฏิบัติได้ไม่ทัน
ตามท่ีวิทยากรสาธิต 
ข้อเสนอแนะ 
   ๑. เพ่ือให้การอบรมมีประสิทธิภาพ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามวิทยากรขณะ
ฝึกปฎิบัติกิจกรรม 
 ๒. อาจรับสมัครกลุ่มผู้สนใจ และมีผลิตภัณฑ์เพ่ือพัฒนาต่อยอด 
 ๓. ควรเพิ่มหัวข้อ ขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๒. โครงการ คนดี ศรีดงเมือง (โครงงานคุณธรรมท าดีถวายในหลวงปีที่ ๑๕) 
กิจกรรม  คุณธรรมน าชีวิต 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
      ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      ๓.  ประชุมคณะท างาน 
      ๔.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ /อบรมธรรมะ ๑ วัน 
      ๖.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
      ๗.  ประเมินผล 
     ๘.  สรุปและรายงานผล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
      ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท าโครงงานคุณธรรม 
      ๒.  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม เพ่ิมมากข้ึน 
สังเกตได้จากการเข้าเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 
     ๓. นักเรียนมีพฤติกรรมในทางที่ดีในการใช้ทักษะชีวิตสังเกตได้จากการสอบถามผู้ปกครอง ในการใช้
ทักษะชีวิตที่บ้าน มีความรับผิดชอบในการท างานช่วยครอบครัว ในช่วงสถานการณ์โควิด 
ปัญหาและอุปสรรค 
      ๑. การติดตามผลของนักเรียนไม่ทั่วถึงเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
      ๒. สัญญาณอินเตอร์เน็ตของนักเรียน ไม่เสถียร 
ข้อเสนอแนะ 
      ๑. ควรจัดโครงการให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
      ๒. เพ่ิมการช่องทางการส่งงานให้นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๓. โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แจ้งสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการส่งสมัครรับการคัดเลือก 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน                  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 การประเมินสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระดับดีเยี่ยม ประกอบไปด้วย 

๑. ระดับก่อนประถมศึกษา 
-โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ขนาดกลาง 

๒. ระดับประถมศึกษา 
-โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ขนาดใหญ่ 
-โรงเรียนบ้านเมืองปัง ขนาดเล็ก 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. สถานศึกษายังขาดงบประเมินในการด าเนินการเพ่ือเตรียมการประเมิน 
 ๒. โรงเรียนขนาดเล็กขาดบุคลากรและงบประมาณท าให้ไม่มีความพร้อมในส่งเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
 ๓. งบที่ สพฐ.จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงบที่จัดสรรให้ตอนปลายปีงบประมาณ ท าให้ใช้
เงินในปีงบประมาณไม่ทัน ต้องได้มาใช้ในปีงบประมาณถัดไป 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. จัดสรรงบประมาณด าเนินการให้แก่โรงเรียนที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
 ๒. จัดอบรมให้แก่สถานศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
 ๓. งบที่ สพฐ.จัดสรรให้ ควรจดัสรรให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๔. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
กระบวนการด าเนินงาน 
 - สพป.อุดรธานี เขต ๒ ด าเนินการ จัดสรรงบประมาณส าหรับโรงเรียนรุ่นที่ ๓ ที่ได้รับตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๙ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ   ด าเนินงานตามโครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน 
เป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๕. โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
ด าเนินการดังนี้ 
         ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมิน 
         ๒) ด าเนินการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
         ๓) โรงเรียนสรุปรายงานผลการประเมิน 
         ๔) เขตพ้ืนที่ฯสรุปผลการประเมิน และรายงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
จ านวนเด็กอนุบาลปีที่ ๓ (คน) ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง ๔ ด้าน 
           ๒๓๖๘ ๙๙.๕๐ ๙๙.๔๙ ๙๙.๔๐ ๙๗.๔๓ ๙๗.๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๖. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กิจกรรม  ๑. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ ปฐมวัย 
   ๒. การประเมินโรงเรียนเพ่ือเสนอขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
ด าเนินการดังนี้ 
           ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
           ๒) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

๒. วิธีการด าเนินการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน สพป.อุดรธานี เขต ๒ ด าเนินการดังนี้ 
                 ๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินโรงเรียน จ านวน  ๓๑  คน  ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
และครูจากแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
                 ๒) แบ่งงานกันตรวจประเมิน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนของแต่ละคน  
                 ๓) คณะกรรมการ รวบรวมผลการประเมินของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยน กันตรวจ เสนอแนะ 
                 ๔) ให้คะแนน จัดล าดับ 
                 ๕) สรุปผลการประเมิน รายงาน สพฐ.          
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน หัวข้อ 
“น้ าและอากาศ” ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการดังนี้ 
              ๑. ครูปฐมวัย ทั้งยังไม่เคยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  ๓๓  คน 
              ๒. ครูผู้สอนปฐมวัยที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย               
ในสังกัด ที่เคยผ่านการอบรมขั้นพ้ืนฐานมาแล้วเป็นเวลานาน ได้ฝึกปฏิบัติทบทวนความรู้ จ านวน  ๒๙ คน 
           ๓. มีโรงเรียนที่เสนอขอรับการประเมินจ านวน ๓๐ โรงเรียน และผ่านประเมิน ทุกโรงเรียน 
ปัญหาและอุปสรรค 
      ๑. เนื่องจาก สถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้การน าผลการอบรมสู่การปฏิบัติส าหรับเด็ก
ในชั้นเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ 
      ๒. การตรวจประเมินโรงเรียนเพ่ือเสนอขอรับตราพระราชทาน คณะกรรมการไม่สามารถรวมตัวกันเพ่ือ
สรุปร่วมกันได้ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๗. โครงการปรับปรุงห้องลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการขออนุมัติ 
๓. วางแผนการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการตามแผนงาน 
๕. ตรวจสอบและประเมินผล 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
      ๑. ห้องลูกเสือมีความเหมาะสมให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆของงานกิจการ
ลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา 
      ๒. สถานทีห่้องลูกเสือเหมาะสมกับวิชาลูกเสือมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
กับลูกเสือ-เนตรนารี 

ปัญหาและอุปสรรค 

       - ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ห้องลูกเสือของโรงเรียนถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่เสี่ยง ท าให้ต้องปรับปรุงห้องลูกเสือเพ่ือให้มีความเหมาะสมให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาและจัด
กิจกรรมต่างๆของงานกิจการลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรสนับสนุนการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆของงานกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๘. โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
กิจกรรม  ส่งเสริมการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
   ๑. ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นที่ ๔  ๖ มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  ในมิติที่ ๕  ให้กับสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดด าเนินการ 
 ๒. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดส่งผลงานรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาท่ี
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้   
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 ๕. ประกาศผลการคัดเลือก และน าส่งข้อมูลสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้  ในระบบของหน่วยศึกษานิเทศก์  สพฐ. 
  ๕.๑ มีสถานศึกษา จัดส่งผลงานรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
เป็นแบบอย่างได้  จ านวน ๑๒ แห่ง (๑ แห่ง ส่งผลงานไม่ทันตามก าหนด จึงไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือก) 
  ๕.๒ ผลการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่าง
ได ้ ดังรายละเอียดในภาพกิจกรรมการด าเนินงาน ท้ายรายงานนี้ 
 ๖. เขตพ้ืนที่การศึกษาชื่นชมให้ขวัญก าลังใจมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่สถานศึกษาที่จัดส่งผลงาน 
จ านวน ๑๒ แห่ง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       - เชิงปริมาณ 
  ๑. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒  จัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ๓.๑.๒ สถานศึกษาจัดส่งผลงานรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
      - เชิงคุณภาพ 
  ๒. สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบ 
On Site ได้  ท าให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนต้องใช้รูปแบบ On-line  
 ๒. ครูบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี ท าให้การด าเนินกิจกรรมนิเทศภายใน ไม่เป็นไปตามปฏิทิน
การนิเทศที่ก าหนดไว้ 
 ๓. งบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรพัฒนาผู้บริหาสถานศึกษา บุคลากร ให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี 
 ๒. สถานศึกษาควรหารูปแบบ หรือช่องทางในการสื่อสารกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ชัดเจน  
เช่นสร้าง Application  
 ๓. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก หรือสถานศึกษาที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา 



๑๐๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๙. โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรม  พับเหรียญโปรยทานและสายคล้องหน้ากากอนามัย 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมบุคลากรหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. บันทึกขออนุมัติด าเนินการโครงการ 
๔. ด าเนินการตามโครงการ 
๕. ติดตามประเมินผล 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. ผู้เรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครอบคลุมทุกมิติ มีจิตส านึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
     ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครอบคลุมทุกมิติ 
     ๓. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมี
ความสุข 
     ๔. นวัตกรรมความดี ที่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ท าให้ผู้เรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 
ปัญหาและอุปสรรค 
     ๑. นักเรียนขาดสมาธิในการท างาน 
     ๒. เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ครูไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนครบทุกคน 
ข้อเสนอแนะ 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๐. โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมเพ่ือชี้แจงและวางแผน 
       ๒.  แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียน 
      ๓.  จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับลูกเสือ 
      ๔.  ด าเนินการปรับปรุงสถานที่   
       ๕. จัดกิจกรรมและทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตร 
      ๒.๖ รายงานผลและประเมินผล 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ด้านลูกเสือ-เนตรนารี เป็นคนดี  มีวินัย      
มีความรับผิดชอบ  
     ๒. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมด้านลูกเสือ 
     ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาด้านผู้บริหารโรงเรียน  ด้านผู้ก ากับลูกเสือ ด้านลูกเสือ ด้านการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ  และด้านผลงานดีเด่น อย่างครบถ้วน   
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. วัสดุอุปกรณ์ทางลูกเสือไม่เพียงพอ 
     ๒. ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับผู้เรียนไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาจัดกิจกรรมต่างๆของงานกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๑. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
กิจกรรม  การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
    ๒. แจ้งสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา 
    ๔. ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๕. รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับ              
การประกวดเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ได้แก่ 
     ๑. สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 
     ๒. สถานศึกษาขนาดเล็ก  ได้แก่  โรงเรียนบ้านปะโค 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินการ
ประเมินเชิงประจักษ์ มีข้อก าหนดในการรวมกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๒. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกอุดรธานี เขต ๒ มีกระบวนการด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน             
การด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. แจ้งโรงเรียนจัดท าแผนการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. จัดท าร่างต่างๆ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนว

ปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ 
๒) ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
๓) ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ระหว่างสถานศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
๔) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๓. น าเสนอร่างประกาศต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
๔. แจ้งหนังสือเชิญคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุม เพื่อขอมติเห็นชอบตาม

ร่างประกาศฯ 
๕. แจ้งประกาศต่างๆที่มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรับนักเรียน 
๖. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่ตกหล่นในปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อกรมการปกครอง  
๗. แจ้งรายชื่อเด็กหล่นให้สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนที่เกิดปี ๒๕๕๗ ในเขตพ้ืนที่บริการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต ๒ เข้าเรียนครบร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครบ ร้อยละ ๑๐๐ 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. การปฏิบัติงานมีข้ันตอนหลายหน่วยงาน ท าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าเดิม 
๒. การประสานงานคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   

ไม่สามารถประสานงานคณะกรรมการได้โดยตรง ต้องท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานีเป็นผู้ประสานให้ในการประชุมแต่ละครั้ง ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและล่าช้าในการปฏิบัติ 

๓. การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีแต่ละครั้ง ต้องรอเอกสารการประชุมที่เป็นเรื่อง
เดียวกันให้ครบทุกเขต ถึงมีการน าเข้าวาระประชุม ซึ่งท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางเขต ที่มีความเร่งด่วน
ในการปฏิบัติเกิดความล่าช้า เพราะภาระงานในแต่ละเขตต่างกัน 

๔. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการประชุม 
ข้อเสนอแนะ 

๑. การรับนักเรียน ควรเป็นอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการอนุมัติเห็นชอบในประกาศ
ต่างๆ ไม่ควรเข้าวาระประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 



๑๐๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเห็นควรไม่ให้มีในค าสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ควรเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตนั้นๆ 

๓. เห็นควรจัดสรรงบประมาณในการประชุมแต่ละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๓. 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 
  ๓.๑ แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน 
  ๓.๑ แบบแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๔. ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๕. รวมรวมข้อมูล 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  โดยใช้
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ มีการบันทึกผลการสัมภาษณ์ในแบบสัมภาษณ์ถูกต้อง ครบถ้วน  ด าเนินการ
เรียบร้อย  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 ๓. มอบหมายให้ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้อธิบาย
วัตถุประสงค์ ค าชี้แจง และวิธีการตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยให้
นักเรียนตอบแบบสอบถามทุกข้อ ทั้งนี้ครูผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ พร้อมเก็บรวบรวมเครื่องมือ เรียบร้อยเมื่อ
วันที่ 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 
 
 



๑๐๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๔. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคี เครือข่าย 

กระบวนการด าเนินงาน 

          ๑. คัดเลือกโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
จ านวน  ๑  โรงเรียน 
            ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning  พร้อมพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณท่ีได้รับโอนจาก สพฐ.ให้โรงเรียน ตามข้อ ๑  เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการต่อยอด 
          ๓.  นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา  
            ๔.  ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning รร.บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) 
ผลทีไ่ด้จากการด าเนินงาน 
             การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ 
โดยใช้เทคนิค 5s suttikan Model  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 
   ๑. นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  และร่วมอนุรักษ์                 
สืบทอดให้ธ ารงอยู่ต่อไปสอดคล้องกับเทคนิคการสอน แบบ 5s suttikan model 

๒. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท่าร าแบบที่สร้างสรรค์ข้ึน เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ 
๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม ห่างไกลจากยาเสพติด ลดปัญหา                

การติดเกมส์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน   
๔. ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ได้รับความไว้วางใจจาก ชุมชน  และหน่วยงานต่างๆ   

ในการออกแบบชุดการแสดงในงานประเพณีต่างๆ อาทิเช่น  บุญบั้งไฟ  แห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีแข่งขันเรือยาว                     
งานเกษียณอายุราชการ  งานร าหน้าไฟ และ ครูและนักเรียนเป็นวิทยากรภายนอก 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การจัดการเรียนรู้แบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เน้นกิจกรรม Active Learning 
สร้างจินตนาการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ ต้องใช้เวลาจึงอาจท าให้ผู้สอนไม่สามารถจัดการเวลาที่มี อยู่กับจ านวนเนื้อหา
หลักสูตรที่มากได้ 

๒. ความต้องการวัสดุอุปกรณ์จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสอนแบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ เน้นกิจกรรม Active Learning สร้างจินตนาการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์  ในห้องเรียนต้อง มีความพร้อมในการ
เรื่องวัสดุอุปกรณ์  เพราะอุปกรณ์ ราคาสูง และต้องใช้อย่างระมัดระวัง 

๓. ผูเ้รียนขาดทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าข้อมูล  
ข้อเสนอแนะ 
         ๑. ควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่สามารถรวมมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 
        ๒. ควรประยุกต์ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
          ๓. ออกแบบกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์    
 
 



๑๑๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๕. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
กิจกรรม  ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแผน สพฐ. 
          ๒. ติดต่อประสานงานเทคโนโลยี (ZOOM) ,วิทยากร,เนื้อหาสาระการประชุม, อาคารสถานที่,นิทรรศการ 
ฯลฯ 
   ๓. แจ้งก าหนดการ,บุคลากรเข้าร่วมประชุม,ช่องทางการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ไปยังโรงเรียน 
   ๔. จัดสรรวสัดุ อุปกรณ์ ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เตรียมจัดนิทรรศการน าเสนอออนไลน์  
   ๕. ด าเนินการประชุมออนไลน์ , ประเมินผลการประชุม 
   ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ณ  โรงเรียน / ห้องเรียน 
  ๗.  ติดตามผลการประเมินตนเองบนเว็บไซต์ ร.ร.วิถีพุทธ, สรุปผล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

    ๑. วันประชุม :  ประชุมวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
    ๒.  สถานที่ประชุม : ใช้โรงเรียนบ้านโนนแสวง อ.ประจักษ์ศิลปาคม เป็นสถานที่เปิดการประชุมฯ 
    ๓.  ลักษณะการประชุม : เป็นการประชุมออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom 
    ๔.  หัวข้อ/วิทยากรในการประชุม : มีดังนี ้
    ๑) ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ / โดย นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์  
สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

     ๒)  อัตลักษณ์  ๒๙ ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ / โดย นายอัศเรศร  รีรมย์  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านโนนแสวง 
     ๓)  บทบาทของครูพระกับการสอนพระพุทธศาสนา ของ พระ วัด บ้าน โรงเรียน (บวร) / 
ท่าน เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  พระครูอาทรวนกิจ (คทาธร  ฉันทสิริกุล) 
    ๔) การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning / 
โดย คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแสวง ได้แก่ นางสาวอภิรดี  กองหล้า, นางสาวกนกวรรณ  ชาวประชา,  
นางสาวชนิดา  ยอดภักดี, นางจิรภิญญา  มูลโต, นางสาวขนิษฐา  พิมพ์ภูค า, นางสาววนิดา  ศาลา  
และนักเรียนมาน าเสนอโครงงานคุณธรรม จ านวน ๒ คน 
       ๕) กิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า / โดย นายจตุวีร์  จดุโต ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านโนนอ านวย และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนอ านวย ได้แก่ นางสาวอาริสา  บรรเลงรมย์, นางสาวคุนัญญา 
บุญแนน 
     ๖)  กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ / โดย นายสุริยา  บุญชนะทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านห้วยผึ้ง และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ได้แก่ นางอารียา  แก้ววันทา, นางสาวธัญรดา  นาคม,  
นางพิมลพรรณ    วิชัยโย  
     ๗) กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม / โดย นายประกาย  นวสิมมา  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านกอก และคณะครูโรงเรียนบ้านกอก ได้แก่ นางนพพาพร  นารัตน์โท, นางวาทินี  ระดมงาม 



๑๑๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

        ๘) การพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า , โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, การประเมินตนเองของ
โรงเรียนบนเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ (www.vitheebuddha.com) , ตอบปัญหา, ตั้งปณิธานการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวิถีพุทธ / โดย นายสุริยนต์  อินทร์อุดม   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

๕.  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ / โรงเรียน :   ๑๔๕  คน จาก ๗๔  โรงเรียน 
๖. จัดสรรงบประมาณที่เหลือให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๒  โรงเรียน เพื่อให้น าไปซื้อวัสดุ  

อุปกรณ์ ในการพัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๗. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ในล าดับต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑. จัดประชุมแบบปกติไม่ได้ เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงต้องจัด
ประชุมในลักษณะออนไลน์ 
  ๒. เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันมีการประชุมออนไลน์หลายรายการ ครูจึงเข้าร่วมประชุมได้ไม่ครบ 
ทุกโรงเรียน 
   ๓. การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธฯ ในปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงเป็นการรับรู้เฉพาะภาคทฤษฎีก่อน 
  ๔. มีการสับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับโรงเรียนบ่อยๆ เนื่องจากการเกษียณอายุ
ของคนเดิม จึงท าให้การด าเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง 
   ๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของ สพฐ. มีงบประมาณสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะ 
    ๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทุกช่องทางให้คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับโรงเรียน
รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน โครงการฯ สู่การปฏิบัติจริง 
   ๒. สพฐ. สนับสนุนงบประมาณกับโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
       ๓. สพฐ. หรือ มจร. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ เผยแพร่แก่ทุกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vitheebuddha.com/


๑๑๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๖. โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
กิจกรรม  พัฒนาส่งเสริม การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด(Open Approach) การศึกษาชั้นเรียน  
 (Lesson Study) และการเปิดชั้นเรียน (Open Class) 
กระบวนการด าเนินงาน 
      ๑. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ / กิจกรรม น าเสนอขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 
          ๒. ท าหนังสือแจ้งให้โรงเรียนจัดซื้อ /จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ฯ  ตามกรอบ
งบประมาณจัดสรรให้ 
   ๓. โรงเรียนจัดซื้อ /จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบวิธีเปิด (Open Approach)และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) กับร้านค้าแล้วท าเรื่องเบิกจ่าย ตามระเบียบการพัสดุฯ ส่ง สพป.อด.2 
   ๔. ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ และน าไปใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียน 
   ๕. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียน/ห้องเรียน 
   ๖. ประเมินสื่อ นวัตกรรม ที่ครูผลิตขึ้น/ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักทฤษฎีของโครงการฯ 
  ๗.  สรุปผลรายผลการด าเนินการรายปีงบประมาณ / ปีการศึกษา 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
          ๑. จัดสรรงบประมาณให้ทั้งสองโรงเรียนในโครงการ ตามงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้และในส่วน 
การพัฒนา Area Team ของ สพป.อด.๒ ได้แบ่งครึ่งให้โรงเรียนละเท่าๆ กัน เนื่องภาวการณ์แพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือน าไปจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน และจัด
นิทรรศการที่เกี่ยวกับโครงการฯ 
       ๒.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
โดยวิธีการแบบเปิดได้ และคณะครูสามารถท ากิจกรรมศึกษาชั้นเรียนได้ 

       ๓.  นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา  การวางแผน และการน าเสนอผลงาน มีผลงานระหว่างเรียน 
  ๔.  การนิเทศ ติดตาม ท าให้รับทราบข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลกระทบ  และผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑. ไม่สามารถจัดกิจกรรม ที่ สพฐ.มอบหมายให้ด าเนินการให้ได้ เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมและจะด าเนินการตามโครงการได้ เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ 
  ๒. เนื่องจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีกิจกรรมหลากหลายที่ต้องด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน ท า
ให้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่ได้เต็มที่    
 
 



๑๑๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
    ๑. ปรับเปลี่ยนกิจกรรม เท่าที่ท าได้ 
   ๒. ท าการนิเทศ ติดตามในลักษณะออนไลน์ 
       ๓. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงานตามโครงการฯ มอบให้โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
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๒๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย”เด็กไทยวิถีใหม่  
อ่านออกเขียนได้ทุกคน  
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแนวนโยบายการขับเคลื่อนอ่านออก เขียนได้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. ประชุมชี้แจงนโยบายให้กับผู้บริหารในสังกัดทุกโรงเรียนรับทราบนโยบาย 
 ๓. แลกเปลี่ยนรู้การด าเนินการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ จุดเน้นที่ ๓.๑  อ่านออก เขียนได้                     
โดยโรงเรียนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในวันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔                  
โดยระบบออนไลน์ทาง Application Zoom Meeting   
 ๔.  นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานทางระบบออนไลน์ โดยศึกษานิเทศก์ ประจ ากลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้บริหาร ครู มีความตระหนักเห็นความส าคัญในการพัฒนาการอ่านการเขียน  
 ๒. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี                
 (Best  Practice) การพัฒนาการอ่านการเขียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ปัญหาด้านการคัดกรองนักเรียน  ปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะโรคติดเชื้อระบาดโควิด 
19 ท าให้โรงเรียนคัดกรองผู้เรียนได้ไม่ครบ ๑๐๐%  
 ๒. ปัญหาในการสร้างวิธีการเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน  ปัญหา ครูยังขาดประสบการณ์ในการ
สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
 ๓. การฝึกปฏิบัติปัญหา การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์โควิด 19  ครูไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนทั้งหมดเพราะ
ครูใช้การสอนแบบ On-hand และ On-line ในบางกลุ่ม โดยฝากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลให้ 
 ๔. ปัญหาการทดสอบและประเมินผล  ปัญหาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกระบวนการเพราะจากสถานการณ์
ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. จัดอบรมวิธีการสอนหรือสร้างเครื่องมือพัฒนาการอ่าน หรือ สร้างแบบฝึกส าเร็จรูปที่ครูและผู้ปกครอง
สามารถใช้ได้ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒. ครูควรใช้แบบฝึกให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 
๓. ควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
๔. ผู้บริหารควรนิเทศก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 
 
 



๑๑๖ 
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๒๘. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กิจกรรม  ส ารวจจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่อาจก่อภัยอันตรายต่อ
นักเรียนในโรงเรียนบ้านค าบอน 
กระบวนการด าเนินงาน 

ตามมาตรฐานที่ ๑ นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่อาจก่ออันตราย ต่อ
นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนบ้านค าบอนจัดท าแผนการด าเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไข เรื่องอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และภัยพิบัติและบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ พ่อแม่ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีเกณฑ์มาตรการหรือแนวทางการดูแลความปลอดภัยที่ป้องกันอันตรายจากบุคคล ทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน และป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ                    ตามข้ันตอนการ
ท างาน ดังนี้  

๑. จัดท าโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโรงเรียน 
คุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านค าบอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแต่งตั้งครูผู้มีหน้าที่ระบบดูแลนักเรียน 

๒. จัดกิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยง โดยคณะครูและสภานักเรียน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงใน
โรงเรียน 

๓. อาคารเรียน สภาพของตัวอาคาร ราวบันใด ประตู หน้าต่าง พื้นอาคาร มีความปลอดภัย ไม่มีรอยรั่ว 
หรือรอยแยก ไม่มีการช ารุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีการจัดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าอาคารและอยู่ใน สภาพ
พร้อมใช้งานได้ทันที 

๔. ห้องน้ าจัดที่ตั้งอยู่ไม่มีมุมอับ/ลับตาคน มีการแยกสัดส่วนของห้องน้ าชาย-หญิง อย่างชัดเจนและ
ปลอดภัย        

๕. โรงอาหาร บริเวณหุงต้มอาหารกับสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน มีการแยกสัดส่วนชัดเจน 
ปลอดภัย มีความสะอาด 
  ๖. ประตูโรงเรียน รั้วโรงเรียน สภาพประตูหรือรั้วมีความแข็งแรง ไม่ช ารุด มีการตรวจสอบสม่ าเสมอ  
  ๗. ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบปลั๊กไฟ พัดลม โทรทัศน์ ตู้เย็นและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย ไม่มีไฟรั่ว
มีการติดตั้งสายดิน อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ช ารุด หรือเก่า มีการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว มีการตรวจสอบ อุปกรณ์
ไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดหรือเก่าเป็นประจ าทุกภาคเรียน  

๘. จุดลับตาคนหรือมุมอับจุดเสี่ยง โรงเรียนไม่มีจุดลับตาคนหรือมุมอับ จุดเสี่ยง ทั้งในอาคารเรียนและ 
บริเวณภายในโรงเรียน 

๙. ติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียนส ารวจต าแหน่งของพ้ืนที่เหมาะส าหรับมุมที่จะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ให้ทั่วถึงทั้งโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยในทุกๆด้านด้วยเพ่ือการสอดส่องดูและตรวจสอบเหตุการณ์  

๑๐. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ปลูกต้นหญ้าบริเวณหน้าโรงเรียน รวมทั้งการดูแลหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล 
และรอบๆโรงเรียน เพ่ือป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ จัดภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อการ เรียนรู้
ของนักเรียน จัดกิจกรรมท าต้นไม้แห่งการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

๑๑. ด าเนินนโยบายโรงเรียนสวย ห้องเรียนงาม เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียน 
และอาคารเรียนให้สวยงามน่าอยู่  



๑๑๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. โรงเรียนบ้านค าบอน ได้ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการขั้นตอนของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ส่งผล
ให้ผลการด าเนินงานเกิดความส าเร็จและปลอดภัยในรอบด้านทั้งยังได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมอย่างถูกวิธี ตรงตาม
พัฒนาการตามวัยและนักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่อาจก่ออันตรายต่อ
นักเรียนในโรงเรียน 
     ๒. โรงเรียนสามารถจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพต่อนักเรียน              
โดยนักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัยทั้งในและ                           
นอกบริเวณโรงเรียน 
ปัญหาและอุปสรรค 

   - ห้วงเวลาของการด าเนินงานมีช่วงระยะเวลาที่สั้นพร้อมทั้งบุคลากรยังมีจ านวนที่น้อยเมื่อเทียบกับ ปริมาณงาน
และยังขาดงบประมาณขาดอุปกรณ์เครื่องมือยังไม่พร้อมเต็มที่ตามความจ าเป็นของงาน 

ข้อเสนอแนะ 

   - โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กจัดให้มีการส ารวจด าเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไข เรื่องอันตรายจาก 
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และภัยพิบัติและบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนบรรลุผลตามโครงการ 
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ทั้งนี้ยังมีบางส่วนงานที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาควรให้จัดท า 
โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เป็นโครงการต่อเนื่องในโรงเรียนบ้านค าบอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒๙. โครงการการนเิทศก ากับติดตามวิทยาการค านวณ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. น าผล การวิจัยสภาพและปัญหาหาแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนวิทยาการค านวณ  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวิทยาการค านวณระดับเขตพ้ืนที่ 
 ๓. คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๔. นิเทศ กับกับ ตืดตามการอบรมหลักสูตร C4T ทุกโรงเรียนในสังกัดและน าเสนอโรงเรียนที่มีวิธีที่ปฏิบัติ
เป็นเลิศ 
  ๕. อบรมพัฒนา การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของโรงเรียนในสังกัด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ทุกโรงเรียนในสังกัด นิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของโรงเรียนในสังกัด  
โดยใช้รูปแบบออนไลน์  
  ๒. ทุกโรงเรียนในสังกัด โดยครูผู้สอนวิทยาการค านวณได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม การอบรม C4T  
การออกแบบแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหานักเรียน และได้รับการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “พลิกโฉมชั้นเรียน เปลี่ยนนักเรียนให้เป็นนักคิด” 

๓. ได้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ดังนี้  
  ๑) โรงเรียนบ้านเมืองปัง 
  ๒) โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 
  ๓) โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 
  ๔) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดการกิจกรรมในโรงเรียนเป็นแบบ Online ท าให้ยังไม่ได้
ด าเนินการในกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบเช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning   
  ๒. ครูยังขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบการสอนแบบออนไลน์อีกท้ังยังขาดแคลนอุปกรณ์สื่อในการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
 ๓. การออกแบบห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยีในอนาคต ขาดอุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาซึ่งหากจะเรียน
ในบริบทการสื่อแบบ Unplug ไปตลอดก็ไม่เข้ากับบริบท ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
การสร้างสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณว่าจะสามารถใช้การUnplug ไปเรื่อยๆ นักเรียนไม่มี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผลงาน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การโค้ด การรับรู้ถึงข้อมูล
สารสนเทศท่ีหลากหลายและเป็นพลวัตรในปัจจุบันผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณให้ประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าที่ สพฐ.ได้ก าหนด 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้สามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
คิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทชีวิต
จริงของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างลึกซึ้งสามารถน าความรู้ไปใช้ได้  
  ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน ให้เหมาะสมให้นักเรียนทุกโรงเรียน เช่น คอมพิวเตอร์อย่างเร่งด่วน
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรม Coding และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓๐. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
กิจกรรม  ขยายผลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โดย
ใช้รูปแบบออนไลน์ 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและนิเทศก ากับติดตาม ขยายผลโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” 
  ๓. การนิเทศติดตามผลการอบรม ขยายผลโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา” ทั้ง 6 โรงเรียน โดยใช้รูปแบบออนไลน์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2    ได้มีการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า จ านวน 6  
โรงเรียน ได้แก่  
    ๑) โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 
   ๒) โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) 

๓) โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 
๔) โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 
๕) โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 
๖) โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 

 โดยพิจารณาเลือกกิจกรรมตามความเหมาะที่โรงเรียนหรือระดับอ าเภอสามารถจัดได้ และมีการแลกเปลี่ยน PLC 
ทุกเดือนตามเวลาแผนการที่โรงเรียนได้ด าเนินการ 
  ๒. โรงเรียนแกนน าทั้ง ๖ โรงเรียนได้น ากิจกรรมไปขยายผล และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ระดับโรงเรียน แบ่งกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน และบริบทในปัจจุบัน หลังจากนั้นได้ทดลองจัดกิจกรรมตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และได้ข้อสรุปถึงกิจกรรมที่ควรจัดในช่วงนี้คือ กิจกรรมแบบ
สืบเสาะที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์น้อย นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถท ากิจกรรมได้โดยคุณครูใช้สื่อ ผ่านวิดีโอคลิปที่คุณครู
ได้จัดท าขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังพบปัญหา  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดการกิจกรรมในโรงเรียนเป็นแบบ Online ท าให้ยังไม่ได้
ด าเนินการในกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หรืออุปกรณ์ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน ซึ่งกิจกรรมที่ครู
จัดให้นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของคลิปการสอนออนไลน์ ตามบริบทโรงเรียนแกนน าจะพิจารณาร่วมกัน
ว่าสถานการณ์เหมาะกับการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับสถานการณ์ 
  ๒. ในการขยายผลโรงเรียนก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากโรงเรียนก าลังปรับการจัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
 
 



๑๒๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการมีความ
จ าเป็นต้องปรับการขับเคลื่อน ซึ่งจากเดิมที่ผ่านมาจะมีการจัดประชุมอบรมคุณครูในสังกัดเพ่ือขยายผลกิจกรรม 
ซึ่งในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโรงเรียนแกนน าจ าเป็นต้องปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใช้การขยายผลไปในระดับ
อ าเภอโดยการใช้ช่องทางออนไลน์ โดยมีการผลิตสื่อต่างๆเป็น คลิปวิดีโอ ชุดกิจกรรม ตามศักยภาพของโรงเรียน 
เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุม อบรมได้  และมีการประชุมเลือกกิจกรรมที่มีสภาพความเหมาะสมในการใช้จัดการ
เรียนรู้ ซึ่งในสอนของกิจกรรมต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ก็เน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก เนื่องจากนักเรียน
จะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้งบประมาณท่ีได้มีการให้โรงเรียนได้ตัดเตรียมสื่อไว้ในขับเคลื่อนในกิจกรรมที่ทาง
คณะเห็นว่าด าเนินการได้ ต้องสอดคล้องกับสภาพบริบทและสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓๑. โครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๑  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กับข้าราชการ      
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ในวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมร่วมคิด มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เข้าร่วมจัดท า MOU  จ านวน ๖๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ดังนี้ 
  ข้อ ๑ การตรงต่อเวลา  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
  ข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
  ข้อ ๔ การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ 

ข้อ ๕ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 กับ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
2  ในวันที่  25 มิถุนายน 2564 

 



๑๒๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๒  ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
กระบวนการด าเนินงาน 
 การประชุมปฏิบัติยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
การประชุมปฏิบัติยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โครงการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมร่วมคิด มีผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

  ๑. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๖๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ               
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับมากที่สุด จ านวน ๕๐ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗  ระดับมาก  จ านวน ๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐  ระดับปานกลาง จ านวน ๑ คน                 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗   

  ๒.  ความพึงพอใจผลการด าเนินงาน  มีข้อค้นพบ ดังนี้ 
   ๒.๑ ด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม เวลา  มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
   ๒.๒ ด้านวิทยากร ประกอบด้วย เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร น าเสนอเนื้อหาสาระ

ครบถ้วนและน่าสนใจ  การบริหารเวลาของวิทยากร  สื่อประกอบการน าเสนอมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก
ที่สุด 

   ๒.๓ ด้านความพึงพอใจการบริการ ประกอบด้วย ห้องบรรยาย   โสตทัศนูปกรณ์  อาหาร 
และเครื่องดื่ม  การบริการ  อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่  มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มาก  

       ๒.๔ ด้านประโยชน์ที่ได้จากการอบรม ประกอบด้วย  ความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับใน
ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๓  การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
กระบวนการด าเนินงาน 

- การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ใน
วันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมผาแดง  มีผลการประชุมที่จะด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สร้างสังคมสุจริต) 
- กิจกรรม MOU 
- กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
- การออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใส 
- ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม 
- กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

กลุ่มที่ ๒ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- กิจกรรม 4A 
- กิจกรรม  5ส. พอเพียง 
- กิจกรรมจิตอาสา  
- คนดีศรี สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมยกระดับผลการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
- กิจกรรมประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
- กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- กิจกรรมถอดบทเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๔  จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “ส านักงานสีเขียว ๑ คน ๑ ต้น” 
กระบวนการด าเนินงาน 

“ส านักงานสีเขียว ๑ คน ๑ ต้น”  
- ด าเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี                   

เขต ๒ จ านวน ๑ คน ๑ ต้น โดยต้นรวงผึ้งนั้น เป็นต้นไม้ประจ าราชกาลที่10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไม้หอม ต้นรวงผึ้งเป็นอย่างไร ต้นรวงผึ้ง  ดอกสีเหลือง พรรณไม้ไทยแท้ 
ประโยชน์ของต้นรวงผึ้ง นั้นคือ  

 ดอกรวงผึ้งให้กลิ่นหอม หากปลูกไว้ต้นลม จะท าให้พ้ืนที่มีกลิ่นหอม ช่วยผ่อนคลาย และ ต้นรวงผึ้ง 
ออกดอกครั้งละมาก ๆ 

 ต้นรวงผึ้ง เป็นพืชที่ต้องการน้ าน้อย มีช่วงการปลูกกว้าง สามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน ทั้ งดินที่แห้ง
แล้งและดินที่ชื้น 

 ต้นรวงผึ้ง ดูแลง่าย ใบไม่ร่วงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ท าให้ไม่ต้องการ  การดูแลมาก แต่ให้
ความสวยงาม อีกท้ัง ต้นรวงผึ้งมีระบบรากที่ดี ไม่หักโค่นง่าย การปลูกเพ่ือช่วยบังลมพายุตามสวนต่างๆ ก็ด ี

 กลิ่นหอมของดอกรวงผึ้ง ช่วยกระตุ้นระบบประสาท ท าให้ผ่อนคลาย และ หลับง่ายขึ้น 
และ ปลูกต้นลิ้นมังกร ในห้องท างาน ทั้ง ๙ กลุ่ม ๑ หน่วย เพ่ือช่วยฟอกอากาศ ในห้อง

ท างานเพราะ เป็นต้นไม้ท่ีไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากเพราะไม่ต้องการน้ ามาก หรือแสงแดดมากนัก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ “ส านักงานสีเขียว 1 คน 1 ต้น” 
เพ่ือให้ส านักงานสวยงาม ร่มรื่น  เกิดความประทับใจ ทั้งผู้มารับบริการและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 
สร้างส านักงานสีเขียวในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
กระบวนการด าเนินงาน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และส่งเสริม
คุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เช่น การจัดท าค าถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมน าเสนอภาพพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี รวมทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน , การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อม
เครื่องสักการะบริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย, กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
ร่วมกับอ าเภอกุมภวาปี เช่น การจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์และเข้าแถวเคารพธงชาติ  ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังความรัก
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และส่งเสริมคุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทยให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

๑) กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ 

๒) กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๓) กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับอ าเภอกุมภวาปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๖  ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
กระบวนการด าเนินงาน 
 - นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2         
ได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล ณ วันที่  17 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๗  พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ให้ครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๐  ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ๑) การปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒) การใช้งบประมาณ 
 ๓) การใช้อ านาจ 
 ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๖) คุณภาพการด าเนินงาน 
 ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ๘) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ๙) การเปิดเผยข้อมูล 
 ๑๐) การป้องกันการทุจริต 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีหน้าที่  พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเปิด เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ใน ๑๐ ตัวชี้วดั  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ให้ครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๐  ตัวชี้วัด ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานดังตาราง ดังนี้ 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

๘-๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน สพป.อด.๒  คณะกรรมการตามค าสั่ง 

ตามค าสั่งที่๑๕๒/๒๕๖๔ 

๒๒-๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน สพป.อด.๒  

คณะกรรมการตามค าสั่ง 

ตามค าสั่งที่๑๕๒/๒๕๖๔ 

๒๙-๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ตรวจสอบ OIT และส่งคืนแก้ไข คณะกรรมการตามค าสั่ง 

ตามค าสั่งที่๑๕๒/๒๕๖๔ 

๑๓-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สพป.อด.๒  

คณะกรรมการตามค าสั่ง 

ตามค าสั่งที่๑๕๒/๒๕๖๔ 



๑๒๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๘   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการ เสนอโครงการประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง  
๒. ด าเนินการตามโครงการ 

๑) ประชุม จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน และวางแผน แจ้งวัน เวลา สถานที่  
๒) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส.                               

(Big Cleaning Day)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ ๑   กิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน 

         -กิจกรรม Big Cleaning Day  จ านวน ๑ วัน ท าความสะอาดบริเวณภายใน-  
ภายนอกส านักงาน/ทาสีสวนหย่อม รั้ว ให้สวยงาม 
         -กิจกรรมคัดแยกขยะ แต่ละประเภทในส านักงาน 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมประกวดการมาปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๔ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

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 างานแบบบูรณาการน าข้อมูล Big DATA ใช้ประกอบการท างาน 
เชื่อมโยงการท างานที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๕. พัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบและสมบูรณ์มากขึ้น จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานทุกภารกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
และทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานต่อไป                 

คณะผู้จัดท าเอกสาร 

 



๑๓๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิารกระทรวงศึกษาธกิาร


	1.รายงานผลการดำเนินงานปกหน้า-1(1)
	2.คำนำและสารบรรณ(2)
	3.ส่วนที่ 1 ถึง 5(1)
	4.รายงานผลการดำเนินงานปกหลัง(1)

