
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
งบพัฒนาบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 2 

********************* 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
กิจกรรม  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
สนองนโยบาย สพป.อด.๒  นโยบายที ่2 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้ 11,025 บาท 
เวลาเริ่มโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลาสิ้นสุดโครงการ  30 สิงหาคม 2564  
สถานที่ด าเนินการ สพป.อุดรธานี เขต 2  
เริ่มด าเนินการวันที่  1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

************************************* 
๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพและต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  

1.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มีความสะดวก คล่องตัว ประหยัดและสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างอิสระ    

 
๒. กระบวนการด าเนินงาน 

2.๑.การวางแผน (Plan) 
      ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความจ าเป็น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ก าหนดรูปแบบการ
พัฒนา ก าหนดหลักสูตร การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการ 
          2.๒ การปฏิบัติ (Do) 
  ๑.จัดเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สภาพความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) แล้วให้ทุกโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตนเองจากแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID-PLAN) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา และได้สังเคราะห์ความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 
ทุกคน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
2 จึงถือได้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง 
    ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและส่งเสริม สนับสนุน  ตลอดจน
ช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหา  อันอาจเกิดข้ึนแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

 
๒.คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร มีหน้าที่ วางแผน จัดท าหลักสูตรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาด้วยระบบดิจิทัล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา 



๓.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ ICT มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ จัดวางและ
ควบคุมดูแลระบบ  สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 
  ๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าหลักสูตรออนไลน์ ใช้เว็บไซต์ classstart.org ในการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ และเตรียมความพร้อมของระบบในการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
             1. หลักสูตรส าหรับครูผู้ช่วย (จ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้) 
    ๑) การพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒) การบริการที่ดี 
๓) ภาวะผู้น าครู 

    ๔) การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
    ๕) การท างานเป็นทีม 
    ๖) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
    ๗) การพัฒนาผู้เรียน 
    ๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
   2. หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   3. หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐  
   4. หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
   5. หลักสูตรการจัดท าเว็บไซต์ด้วย google sites 

6. หลักสูตรการจัดท า google forms เพ่ือการบริหารงานสถานศึกษา 
7. หลักสูตรการสร้างสื่อน าเสนอผลงานด้วย Power Point 
8. หลักสูตรการสร้างสื่อน าเสนอผลงานด้วย 

        ๔. ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการอบรมหลักสูตรออนไลน์ 
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ก าหนดพัฒนาในระหว่างวันที่ 
19 เมษายน - 19 พฤษภาคม ๒๕๖4 ผ่านทางเว็บไซต์ http://gg.gg/ud2online หรือ QR Code ที่ก าหนด 
             ๕.แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาและรายงานผลกการพัฒนาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด Smart Area (AMSS++) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
  ๖. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการสรุปจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 เป็นรอบสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการ
พัฒนา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ ICT ประมวลผลข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่าย
หลักสูตรออนไลน์และทดสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
  ๗. สรุปผลการพัฒนา  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ก าหนดปิดระบบการพัฒนาฯ        
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยจะด าเนินการสรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย



ระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖4  และในส่วนของรายละเอียดผู้ได้รับ
เกียรติบัตรได้หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 http://gg.gg/ud2online หรือ QR Code ที่ก าหนด  
 2.๓ การตรวจสอบ (Check) 
  -ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป็นรอบสัปดาห์ และตรวจสอบการด าเนินการว่าเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงสรุปจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรที่ก าหนดสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง และหลังการการพัฒนาเสร็จสิ้น 
 2.4 ทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
    - ตรวจสอบผลการด าเนินการในทุกระยะของการด าเนินการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ
เว็บไซต์ โดยมีการสรุปปัญหาแล้วก าหนดมาตรการแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว และหา
วิธีในการพัฒนาปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 
 
๓. ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูผู้สอนทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
๒.ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
๓.ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

                ๔.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและบุคลากร ผ่านการพัฒนา จ านวน 2,081 คน 
โดยมีรายละเอียดข้อมูล มีผู้เข้าร่วมการเรียนรู้และทดสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ระหว่างวันที่ 19 

เมษายน – 19 พฤษภาคม ๒๕๖4 เป็นดังนี้ 

ท่ี ช่ือหลักสูตร จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ หมำยเหตุ

1 หลักสูตรส ำหรับครูผู้ช่วย 131

2 หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 513

3 หลักสูตรกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ 468

4 หลักสูตรกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 66

5 หลักสูตรกำรจัดท ำเว็บไซต์ด้วย google sites 125

6 หลักสูตรกำรจัดท ำ google forms เพ่ือกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ 301

7 หลักสูตรกำรสร้ำงส่ือน ำเสนอผลงำนด้วย Power Point 262

8 หลักสูตรกำรสร้ำงกรำฟน ำเสนอผลงำน 215

2081

รำยะเอียดผู้ผ่ำนกำรพัฒนำด้วยระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2

รวมจ ำนวนผ่ำนกำรพัฒนำ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เชิงคุณภาพ 

๑.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของบุคลากร 
๒.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตาม

มาตรฐานวิชาชีพและต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ  

๓.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรการปฏิบัติงานในหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
๔. ปัญหา/อุปสรรค 
  ๑. บุคลากรยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี 
  ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เว็บไซต์ classstart.org  
  ๓. บุคลากรบางส่วนไม่มีความตระหนัก หรือกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองหรือการใช้ 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเอง 
๕. ข้อเสนอแนะ 
 ๑.สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดได้เห็นถึงความส าคัญ ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารและใช้การพัฒนาตนเอง 
 ๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้ครอบคลุม     
ในทุกๆด้าน  
 ๓. สร้างความตระหนักให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่มีผลกับการ
ด าเนินชีวิตรวมถึงการปฏิบัติงาน 
 
       
 
      .......................................................ผู้อ านวยการกลุ่ม  
               (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมประกอบการด าเนินงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



                                        
                      

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
      ที ่ ๕๔/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------------------------------- 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ         
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพและต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก าหนดให้การพัฒนาข้าราชการครูเป็นเงื่อนไขในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล จึงให้มีการพัฒนาครูและด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาครูที่มีความสะดวก คล่องตัว 
ประหยัดและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ   
  เพ่ือให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้ 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกและส่งเสริม สนับสนุน  ตลอดจนช่วยเหลือ
และร่วมแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นายบูรพา พรหมสิงห์             ผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒           ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสมาน บุญจะนะ  รองผู้อ านวยการสพป.อุดรธานี เขต ๒       กรรมการ 
   ๓. นายศุภชัย โถบ ารุง  รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒         กรรมการ 
   ๔. นางศรีสุดา ทิพสิงห์  รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒         กรรมการ 
   ๕. นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
  ๖. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
  ๗. นางพจนีย์   ศรีสุข  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
   ๘. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
   ๙. นางมุกดา  โพธิ์นิล  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
 ๑๐. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

๑๑. นางสาวพจนีย์ สาอุด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑๒. นางจุฬาพิศ นันทสุธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

   ๑๓. นายปราโมทย์  พละจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวสุภาพร นามรักษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการพัฒนาครูและบุคลากรฯ  

    กรรมการและเลขานุการ 
 

          /๑.คณะกรรมการ... 



      -๒- 

๒.คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตร มีหน้าที่ วางแผน จัดท าหลักสูตรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ด้วยระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
   ๑. นายบูรพา พรหมสิงห์            ผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒            ประธานกรรมการ 
   ๒. นายศุภชัย โถบ ารุง  รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒             รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางศรีสุดา ทิพสิงห์  รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒             รองประธานกรรมการ    
   ๔. นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
  ๕. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
  ๖. นางพจนีย์   ศรีสุข  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
   ๗. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
   ๘. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

๙. นางสาวพจนีย์ สาอุด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑๐. นางจุฬาพิศ นันทสุธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

   ๑๑. นายปราโมทย์  พละจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
  ๑๒. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๓. นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๔. นางรัดดา วิทยากร  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๕. นางสาววิมล เถาวัลย ์ ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๖. นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์                    กรรมการ 
   ๑๗. นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  ๑๘. นางสุนีย์ อุทุมทอง  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
          ๑๙. นางสุภาวดี ปกครอง  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  ๒๐. นางปิยฉัตร จิตรดี  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  ๒๑. นางฐิตินันท์ อุปการ  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๒๒. นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 

๒๔. นายสุรชัย  ไผ่ตง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี  กรรมการ
 ๒๕. นายณัชชา  ทัศนิยม    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะยาว    กรรมการ 

๒๖. นายพีระพัฒน์  อนุรักษ์   ครโูรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด    กรรมการ 
๒๗. นายนริศ  แดนระเบียบ   ครโูรงเรียนบ้านกุดขนวน     กรรมการ 
๒๘. นายวราวัฒน ์ โสภารัตน์   ครโูรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ     กรรมการ 
๒๙. นายภูมินทร์  ภูธนกรานต์   พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด    กรรมการ 
๓๐. นายกิตติศักดิ์  แสนสุด  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ กรรมการ 
๓๑. นายอัครพล  อ่อนสันสี   ครโูรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา       กรรมการ 
๓๒. นางสาวสุปราณี  เทียบโพธิ์    ครโูรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งฯ     กรรมการ 
๓๓. นายมนวัฒน์  ค ารินทร์         ครูโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)   กรรมการ 
         /๓๔. นายจิรวัฒน.์.. 



     -๓- 
 
 ๓๔. นายจิรวัฒน ์ ตะนัยศรี          ธุรการโรงเรียนบ้านหว้ยกองสี    กรรมการ 
 ๓๕. นายรว ี เวธิตะ                  ครูโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม    กรรมการ 

   ๓๖. นางสาวสภุาพร  นามรักษา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู ฯ      กรรมการและเลขานุการ 
   ๓๗. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์  นักวิชาการศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และบังเกิดผลดี มี
ประสิทธิภาพ  และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

     สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
   
 

          (นายสมาน บุญจะนะ) 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
 

 

 

 



   
                                        
                      ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

      ท่ี  ๙๓/ ๒๕๖๔ 

    เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยระบบออนไลน์  

     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------------------------------- 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีนโยบำยให้มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล จึงก ำหนดด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะสอดคล้องตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและต้องก้ำวทันกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง       
อยู่เสมอ ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก ำหนดให้กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูเป็นเงื่อนไข  ในกำรขอมีและเล่ือนวิทยฐำนะ ซึ่งเป็นควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู และกำรพัฒนำครู
ด้วยระบบออนไลน์ จึงเป็นวิธีกำรพัฒนำครูท่ีมีควำมสะดวก คล่องตัว ประหยัด และสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำง
อิสระ  

เพื่อให้กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยระบบออนไลน์ฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละ      
และบังเกิดผลดี มีประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร รำยละเอียดแนบท้ำยค ำส่ังนี้ 

  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

      ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
   
 

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ท่ี ๙๓ /๒๕๖๔          
ลงวันท่ี ๒๓  เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วย
ระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
****************************************************************************************************** 
๑.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริม สนับสนุน  ตลอดจน
ช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหำอันอำจเกิดขึ้น เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นำยบูรพำ พรหมสิงห์             ผู้อ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๒                    ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำยสมำน บุญจะนะ  รองผู้อ ำนวยกำรสพป.อุดรธำนี เขต ๒                    กรรมกำร  
 ๓. นำยศุภชัย โถบ ำรุง  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๒                  กรรมกำร 
   ๔. นำงศรีสุดำ ทิพสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๒         กรรมกำร 
   ๕. นำยอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ   กรรมกำร 
  ๖. นำยพรศักดิ์ สุนทรพิธ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
  ๗. นำงพจนีย์   ศรีสุข  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
   ๘. นำยพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
   ๙. นำงมุกดำ  โพธิ์นิล  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
 ๑๐. นำยภุชงค์  ผ่ำนชมภู  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวพจนีย์ สำอุด  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
๑๒. นำงจุฬำพิศ นันทสุธำ ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

   ๑๓. นำยปรำโมทย์  พละจิต ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวสุภำพร นำมรักษำ ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรฯ  

    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำหลักสูตรและประเมินผล มีหน้ำท่ี จัดท ำหลักสูตร ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์ ในแต่ละหลักสูตรท่ีได้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   ๑. นำยบูรพำ พรหมสิงห์            ผู้อ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๒                    ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงศรีสุดำ ทิพสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๒           รองประธำนกรรมกำร  
 ๓. นำงรัดดำ วิทยำกร  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
   ๔. นำงสำวศศิธร นำคดิลก ศึกษำนิเทศก์                            กรรมกำร 
   ๕. นำงสำววริศรำ เชิญชม  ศึกษำนิเทศก์                        กรรมกำร 

๖. นำงจุฬำพิศ นันทสุธำ  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำร 
   ๗. นำยปรำโมทย์  พละจิต ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ    กรรมกำร 

๘. นำยสุขสันต์ เหล่ำเรือง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตูม                   กรรมกำร 
๙. นำยพัฒนำ ศรีโบรำณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลประจักษ์ศิลปำคม              กรรมกำร 
๑๐. นำยฉลองชัย สุดดี       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำบอน                กรรมกำร 
๑๑. นำยไชยวัฒน์ ไกรรำช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองปงั               กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวศรัญญำ มุงคุลโคตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทองอนิทร์สวนมอญ               กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวเสำวลักษณ์ ประสำนศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนม่วง               กรรมกำร 
๑๔. นำงเจียมจิตร จิตรสบำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค ำค้อพิทยศึกษำ           กรรมกำร 
 
             /๑๔.นำงนพรัตน์... 



     -๒- 
 
๑๕. นำงนพรัตน์ ภักดีพันดอน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแดง           กรรมกำร 
๑๖. นำยสุรชัย  ไผ่ตง      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกผักหวำนโนนรังษ ี          กรรมกำร

 ๑๗. นำยณัฐชำ  ทัศนิยม    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบะยำว            กรรมกำร 
๑๘. นำงศิริภรณ์ ศรีหริ่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวฝำย            กรรมกำร 
19. นำงอรทัย แก้วพนำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเท่ียงลำนเต           กรรมกำร 
20. นำงอรวรรณ ไชยค ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเปลือย           กรรมกำร 
21. นำยพีระพฒัน์  อนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้ำนค ำเต้ำแก้วหินลำด            กรรมกำร 
22. นำยนริศ  แดนระเบียบ   ครูโรงเรียนบ้ำนกุดขนวน                      กรรมกำร 
๒3. นำยวรำวัฒน์  โสภำรัตน์   ครูโรงเรียนอนุบำลศรีธำตุ             กรรมกำร 
๒4. นำยภูมินทร์  ภูธนกรำนต์   พนักงำนรำชกำรโรงเรียนอนุบำลโนนสะอำด            กรรมกำร 
๒5. นำยกิตติศักดิ์  แสนสุด  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองแวงใหญ่       กรรมกำร 
๒6. นำยอัครพล  อ่อนสันสี   ครูโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยำ               กรรมกำร 
๒7. นำงสำวสุปรำณี  เทียบโพธิ์    ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเกิ้งฯ             กรรมกำร 
๒8. นำยมนวัฒน์  ค ำรินทร์         ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมือง(ดงเมืองวิทยำ)                    กรรมกำร 
๒9. นำยรวี  เวธิตะ                  ครูโรงเรียนชุมชนวัดป่ำทรงธรรม            กรรมกำร 
30. นำยจิรวัฒน์  ตะนัยศรี          ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกองสี            กรรมกำร 

  31. นำงสำวสุภำพร  นำมรักษำ   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู ฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๓2. นำงสำวสุจีรำภัทร ทองมนต์  นักวิชำกำรศึกษำ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยระบบ ICT มีหน้ำที่ จัดท ำเว็บไซต์ ออกแบบ ดูแลระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกร          
ทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
   ๑. นำยปรำโมทย์  พละจิต  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสุรชัย ไผ่ตง              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกผักหวำนโนนรังษี  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยณัฐชำ ทัศนิยม              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบะยำว             รองประธำนกรรมกำร  

   ๔. นำยนริศ แดนระเบียบ   ครูโรงเรียนบ้ำนกุดขนวน                      กรรมกำร 
๕. นำยวรำวัฒน์ โสภำรัตน์   ครูโรงเรียนอนุบำลศรีธำตุ             กรรมกำร 
๖. นำยภูมินทร์ ภูธนกรำนต์   พนักงำนรำชกำรโรงเรียนอนุบำลโนนสะอำด            กรรมกำร 
๗. นำยกิตติศักดิ์ แสนสุด    พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองแวงใหญ่       กรรมกำร 
๘. นำยอัครพล อ่อนสันสี   ครูโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยำ               กรรมกำร 
๙. นำงสำวสุปรำณี  เทียบโพธิ์    ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเกิ้งฯ             กรรมกำร 
๑๐. นำยมนวัฒน์ ค ำรินทร์          ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมือง(ดงเมืองวิทยำ)                    กรรมกำร 
๑๑. นำยรวี เวธิตะ                   ครูโรงเรียนชุมชนวัดป่ำทรงธรรม            กรรมกำร 

 ๑๒. นำยไพวัลย์ ทับสมบัติ    ครูโรงเรียนบ้ำนโคกศรีห้วยยำง                 กรรมกำร 
  ๑๓. นำยวุฒิศักดิ์ ใหญ่สูงเนิน      ครูโรงเรียนอนบุำลกุมภวำปี                  กรรมกำร 

๑๔. นำยพีระพฒัน์ อนุรกัษ์   ครูโรงเรียนบ้ำนค ำเต้ำแก้วหินลำด            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำยจิรวัฒน์ ตะนัยศรี          ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกองสี      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         /๔. คณะกรรมกำร... 
 



     -๓- 

๔. คณะกรรมกำรสรุปและจัดท ำรูปเล่มผลกำรพัฒนำ มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลกำรพัฒนำและจัดท ำ
รูปเล่มรำยงำนผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
   ๑. นำงศรีสุดำ ทิพสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๒           รองประธำนกรรมกำร   

๒.นำงสำวสุภำพร นำมรักษำ      ปฏิบัติหน้ำท่ีผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ     รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. น.ส.พิมลวรรณ ร่มวำปี        ครูโรงเรียนสำมัคคีวิทยำคำร             กรรมกำร 
   ๔. น.ส.ธิติวรรณ จันทบัวลำ          ครูโรงเรียนสำมัคคีวิทยำคำร              กรรมกำร
   ๕. น.ส.ศรำลักษณ์ ลุนสะแกวงษ์    ครูโรงเรียนชุมชนทมป่ำข่ำ              กรรมกำร 
   ๖. น.ส.ศุภจิตตำ วงษ์เสียง      ครูโรงเรียนชุมชนจ ำปี              กรรมกำร 
   ๗. น.ส.จุฑำรัตน์ พลนำมอินทร์    ครูโรงเรียนค ำค้อพิทยศึกษำ             กรรมกำร 
   ๘. น.ส.สุจีรำภัทร ทองมนต์        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

 

   
 
 
 

 

  
 
 
 

 


