
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                                                หน้า ก   
 

คำนำ 
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จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น       
ยังใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน       
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้               
จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าชื่นชมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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ส่วนที ่1 

สภาพการจัดการศึกษา 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 สถานที่ตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที ่9  
ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกุมภวาปี 
อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอโนนสะอาด  อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
 

อาคารสำนักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง  
อาคารหลังที่ 1 (อาคารรวมใจ)  ประกอบด้วย 2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มอำนวยการ , หน่วยตรวจสอบภายใน,  

กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องประชุมไอ่คำ จำนวน  20 ที่นั่ง, ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อาคารหลังที่ 2 (อาคารรวมพลัง) ประกอบด้วย 2 ชั้น 
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและห้องประชุมผาแดง 
จำนวน  40 ที่นั่ง 
  อาคารหลังที่ 3 (อาคารร่วมคิด) 
  เป็นอาคารหอประชุม ขนาด  250 ที่นั่ง    
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 เขตพื้นที่บริการ 
 เขตบริการ  ประกอบด้วยพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด  อำเภอศรีธาตุ  
อำเภอวังสามหมอ  อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานี  อำเภอหนองหาน   อำเภอไชยวาน  อำเภอกู่แก้ว 
 ทิศใต้      ติดต่อกับอำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และอำเภอท่าคันโท 
       จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคำม่วง  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และอำเภอวาริชภูมิ 
   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา 
2.1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ 
ครอบคลุม 39 ตำบล มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,111.50 ตารางกิโลเมตร  
 ตารางท่ี 1 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พื้นที่ (ตร.กม.) ห่างจากสพป. (กม.) 

กุมภวาปี 13 175 8 7 672.6 0 

โนนสะอาด 6 66 2 5 424.9 30 

ศรีธาต ุ 7 86 4 4 512.5 30 

วังสามหมอ 6 72 4 3 727.3 54 

หนองแสง 4 38 2 3 659.4 30 

ประจักษ์ศิลปาคม 3 41 - 3 114.8 30 

รวม 39 478 20 25 3,111.50 - 

 ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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ตารางท่ี 2   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด ปีการศึกษา 2559 - 2564 
(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2564) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เพิ่มลด 

จากป6ี3 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 จำนวน (ร้อยละ) 

ขนาดที่ 1  (1 – 120 คน) 114 107 110 111 116 115 -1 -0.86 
- นักเรียน 0 – 20 คน 7 6 8 7 5 7 2 40.00 
- นักเรียน 21 – 40 คน 19 16 12 17 20 21 1 5.00 
- นักเรียน 41 – 60 คน 23 22 28 27 26 26 0 0.00 
- นักเรียน 61 – 80 คน 32 33 30 24 30 27 -3 -10.00 
- นักเรียน 81 – 100 คน 19 20 21 25 22 22 0 0.00 
- นักเรียน 101 – 120 คน 14 10 11 11 13 12 -1 -7.69 

ขนาดที่ 2  (121 – 200 คน) 43 46 46 50 44 44 0 0.00 

ขนาดที่ 3  (201 – 300 คน) 32 30 28 25 26 26 0 0.00 

ขนาดที่ 4  (301 – 499 คน) 8 8 8 4 4 4 0 0 

ขนาดที่ 5  (500 – 1,499 คน) 3 4 3 4 4 4 0 0 

ขนาดที่ 6  (1,500 – 2,499 คน) 0 0 0 - - -   

ขนาดที่ 7  (>= 2,500 คน) 0 0 0 - - - - - 

รวม 200 195 195 194 194 193 - - 

 จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 กับ 2564   
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้ 
   1. จำนวนโรงเรียนในสังกัด ในปีการศึกษา 2564  ลดลง  1  โรงเรียน   
  2. โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) ลดลง  1  โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ 0.86  
  3. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 201 - 300 คน เพ่ิมข้ึน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2559 - 2564 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2564) 

รายการ 
ปีการศึกษา 

เพิ่มลด 
จากปี62 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 จำนวน (ร้อยละ) 
ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,828 1,926 1,926 1,841 1,856 1,822 -34 -1.83 

- ก่อนประถมศึกษา 405 467 466 433 436 426 -10 -2.29 
- ประถมศึกษา 1,222 1,261 1,263 1,213 1,223 1,202 -21 -1.71 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 201 196 197 195 197 194 -3 -1.52 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 

นักเรียนทั้งสิ้น 23,524 26,356 25,879 25,216 24,803 24,352 -864 -3.42 
- ก่อนประถมศึกษา 2,638 5,929 5,733 5,258 4,969 4,858 -111 -2.23 
- ประถมศึกษา 17,366 16,954 16,718 16,601 16,443 16,236 -207 -1.25 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 3,520 3,473 3,428 3,357 3,391 3,258 -133 -3.92 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 
 
 จากตารางพบว่า จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2563 – 2564  เป็นดังนี้ 
  1. จำนวนห้องเรียนในปีการศึกษา 2564  ลดลงจากปีการศึกษา 2563  จำนวน  34 ห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 1.83 
  2. จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563  จำนวน   864  คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.42 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2564) 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) 176 168 344 39 
อนุบาล 2 1,110 1,045 2,155 192 
อนุบาล 3 1,206 1,153 2,359 195 
รวมระดับอนุบาล 2,492 2,366 4,858 426 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,277 1,140 2,417 200 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,355 1,271 2,626 199 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,497 1,336 2,833 201 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,494 1,344 2,838 202 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,374 1,366 2,740 200 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,496 1,286 2,782 200 
รวมระดับประถมศึกษา 8,493 7,743 16,236 1,202 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 610 496 1,079 65 
มัธยมศึกษาปีที ่2 654 542 1,196 64 
มัธยมศึกษาปีที ่3 538 445 983 65 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,802 1,456 3,258 194 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที ่5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที ่6 - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น 12,787 11,565 24,352 1,822 
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ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 5  จำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) 

ที ่ อำเภอ 
จำนวนครูตาม จ.18 

ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สายผู้สอน รวม 
1 กุมภวาปี 57 1 445 503 
2 โนนสะอาด 22 1 214 237 
3 ศรีธาตุ 29 2 220 251 
4 วังสามหมอ 23 3 268 294 
5 หนองแสง 13 2 163 178 
6 ประจักษ์ศิลปาคม 11 - 121 132 

รวม 155 9 1,431 1,595 
 
 
ตารางท่ี 6  จำนวนครู แยกตามตำแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) 

ที ่ วิทยฐานะ 
จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ 

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

1 ไม่มีวิทยฐานะ(ครู ผช. + คศ.1) 496 - - 496  
2 ชำนาญการ 178 2 10 190  
3 ชำนาญการพิเศษ 754 7 144 905  
4 เชี่ยวชาญ 3 - 1 4  

รวมทั้งสิ้น 1,431 9 155 1,595  
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ตารางท่ี  7  ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จำนวน 24 เครือข่าย ประกอบด้วย 
อำเภอ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กุมภวาปี 

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

ศรีธาต ุ

1. จำปี-ศรีธาตุ 
2. หัวนาคำ 
3. โปร่งตาดทองก้าวหน้า 
4. นายูงนกเขียน 

โนนสะอาด 
1. โนนสะอาดหนองโพธิ์ 
2. โนนสะอาดโคกกลาง 
3. บุ่งแก้วทมนางาม 

วังสามหมอ 

1. วังสามหมอ 1 
2. วังสามหมอ 2 
3. วังสามหมอ 3 
4. วังสามหมอ 4 

หนองแสง 
1. หนองแสง 1 
2. หนองแสง 2 

ประจักษ์ศิลปาคม 
1. นาม่วง 
2. สามพาดอุ่มจาน 
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3. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ     
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

         ก. ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 36) 
         ข. มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่น และ 
                ค. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

          1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน      
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศกึษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

กลุ่ม 
บรหิารงานการเงินและ

สินทรพัย ์

กลุ่ม 
บรหิารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษาการศึกษา 

กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
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โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้าง การบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
1. กำหนดโครงสร้างสำนักงาน ประกอบด้วย  
2. กลุ่มอำนวยการ 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
11.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ตารางท่ี 9  จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2  
 
ที ่

 
กลุ่ม 

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 
ผอ.กลุ่ม บุคลากร พนักงาน

ราชการ 
ครูช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

อัตราจ้าง รวม 

1 กลุ่มอำนวยการ 1 6 - - 2 6 15 
2 กลุ่มนโยบายและแผน 1 4 - - - - 5 

3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1 - 1 - - - 2 

4 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

1 7 - - - - 
8 

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 4 - - - 1 6 

6 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 1 - - - - 2 

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 3 1 - - 1 6 

8 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

1 12 - - - - 13 

9 กลุ่มกฎหมายและคดี 1 - - - - - 1 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 - - - - 3 

รวมทั้งสิ้น 10 39 2 0 2 8 61 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการตามภารกิจเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เยาวชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน จากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ ดังนี้   
 

ผลการดำเนินงาน 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET)   
ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ดังปรากฏตามตาราง  
     

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ อุดร 2 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

พัฒนาการ 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
พัฒนาการ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

พัฒนาการ 

ภาษาไทย 55.39 42.96 48.89 +5.93 54.61 47.95 54.96 +7.01 55.9 49.07 56.2 +7.13 
คณิตศาสตร ์ 43.23 42.96 26.54 -16.42 35.65 47.95 28.59 -19.36 37.5 49.07 29.99 -19.08 
วิทยาศาสตร ์ 41.36 42.96 34.23 -8.73 38.83 47.95 37.64 -10.31 39.93 49.07 38.78 -10.29 
ภาษาอังกฤษ 42.6 42.96 32.73 -10.23 35.47 47.95 38.87 -9.08 39.24 49.07 43.55 -5.52 

ค่าเฉลี่ย 45.65 42.96 35.6 -7.36 41.14 47.95 40.02 -7.93 43.14 49.07 42.13 -6.94 
 

       จากตารางเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 สรุปดังนี้ 
 1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ ลดลง 
จากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.36 
 2. ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ ลดลง 
จากปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ 7.93 
 3. ระดบัประเทศ ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ ลดลงจากปีการศึกษา 2563  คิดเป็นร้อยละ 6.94 
  3. ระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ ลดลงจากปีการศึกษา 2561  คิดเป็นร้อยละ 5.16 
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ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ อุดร 2 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

พัฒนา 
การ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

พัฒนา 
การ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

พัฒนา 
การ 

ภาษาไทย 51.74 48.32 47.13 -1.19 55.04 55.91 55.18 -0.73 54.42 55.14 54.29 -0.85 
คณิตศาสตร ์ 37.03 48.32 23.12 -25.2 29.1 55.91 25.82 -30.09 29.45 55.14 25.46 -29.68 
วิทยาศาสตร ์ 38.71 48.32 27.77 -20.55 30.28 55.91 30.17 -25.74 30.04 55.14 29.89 -25.25 
ภาษาอังกฤษ 33.72 48.32 29.47 -18.85 36.43 55.91 34.14 -21.77 36.1 55.14 34.38 -20.76 

ค่าเฉลี่ย 40.3 48.32 31.87 -16.45 37.71 55.91 36.33 -19.58 37.5 55.14 36.01 -19.13 

 
  จากตารางเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สรุปดังนี้ 
 1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ ลดลง 
จากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 16.45 
 2. ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ ลดลง 
จากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 19.58 
 3. ระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ ลดลงจากปีการศกึษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 19.13 
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เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กับ ปี 2563 
จำแนกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  
ภาพรวมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

ที ่ กลุ่มเครือข่าย อำเภอ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

ป.6 
ปี 61 ปี 62 ผลต่าง ปี 62 ปี 63 ผลต่าง 

1 วังสามหมอ 4 วังสามหมอ 58.8 31.06 -27.74 31.06 55.35 +24.29 
2 หนองแสง 1 หนองแสง 43 30.43 -12.57 30.43 38.51 +8.08 
3 นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม 46.43 27.61 -18.82 27.61 33.63 +6.02 
4 โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด 37.43 31.02 -6.41 31.02 36.47 +5.45 
5 แชแล กุมภวาป ี 61.01 28.98 -32.03 28.98 34.06 +5.08 
6 เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี 35.93 28.03 -7.9 28.03 33.1 +5.07 
7 หนองหว้า กุมภวาป ี 57.36 30.25 -27.11 30.25 35.09 +4.84 
8 ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี 55.72 29.72 -26.01 29.72 34.54 +4.82 
9 ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี 43.72 31.95 -11.77 31.95 36.56 +4.61 
10 จำปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ 43.16 35.34 -7.82 35.34 39.86 +4.52 
11 เมืองกุมภวาป ี กุมภวาป ี 36.5 32.29 -4.21 32.29 36.34 +4.05 
12 โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด 36.36 30.19 -6.17 30.19 34.19 +4.00 
13 โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ 44.02 30.66 -13.36 30.66 34.46 +3.80 
14 วังสามหมอ 1 วังสามหมอ 33.21 29.7 -3.51 29.7 33.21 +3.51 
15 หัวนาคำ ศรีธาต ุ 58.68 31.85 -26.83 31.85 34.76 +2.91 
16 เชียงแหว กุมภวาป ี 38.28 34.08 -4.2 34.08 36.91 +2.83 
17 วังสามหมอ 3 วังสามหมอ 46.25 30.35 -15.9 30.35 32.67 +2.32 
18 พันดอน กุมภวาป ี 52.13 31.41 -20.72 31.41 33.71 +2.30 
19 วังสามหมอ 2 วังสามหมอ 52.28 30.68 -21.6 30.68 32.76 +2.08 
20 หนองแสง 2 หนองแสง 49.19 29.18 -20.01 29.18 30.97 +1.79 
21 เวียงคำ กุมภวาป ี 50.92 31.34 -19.58 31.34 32.47 +1.13 

22 สามพาดอุม่จาน ประจักษ์ศลิปาคม 36.97 31.78 -5.19 31.78 31.37 -0.41 
23 บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด 38.29 31.31 -6.98 31.31 30.82 -0.49 
24 นายูงหนองนกเขียน ศรีธาต ุ 44.79 39.5 -5.29 39.5 33.12 -6.38 
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  
ภาพรวมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

ที ่ กลุ่มเครือข่าย อำเภอ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

ม.3 
ปี 61 ปี 62 ผลต่าง ปี 62 ปี 63 ผลต่าง 

1 วังสามหมอ 4 วังสามหมอ 53.58 29.53 -24.05 29.53 48.73 19.2 
2 หัวนาคำ ศรีธาต ุ 52.52 30.76 -21.76 30.76 34.78 4.02 
3 เชียงแหว กุมภวาป ี 33.06 31.94 -1.12 31.94 35.7 3.76 
4 เวียงคำ กุมภวาป ี 55.45 31.89 -23.57 31.89 35.6 3.71 
5 หนองหว้า กุมภวาป ี 41.61 30.32 -11.29 30.32 33.9 3.58 
6 วังสามหมอ 2 วังสามหมอ 46.8 29.59 -17.22 29.59 33.02 3.43 
7 หนองแสง 1 หนองแสง 43.97 30.6 -13.37 30.6 32.65 2.05 
8 โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด 31.26 33.12 1.86 33.12 34.8 1.68 
9 หนองแสง 2 หนองแสง 44.99 29.14 -15.85 29.14 29.48 0.34 
10 สามพาดอุม่จาน ประจักษ์ศลิปาคม 51.06 30.22 -20.84 30.22 30.19 -0.03 
11 เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี 33.56 30.65 -2.91 30.65 29.88 -0.77 
12 นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม 41.09 30.71 -10.38 30.71 29.4 -1.31 
13 โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ 38.56 31.06 -7.5 31.06 29.58 -1.48 
14 เมืองกุมภวาป ี กุมภวาป ี 30.17 33.21 3.04 33.21 31.59 -1.62 
15 วังสามหมอ 1 วังสามหมอ 31.17 30.36 -0.81 30.36 27.88 -2.48 
16 ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี 46.5 31.13 -15.37 31.13 28.61 -2.52 
17 บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด 35.65 32.52 -3.13 32.52 29.86 -2.66 
18 วังสามหมอ 3 วังสามหมอ 42.13 30.33 -11.81 30.33 27.65 -2.68 
19 นายูงหนองนกเขียน ศรีธาต ุ 47.56 33.6 -13.96 33.6 30.73 -2.87 
20 จำปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ 31.68 32.35 0.66 32.35 29.15 -3.2 
21 ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี 38.76 34.09 -4.68 34.09 30.85 -3.24 
22 แชแล กุมภวาป ี 46.17 31.68 -14.49 31.68 27.89 -3.79 
23 พันดอน กุมภวาป ี 47.61 33.22 -14.39 33.22 29 -4.22 
24 โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด 32.8 39.15 6.35 39.15 30.83 -8.32 
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ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลการประเมินการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา 2562    
และปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ 
รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปี 61 ปี 62 ผลตา่ง พัฒนาการ ปี 62 ปี 63 ผลตา่ง พัฒนาการ 

ประเทศ  รวมสังกัด 49.48 45.7 -3.78 -7.64 45.7 43.97 -1.73 -3.79 
สังกัด  สพฐ. 49.39 45.82 -3.57 -7.23 45.82 44.53 -1.29 -2.82 

สพป.อุดรธานี เขต 2 54.05 41.06 -12.98 -24.01 41.06 48.81 +7.75 +18.87 

ระดับ 
ด้านภาษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปี 61 ปี 62 ผลตา่ง พัฒนาการ ปี 62 ปี 63 ผลตา่ง พัฒนาการ 

ประเทศ  รวมสังกัด 53.18 46.46 -6.72 -12.64 46.46 47.46 +1.00 +2.15 
สังกัด  สพฐ. 52.73 46.00 -6.73 -12.76 46.00 47.76 +1.76 +3.83 

สพป.อุดรธานี เขต 2 57.11 40.98 -16.13 -28.24 40.98 48.86 +7.88 +19.23 

ระดับ 
ด้านคำนวณ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปี 61 ปี 62 ผลตา่ง พัฒนาการ ปี 62 ปี 63 ผลตา่ง พัฒนาการ 

ประเทศ  รวมสังกัด 47.19 44.94 -2.25 -4.77 44.94 40.47 -4.47 -9.95 
สังกัด  สพฐ. 47.89 45.64 -2.25 -4.70 45.64 41.31 -4.33 -9.49 

สพป.อุดรธานี เขต 2 52.74 41.15 -11.59 -21.98 41.15 42.76 +1.61 +3.91 

           จากตารางแสดงผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวมทุกด้านของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ 18.87 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริม

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การดำเนินการใด ๆ จะส่งผลกระทบกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากทั่ว

ประเทศ  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้อง

พิจารณา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมถึงการพิจารณา

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปัจจุบัน ทั้งแนวโน้มการเข้ารับบริการ ผลการดำเนินงานจากการติดตามการ

ดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปั จจุบันของหน่วยงาน   

ซึ่งจะนำเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

 

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่สำคัญและมีความเก่ียวข้อง ดังนี้       
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 

2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน

ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ               

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง          

เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจั ดการศึกษา
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ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ            

ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้       

ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา

ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา           

ตามความถนัดของตน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542      

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง

การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส

เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย 

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม                 

การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี

ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล

ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง

ความสามารถของบุคคลนั้น 
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คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีเป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 

(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า              

และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์    

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีภารกิจเก่ียวกับ

การจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง จัดสร 

ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 

    4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริมการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) พ.ศ. 2561-2580  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้

หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-

2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 

จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้าน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ            

โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ

เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ                 

7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุค

ใหม ่9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
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ชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง

สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน          

19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ

เป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น             

2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น            

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้  

1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีแนว

ทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท“ ครู”           

ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย

ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 

21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ                 

1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่

เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต               

มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตและมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

  1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่

สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะ

การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ

ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้  จริยธรรม และความเป็นมือ

อาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากขึ้น 

  2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดกับ                                                                                                                       

ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา        

ที่ซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ           

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ

พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้มี

พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการ

เป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม             

5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน

หรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์

ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ                    

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก

พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ                

และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมี

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ

กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ

ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง           

2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ           

6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูป

ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่                

13 ตุลาคม 2552 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุ เบกษา           

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกำหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)        

5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21               

3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน        

4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้าง

งานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา            

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                               หน้า 24 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการพัฒนา

ประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา 

และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้

ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา

การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 

(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้าและมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              

4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็ก

ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย

แรงงานรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนด

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2565 ดังนี้ 
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565                              

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

บริบทสังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท้ังด้าน

การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ

การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ

เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้

อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่ งเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้

จังหวัดเป็นฐานโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ

บริหารและการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ

การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพพร้อมจัดทดสอบวัดความรู้

และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
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6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม

และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง

บุคลากรทางการศึกษางบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัต ิ

เป็นการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำ

มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย

จิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า

เป็นระยะ  

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มา

ใช้ในการจัดการศกึษาผ่านระบบดิจิทัล  

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ

ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
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12. การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย

ทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจาก                           

ภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน

เป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ช้าซ้อน เพ่ือให้ได้

ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ

ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ       

และมาตรฐานประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม

ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

สังคมผู้สูงวัย 
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7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ

ต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ  ศักดิ์ศรีเท่า

เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน

สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่ งยืน  เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วในทุกด้าน           

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม

ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญ

เร่งด่วน และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      

ที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

 1. ด้านความปลอดภัย 

     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ

ที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส  

    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

    2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
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อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่

ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข็งขันของประเทศ 

    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้

ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อย่างเท่าเทียมกัน 

   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน

การดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ด้านคุณภาพ  

     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันการศึกษาของชาติ ยึดหมั่นการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ

เลือกศึกษาต่อเพ่ือการามีงานทำ 

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ

ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

     3.4 พัฒนาครูและและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ  

    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ

บริบทของพ้ืนที ่

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 

– 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

     4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริการและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง นโยบาย จุดเน้นและแนวทางการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8(4)      

ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด

การศึกษา       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม

อ่ืน ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ    ที่หลากหลาย และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด   

   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (4)      

จึงประกาศนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจ พร้อมทั้งขับเคลื่อน               

การดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ ดังนี้ 

 

      นโยบาย จุดเน้นและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

         นโยบาย 

     1. ยกระดับการบริหารจัดการ หลอมรวมภารกิจและบุคลากร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัล       

เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ 

     2. ยกระดับการบริหารทรัพยากรโดยวางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที่

สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุน   การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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     3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ    

จัดการศึกษาของจังหวัดอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

     4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา

เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

   5. ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco - System :  

TE2S) การศึกษาที่เข้าใจอุปสงค์ (Supply) และตอบโจทย์อุปทาน (Demand) โดย 

         5.1 นำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกัน 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้อย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดอุดรธานี 

         5.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา

สมรรถนะ และศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 

HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็น 

คนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

         5.3 เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเสรีให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการศึกษา ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence 

Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 

         จุดเน้น 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย  

ทุกประเภทและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

     2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินงาน 

     3. สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ จัดการเรียนการ

สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย ผลิตกําลังแรงงานที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
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     4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 

และใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และช่องทางอ่ืน ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

     5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ 

     6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ การพัฒนากำลังคน การวางแผนทางการเงิน โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big 

Data) เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนในจังหวัดอุดรธานี 

     7. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ ICT (Information and Communication 

Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูล

กลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-

learning และTeaching Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) 

ระบบบริหารจัดการ ห้องเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

(Internet) 

     8. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และ

สมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัด

การศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 

     9. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหาครู ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุก

ระดับ ทุกประเภทเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) 

ด้านวิชาการ 

10. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด

การศึกษา 

     11. ขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านปฐมวัย 

     12. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

     13. ส่งเสริมการพัฒนาครูในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
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     14. ส่งเสริมการศึกษายกกำลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ      

(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 

Capital Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ าน เว็บ ไซต์  www.deep.go.th โดยเปิดโอกาส           

ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ

เรียนรู้ที่หลากหลายและตลอดเวลา ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 

Excellence Platform : DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา

รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนและสอดคล้อง

กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่    

         แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี 

     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     2. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 

อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

     3. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

     5. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสมตามทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

     6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
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     7. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

     8. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

9. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

       11. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

                การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

       1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน

การดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามภารกิจ  

       2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

พร้อมทั้งสรุปผลและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาส

ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้

สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนด

ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์    

พันธกิจ เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก

ภัยพิบัต ิภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  

6. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  

7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t  G o a l s :  S D G s )  

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology)  



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                               หน้า 37 
 

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี

ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ

วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย

พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึง

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีสมรรถนะ ความรู้ความ

เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  

6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุล

ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษา 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                               หน้า 38 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

 

 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์  ประเมินสถานการณ์
ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัตซ้ิำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

สพฐ. (ฉก.ชน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก.สอ.สตผ.) 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ
ป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติดความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์

สพฐ. (ฉก.ชน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สนก.) 
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อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

3. พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ที่ มุ่ ง เสริมสร้างทั กษะชี วิต                  
และทั กษ ะอาชี พ ให้ แก่ ผู้ เรี ยน  เพ่ื อ รองรับ ภั ย พิ บั ติ                  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร.สกก.            
ฉก.ชน.) 

4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม
ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความ
ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัย
คุกคาม 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(ศบศ.) 

5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์         
การเรียนรู้5 ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้ เรียนมีความ
ปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 

สพท. 
รร. 

- 

6. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์           
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน 
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ
และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

สพฐ. (ฉก.ชน.) 
สพท. 
รร. 

- 

7. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง
เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความ
ไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สพก.จชต. 
ฉก.ชน.) 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  

2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ

ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัด         
ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย  

ปี 2565 
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 70 
2. จำนวนผู้ เรี ยน ที่ เป็ น ผู้ พิ ก าร  ผู้ ด้ อย โอกาส เข้ าถึ งบ ริ ก าร                                

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา             
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็นบ 

คน 3,315,554 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 

ร้อยละ 20 

  
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานร่วม 

1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค
โดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย                  
(3-5 ปี ) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจาก
สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สศศ.) 
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2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ที่ มี คุณ ภาพให้ แก่ป ระชากรวัย เรียนทุ กคนอย่ างต่ อ เนื่ อ ง                
โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
สมป. ศบศ. 
สนก. สศศ. 
สพก.จชต.) 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง   
ติดตาม และประสานช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้ เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล             
และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้และแนวทาง /วิธีการ/              
เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

- 

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สวก.) 

5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. (สนก.) 
 

6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

                                                                                                                                            
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะมีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน                
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
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3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวช้ีวัด     
ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 

2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของผู้ เรียนปฐมวัยมี พัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ                       
อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน               

(O-NET) 
ร้อยละ 41.33 

5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา                          
และมั ธยมศึ กษ าได้ รั บการพั ฒ นาและยกระดั บความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 90 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ                   
การเตรียมความพร้อม  (ด้ านการอ่านคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์)             ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ
ปัญญา 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

ร้อยละ 10 

9 จำนวนสถานศึกษาที่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 
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แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

คุณภาพผู้เรียน 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้

และทักษะที่จําเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน                 
เป็นคนดี  มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น               
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

ส พ ฐ .  ( ทุ ก
สำนัก) 
สพท. 
รร. 

- 

2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ.) 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล           
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ. สนก.) 

4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน        
ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
ศบศ. สนก. 
ศนฐ.) 

5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน
เพ่ื อ พั ฒ น าให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ ศั ก ย ภ าพ และส่ ง เส ริ ม ขี ด
ความสามารถตามศักยภาพ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

คุณภาพครู 
6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้     

รูปแบบ Active Learning / Co-creation ให้กับผู้ เรียนในทุก
ระดับชั้น 

สพฐ. (สวก.  
สนก.) 
สพท. รร. 

สพฐ. 
(สนก.ศนฐ.) 
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7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด  
การเรียนการสอนสู่ ก ารเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ มี ความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี
ความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถี ใหม่  (New Normal)          
มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท. 
รร. 
 

สพฐ. 
(สนก.) 

8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล
ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. สน.           
ศบศ.) 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์
หลัก คือ Career Education , Competency Building , 
Creative Education 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(ศนฐ.) 
 
 
 

10. ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก ารวั ดป ระ เมิ น ผ ล เพ่ื อก าร เรี ย น รู้  
(Assessment for Learning) ที่ สอดคล้ องกับสภาพบริบท           
ของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น             
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance-based Assessment) แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น                 
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 

สพฐ. (สทศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(ศนฐ.) 

11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการ
จัดการเรียนรวม 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ.  
(สนก. (ศรต.) 
สมป. ศนฐ.) 

12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้การ
ขยายผล 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ.   
(สบน. สทศ.) 

13. สนั บ สนุ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน ผ่ าน แพ ลต ฟ อร์ ม                    
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท. 
รร. 

- 
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14. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการ
ประกอบอาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สมป. ศนฐ. 
สนก.) 

15. พัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึ กษาปฐมวัยตามมาตรฐาน                
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(ศนฐ.) 

16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. 
รร. 

- 

17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศ (HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท. 
รร. 

- 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการ

บริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ

บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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ตัวช้ีวัด 
ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 

2565 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็น

ดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง    
กับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 3 : 2 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 
 
 แนวทางการพัฒนา  
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. พั ฒ น าระบ บ ฐาน ข้ อมู ล กล าง  (Big Data) ของส ำนั ก งาน

คณ ะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน  และสารสน เทศที่ มี
ประสิทธิภาพทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท
รวมทั้ ง พัฒ นาระบบฐานข้ อมู ล  เพ่ื อป รับปรุ งการบริการ
กระบวนงาน  ตลอดจนการพัฒนาจนเกิด เป็นนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการทั้ งในภาพรวม  และเฉพาะกลุ่มได้                 
โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอ่ืน ๆ              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ. สพร. 
สทศ. สศศ.) 

2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ. สนก. 
สทศ. สศศ.) 

3. ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพทุกระดับ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. รร. 

สพฐ.  
(สนก.) 
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การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
4. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) 
สพท. 
รร. 

- 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สพฐ. 
(สอ. สนผ. สนก.) 
สพท. 
รร. 

- 

6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมสี่ มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่

สพฐ. 
สนผ. สนก. 
(ศรต.)) 
สพท. 
รร. 

- 

7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

สพฐ. 
(สนก. (ศรต.)) 
สพท. 
รร. 

- 

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ   
และพ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียน       
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 

สพฐ. 
(สนผ. สพก.จชต.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สวก.) 

9. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร          
และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สพฐ. (สบน.) 
สพท. 
รร. 

- 

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  และส่ งเสริมให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

สพฐ. (สทศ. 
ศนฐ.) 
สพท. รร. 

- 
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การบริหารงบประมาณ 
11. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน

นโยบาย ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา
ในบริบทของแต่ละ พ้ืนที่  และกระจายอำนาจการบริหาร             
และงบประมาณไปสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง           
และติดตามประเมินผล 
 

สพฐ. 
(สนผ. สคส. 
สตผ. สน. 
และทุกสำนัก) 

- 

12. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม 

สพฐ. (สนผ.           
สศศ.) 
สพท. 

- 

การบริหารงานบุคคล 
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.) 

สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

14. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการ
สร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรม
การให้บริการและการสร้างเครือข่ายการท ำงาน และให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐานตำแหน่ง  และวิทยฐานะ              
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 

สพฐ.  
(กพร. สพร.            
ศบศ.) 
สพท. 

- 

15. บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู         
ที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับให้
สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สพฐ. (สพร.) 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

16. พัฒนาระบบการประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนิ น งานของห น่ วย งานภ าครั ฐ  ( ITA) โดย ให้ บุ คล าก ร                        
ในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

- 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                               หน้า 49 
 

17. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. (ศนฐ.) 
สพท. 
รร. 

- 

18. บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ใน เชิ งน โย บ าย  Agenda-based แ ล ะ  Area-based ร ะ ดั บ                  
คลั ส เตอ ร์  (Cluster) สำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า  แล ะ
สถานศึกษา 

สพฐ. (สตผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. สพร.) 

19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาท
และกรอบภารกิจที่ ตอบสนองต่ อน โยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมาก
ขึ้น 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สตผ. สอ. 
สกก.) 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

วิสัยทัศน์  

    บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 

 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ            

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

 3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   

ในการแข่งขัน 

 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ      

และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

 6.ส ่งเสริม สนับสน ุนการจัดการศึกษาเพื ่อพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม          

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 7.ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 

 

เป้าประสงค์ 

 1.ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย          

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมือง

ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 

ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอย่างมีคุณภาพ 
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 2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ        

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ  ที่เหมาะสมตามวัย         

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 

(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล  

 3.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน

พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้ าที่   เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  มุ่ งมั่นตั้ งใจทำงานให้สำเร็จ ทำงานเป็นทีม เดียวกัน                

และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ 

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผล

อย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธ์  

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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จุดเน้นนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน ผู้เรียนคุณภาพ 
 

เขตเข้มแข็ง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

บริการด้วยจิตสาธารณะ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

 ตัวช้ีวัด 

 1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ 

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีมากข้ึนไป 

 2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป 

 3.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน ARS และ KRS ใน

ระดับดีมากข้ึนไป 

 4.สถานศึกษามีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป ร้อยละ 90 

 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ร้อยละ 90 

 6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90 

 7.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 8.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
โรงเรียนมาตรฐาน 

โรงเรียนมาตรฐาน หมายถึง โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี นำ 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ มีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด  

1. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนมีระบบการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100  
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3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 100 

4. โรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100  

ผู้เรียนมีคุณภาพ 

       เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล  นักเรียนมีทักษะ 3R8Cและอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด  

 2.1 เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับดี ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 95  

 2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป  

อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ  95  

 2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเลขเร็ว,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คิดเลขคล่อง ร้อยละ 80 

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 คิดเลขเป็น ร้อยละ 70 

 2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 

 2.5 นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 70 

 

“9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ”  

  1. จุดเน้นที่ 1 การน้อมนำพระบรมราโชบายฯและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย    

  3. จุดเน้นที่ 3  การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพ่ิมผลสัมฤทธิ์   

  4. จุดเน้นที่ 4  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

  5. จุดเน้นที่ 5  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  6. จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   

  7. จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  8. จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต  

  9. จุดเน้นที่ 9 การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
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ค่านิยมองค์กร (VALUE) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้กำหนดค่านิยมองค์กร 4 ประการ 
เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  คือ  4A (Four A)  หมายถึง 

1. A  =   Accountability หมายถึง   มีความรับผิดชอบ/มีจิตสำนึกในหน้าที่ 
2. A  =   Advancement หมายถึง   มีความก้าวหน้า/เรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ 
3. A  =   Achievement หมายถึง   มีความสำเร็จ/มุ่งม่ันตั้งใจทำงานให้สำเร็จ 
4. A  =   A team   หมายถึง   ทำงานเป็นทีมเดียวกัน 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรม  
และผู้รับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดังนี้ 

1. งบดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ที ่ รายการ 
 งบประมาณ 
ทีต่ั้งปี 2565 

หมายเหตุ 

1 ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
  ค่าอาหารทำการนอกเวลา 150,000  
  ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 155,896  
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40,000  
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000  
  ค่าวัสดุสำนักงาน 232,200  
  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 100,000  
  ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 44,000  
  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 40,000  
  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 697,104  
  ข. ค่าสาธารณูปโภค    
  ค่าไฟฟ้า 770,000  
  ค่าน้ำประปา 73,000  
  ค่าโทรศัพท์ 90,000  
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000  
  รวมงบประจำ 2,472,200  
2 สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
  (ตามโครงการ/กิจกรรม)  2,167,800   
  จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อน 9 จุดเน้น 360,000  
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,000,000   
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
1 ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนใน

สถานศึกษา 
130,900 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.นางจุฬาพิศ  นันทสุธา               
2.น.ส.ปิยวรรณ  สิงห์พรม     

62-68 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่การเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 

13,300 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.นางจุฬาพิศ  นันทสุธา               
2.น.ส.ปิยวรรณ  สิงห์พรม     

69-73 

3 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 9,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย 

74-78 

4 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
ลูกเสอืสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

74,400 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายอำนวย  เพ็งพันธ์ 

79-84 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
5 การประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 
72,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นายไพรัชน์  รินทร์วงศ์ 
86-89 

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2565 

25,250 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาววิมล  เถาวัลย ์

90-94 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
7 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

นายปรีดา  พงษ์วุฒินัน 
96-101 

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 109,900 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางฐิตินันท์  อุปการ 

102-111 

9 เด็กอุดรธานี เขต ๒ วิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน 248,560 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางรัดดา  วิทยากร 

112-117 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
10 นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 192,800 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

นางสาววิมล  เถาวัลย ์
118-123 

11 การขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

33,300 กลุม่นิเทศ ติดตามฯ 
นางสาววิมล  เถาวัลย ์

124-130 

12 6  มิติคุณภาพ.สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 129,750 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาวศศิธร  นาคดิลก 

131-138 

13 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 26,700 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาววริศรา  เชิญชม 

139-144 

14 สภานักเรียนเข้มแข็ง 30,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย 

145-149 

15 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 194,510 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสุนีย์  อุทุมทอง 

150-157 

16 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 40,320 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาววริศรา  เชิญชม 

158-162 

17 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 96,660 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
น.ส.สภุาพร นามรักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทองมนต์ 

163-170 

18 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงมุ่งสู่การประเมิน 
PISA 

47,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางจิตต์รัตน์  ศรีนันท์ดอน 

171-175 

19 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 

15,200 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสุภาวดี  ปกครอง 

176-180 

20 ส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็นสู่ศตวรรษท่ี 21 64,140 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาวศศิธร  นาคดิลก 

181-186 

21 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวทางทฤษฏีพหุปัญญา 
 

19,200 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาวชนิดา  ทัศนิยม 

187-191 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
22 กิจกรรมวันสำคัญ 47,000 กลุ่มอำนวยการ 

นางฉวี  พรศรี 
193-196 

23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ/ประชุมคณะกรรมการ
CEO/ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย 

41,000 กลุ่มอำนวยการ 
นางฉวี  พรศรี 

197-200 

24 อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

25,000 กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางสาวเบญญาพัณฒ์  
สวรรยาวิสุทธิ์  

201-206 

25 พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนค่าจ้างประจำ และโปรแกรม
เงินเดือนบำนาญ    

18,000 กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ 

207-211 

26 ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

30,320 กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวจิรพร  จันทรขันตี 

212-217 

27 การติดตาม ประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
นางกุลนภา  กอกุลจันทร์ 

218-223 

28 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 32,920 กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวจิรพร  จันทรขันตี 

224-228 

29 ขับเคลื่อน 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 390,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวจิรพร  จันทรขันตี 

229-234 

30 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

36,720 กลุ่ม DLICT 
นายปราโมทย์  พละจิต 

235-239 

31 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอำนวยการ 21,750 กลุ่มอำนวยการ 
นางมุกดา  โพธิ์นิล 

240-244 

32 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและ
บริหารอัตรากำลัง และการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร 

245-251 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
33 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย 
80,500 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวศุทธินี จิตธรรมมา 
252-256 

34 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 118,900 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางพิกุล  คลื่นสนั่น 

257-263 

35 การตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหาร
จัดการงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด อย่างมี
ระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

12,800 หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.นางพจนีย์  ศรีสุข                    
2.นางสุภาภรณ์  วงศ์อำ
มาตรย์        3.นายอภิชาติ  
ศรีสุชาติ 

264-272 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,527,800   
 

 



กลยุทธ์ที่ 1 
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โครงการ “ระบบการดแูลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (17)  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
(3)  เป้าหมาย SDG0407 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมที่ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
 
 
 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ (170201V02) 
         ชื่อปัจจัย : นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (170201F0202) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ...............................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .......................................................................... ................................................ 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)  :  
1) หลักการและเหตุผล 

                     ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาเด็กช่วงวัยรุ่น/วัยเรียน 
จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ  ที่ 21  โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน      
จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ               
ความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม     
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน      
หรือสถานศึกษา เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์          
ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
โดยจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึ กษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล    
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา       
แต่ละช่วงวัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันกับ    
ประชาคมโลก 
               โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
และสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ยังมีเด็กและเยาวชนในสังกัดจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อม      
ที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพครอบครัว จากโรงเรียน จากชุมชนและสังค ม       
จากเพ่ือนจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนเอง ดังนั้น การส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครอง
นักเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้นักเรียนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง         
อย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รั บการพัฒนาในทุกมิติ            
เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
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2) วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพ่ือให้วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์              
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
               2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
               2.2 เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรี ยน              
เป็นทีป่ระจักษ์ 

 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
  1 โรงเรียนในสังกัด 193 โรง 
  2 นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา  ภาคีเครือข่าย โรงเรียนในสังกัด 193 โรง 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                   1  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพ ความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
                   2  สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นำกระบวนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ลงสู่การปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                   3 สถานศึกษาส่งเข้ารับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้รับรางวัล 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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4) วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ผู้บริหาร 

 -กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 -กิจกรรมอบรมและทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม  
  ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
- กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือที่เป็นเชิงประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับ  การ
ประกวดและรับรางวัลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ธ.ค. 64–ก.ย. 65  

2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
1.แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.ประชุมทำแผนเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงภายใต้ภารกิจ ฉก.ชน. 
3.การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4.ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและมีการส่งต่อ
กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบ 

ม.ค.- ก.ย.65  

3. กิจกรรมอบรมและทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
1.อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
2.รายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.-ก.ย.65  

4. กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือเป็นเชิง
ประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการประกวดและรับรางวัลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ม.ค.–ก.ย.65  

5. จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือถอดบทเรียน และสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ส.ค.-ก.ย.65  
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
สถานศึกษาในสั งกัด เป็ น โรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่ วยเหลือนั ก เรียน   ทั้ ง  3  ระดับ                      

คือโรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดเล็ก  

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนา

นักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
2. สถานศึกษาสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือได้อย่างเข้มแข็ง เป็นระบบต่อเนื่อง และเข้ารับ   

การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง         มี
คุณภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลก 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
-ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
-ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 
 

5)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ. ธันวาคม 2564- 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                
 จำนวน 130,900 บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

 
 

   

  1.1 จัดกิจกรรมเยีย่มนักเรียน สพป.อด 2 ร่วมกับ     
สถานศึกษา เพ่ือขวัญและกำลังใจสถานศึกษา 62 
แห่ง และเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลังออกจากโรงพยาบาล 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ปฏิบัติ 6 คน จำนวน 16 วัน ๆ   
  ละ 120 บาท เป็นเงิน 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติงาน  
- จัดทำถุงกำลังใจ จากใจ สพป.อุดรธานี เขต 2  
  (จำนวน 50 ถุง) 
- ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
 
 

16,920 

  
 
 
 
 

1,920 
5,000 

 
5,000 

       5,000 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมและทบทวนความรู้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา จำนวน 191 คน และคณะทำงาน 
10 คน รวม 201  คน 

1. ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 

201 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 3 วัน 

2. ค่าวิทยากร(เหมาจ่าย)  คณะละ 1,800 

บาท จำนวน 6 ชั่วโมง 3 วัน 

3. ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

112,360 

  
 
 
 
 
 

32,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,900 

4. รายงานผลการดำเนินงาน   2,700  
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3 กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อคัดเลือก
สถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือ   
ที่เป็นเชิงประจักษ์ เพื่อเสนอรายช่ือให้มีสิทธิ
เข้ารับการประกวดและรับรางวัลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
สถานศึกษา/ครู 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
สถานศึกษา/ครู 
      3. ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท  
      4. คณะกรรมการประเมินเพื่อยืนยันผลงาน
เชิงประจักษ์ของสถานศึกษา 
      5. เกียรติบัตรพร้อมกรอบ  
      6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 
 

420 

 

รวมงบประมาณ 130,900  126,000 4,900 
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โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็น
นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดร เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (17)  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 
(3)  เป้าหมาย SDG0407 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม

การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมที่ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ (170201V02) 
  ชื่อปัจจัย : นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (170201F0202) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ...............................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .......................................................................... ................................................ 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ       :  
 

1.หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในสังคม กำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย ไม่ ว่าจะเป็น 

พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง การใช้ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาทาง
ครอบครัว ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาสังคมชุมชนที่อยู่ใกล้ชิด อาจจะนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อนักเรียนได้ 
ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุนักเรียนผู้ถูกกระทำ หรือนักเรียนผู้กระทำบางคนขาดทักษะชีวิตด้านสุขภาวะทางจิตใจ 
(Mental Health Literacy) ที่ดี ที่เป็นภูมิคุ้มกันในการรองรับปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการป้องกัน ดูแล
นักเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหา ซ่ึงมีครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด พร้อมให้บริการปรับทุกข์ 
สร้างสุข แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา โดยนำหลักจิตวิทยามาช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภาวะวิกฤติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในฐานะเป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นความสำคัญของนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ ใน

การนำหลักจิตวิทยามาดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นนักจิตวิทยาประจำ

สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2  

 

2.วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการเป็นนักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษา 
            2.2 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา นำหลักจิตวิทยาไปใช้ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ช่วยปรับ

ทุกข ์สร้างสุข ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

            2.3 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การพัฒนานวัตกรรม 

 2.4 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาทราบช่องทางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายสหวิชาชีพ 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 มีทักษะความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ด้านจิตวิทยาไปใช้ให้คำปรึกษา 
แก้ปัญหา   ช่วยปรับทุกข์ สร้างสุข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

3.1.2 สามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบ
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ทราบช่องทางในการส่งข้อมูลต่อไปยังเครือข่ายสหวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา มีทักษะความรู้ด้านจิตวิทยาในการปฏิบัติหน้าที่   
 

4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
               สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีนักจิตวิทยามี
ความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่สามารถใหค้ำปรึกษานักเรียน เป็นที่ไว้วางใจนักเรียน แก้ไขปัญหาได ้
 

  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
2. สถานศึกษาแก้ไขปัญหานักเรียนด้านสุขภาวะทางจิตใจ และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 
  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ   
กิจกรรมที 2 จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่งในสังกัด 
สพป.อุดรธานี เขต 2 

  

กิจกรรมที 3 จัดอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ศักยภาพครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นนักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2” 

  

กิจกรรมที่ 4 สรุปกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงาน   
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    ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
              สถานศึกษามีนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ในการป้องกัน ดูแลนักเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหา  ต่าง ๆ ซึ่งมีครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด พร้อมให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา ให้
คำปรกึษา โดยนำหลักจิตวิทยามาช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภาวะวิกฤติ 
 

    กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ 
    ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

 5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 เดือนมกราคม - กันยายน 2565 
 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
จำนวน 13,330  บาท ( หนึ่งหม่ืนสามพันสามร้อยสามสิบบาท ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที 1 เสนอและอนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนขยาย
โอกาสทุกแห่งในสังกัด  
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมโครงการ “อบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2” 
กลุ่มเป้าหมายครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส
ทุกแห่งในสังกัด จำนวน 62 โรงเรียน  
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
 คณะทำงาน 10 คน รวม 72 คน ประกอบด้วย 
-ค่าอาหาร จำนวน 10 คน ละ 70 บาท  

13,300 
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จำนวน 1 มื้อ 
-ค่าอาหารว่างจำนวน 72 คน ละ 30 บาท 
จำนวน 2 มื้อ 
-ค่าวิทยากร(เหมาจ่าย) คณะละ 1,800 บาท 
จำนวน 6 ชั่วโมง 
กิจกรรมที ่4  สรุปกิจกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 

10,800 

700 

 

 

1,800 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,300 10,800 2,500   
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โครงการ  “ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (   ) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2)  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน   
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

(100101V06)ปัจจัย : นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับชาติ (100101F0601) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :................................................................................ ............................... 
              ชื่อปัจจัย :..........................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ตัวช้ีวัดที่  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)   :  
1.) หลักการและเหตุผล  

จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2563 พบว่า คนไทยผลิตขยะประมาณ 27.82 ล้านตันต่อปี       
หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.64 มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ จำนวน 9.58 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13 ขยะมูลฝอย
ชุมชนถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 10.88 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนที่เหลือ
นำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง จำนวน 7.39 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27 และพบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ          
2 ล้านตัน สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือจะ
กลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน (ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอ่ืน 
ๆ เช่น แก้ว กล่อง ขวด ฝาจุก) ทั้งนี้ การกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน โดยเฉพาะการกำจัดแบบเทกอง
หรือเผากลางแจ้ง และการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยลงในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้มีขยะ
มูลฝอยตกค้างจำนวนมาก ทำลายทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมอันสวยงามของชุมชน และเกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมบั่นทอนสุขภาพของเราให้อ่อนแอ เกิดโรคแทรกซ้อนได้อย่างน่ากลัว     

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงดำเนินโครงการ “โรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
สังกัด ได้ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ปลูกฝัง
จิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา รวมถึง เป็นการ
กระตุ้นและปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ “ผู้เรียน” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นสถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง      
และยั่งยืน  

2.) วัตถุประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
ตามหลัก 3 Rs อย่างถูกต้อง   
 2.2 ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างวินัย สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
เชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของ “ผู้เรียน”  
 2.3 “สถานศึกษา” สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม
ของครูอาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา เป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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3.) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ร้อยละ 100 นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 
ปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

2. ร้อยละ 100 โรงเรียน  นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. มีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ ในสาระ

การเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการบูรณาการผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด “ผู้เรียน” เป็นศูนย์กลาง  และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างยั่งยืน 
 
 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……...........................................................................................................................................................  

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการ

ปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2 โรงเรียน  นักเรียน  มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี  สามารถแยกขยะ ตามหลัก 

3Rs ได้ทุกโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3 โรงเรียนสามารถพัฒนาและนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบสามารถ

นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน สามารถนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในสาระ

การเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้อง 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอย 
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์..........นักเรียน-/โรงเรียนในสังกัด
............................................ 

 

4.) วิธีการดำเนินงาน 
ที ่ รายการ/รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ์ 2565         
นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย 
 
 
            
 
         
         คณะกรรมการ
ดำเนินงานระดับเขต
พ้ืนที่ฯ 

2 จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ
เข้าใจ แก่ผู้บริหารฯ ครู ที่
รับผิดชอบ 

มีนาคม-เมษายน 2565 

3 สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับสถานศึกษา ประจำ
กลุ่มเครือข่ายฯ 24 แห่ง ส่งแบบ
รายงาน 

 
 
 
         พฤษภาคม-
กันยายน  
          2565 

4 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาดำเนินการคัดเลือก
สถานศึกษา 3 ระดับ/ประเภท(เล็ก 
กลางใหญ่) 

5 ติดตามการดำเนินงานเชิงประจักษ์ 
ณ สถานศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก 

6 สรุปผล รายงานผล และมอบโล่
รางวัล 

กันยายน 2565 นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย 

 
 

5.) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มกราคม – กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ  
 จำนวน 9,000 บาท ( เก้าพันบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้       

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความตระหนักให้กับ
โรงเรียนโดยจัดประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายฯ 
24 แห่ง และนายกสมาคมครู 6 อำเภอ 

 
- 

  
 

 

กิจกรรมที่ 2 รณรงค์และประชาสัมพันธ์     
- จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด คัดแยก 
ขยะหน้าสำนักงานเขตฯ ป้ายรณรงค์ภายในสำนักงานฯ 
การประหยัดพลังงาน และการลด คัดแยก กำจัดขยะ 

ตามหลัก 3Rs 

1,200    
1,200 

 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินการ 1,800 - -  
  - นิเทศติดตามแบบบูรณาการฯ (โครงการ
โรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้) ค่าเบี้ย
เลี้ยงคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จำนวน 5 ท่าน ๆ ละ 120 บาท/
3 วัน 

 1,800-   

กิจกรรมที่ 4 ประกวดสื่อและผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ)  โดยคัดเลือก
สถานศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

- เงินรางวัล 3 รางวัล(เล็ก กลาง ใหญ่) 
- ค่าโล่รางวัล/เกียรติบัตร 3 รางวัล 
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 6 ชุดรายการ 

 
6,000 

 
 

  
 

3,000 
 

 
 
 

1,800 
1,200 

กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการดำเนินงาน 

   - ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม  
-    

รวมงบประมาณ 9,000 1,800 3,000 4,200 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (   ) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2)  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน   
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา  
         ชื่อปัจจัย : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม.   
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ...............................................................................................................
              ชื่อปัจจัย : ..........................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ    
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                 :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.

2560-2564 ได้กำหนดกรอบการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนมีแนวทางในการพัฒนาที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู ้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยนอกจากนั้น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือให้โรงเรียนได้
นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทุก
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการรวมทั้งมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาในประเทศดังกล่าว 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายด้านการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีดังกล่าว โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษา 
เป็นกิจกรรมขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 จึงได้จัดทำ
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ปีงบประมาณ 2565  ขึ้น 

 
2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น 
2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีใน

สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2  
2.3 เพ่ือพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทั้งกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความ

รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพื่อความสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

2.4 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีระดับอำเภอและระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.) จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 8 กิจกรรม 
2.) สถานศึกษาทุกแห่งจำนวน 192 แห่งได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
3.) ลูกเสือเนตรนารีทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมือง

ดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพื่อความสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ 

4.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ระดับอำเภอและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2565 ในระดับ ดีเด่น 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1.) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้รับการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีดีขึ้น 
2.) ลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

เขต 2 ได้รับการพัฒนาทั้งกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพ่ือความสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ 
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นายอำนวย เพ็งพันธ ์
นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย 

4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน 
 1.1 ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
 1.2 วิเคราะห์ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉ. 2) พ.ศ.2545 และ(ฉ.3) พ.ศ.2553 
 1.3 ศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

ต.ค. - ธ.ค.2564 นายอำนวย เพ็งพันธ์  
นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย 

2  ขั้นดำเนินการ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาวาง
แผนการดำเนินงาน 
  2.2 จัดทำรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินงาน 
  2.3 ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ 
  2.4 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
  2.5 สรุปผลการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา  

  

3 ขั้นตรวจสอบ 
    การกำกับติดตามนิเทศและการประเมินผลการ
ดำเนินงานโดยคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่งตั้ง  

  

4 ขั้นประเมินผล 
  4.1 โดยใช้แบบสอบถามการดำเนินแผนงาน/โครงการ
และกิจกรรม 
  4.2 โดยคณะกรรมการฯ  

  

5 ขั้นสรุป การรายงานผลการดำเนินงาน  ก.ย.2565 อำนวย 

 
 

กุมภาพันธ์
-กันยายน
2565 
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
........................-...................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
8.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้รับการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีดีขึ้น 
 8.2 ลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 

2 ได้รับการพัฒนาทั้งกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพ่ือความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 

 8.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2  มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีระดับอำเภอและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

8.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562 ในระดับดีเด่น 

 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1.สถานศึกษาในส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีดีขึ้น 
  2.ลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้รับการพัฒนาทั้ง
กายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและ
เจริญก้าวหน้าเพื่อความสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ 
  3.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 
มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี
ระดับอำเภอและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

1.แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2.แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
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  4.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 256๔ 
ระดับดีเด่น 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 โรงเรียนในสังกัด/ผู้เรียน 

 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน  74,400  บาท ( เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาท ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต2 จำนวน 2 ครั้ง  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 

24,672 
 
 
 
 

 
 
 
 

15,000 

 
 
 

9,672 
 

 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสังกัด
สถานศึกษาทุกแห่ง 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ทั้งคณะ 10 วัน 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 

26,700  
 
 

26,700 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทั้งคณะ 7 วัน 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 

4,128  
4,128 

 
 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



กลยุทธ์ที่ 2 
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โครงการ “การประเมนินักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565” 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง           

ในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ      

การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

(4)  
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04) 
         ชื่อปัจจัย :  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (120101F0406) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ...............................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ..........................................................................................................................  
สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมกภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   ตัวช่ีวัด  2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)    :  
 

1) หลักการและเหตุผล 
 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  เป็นงานที่สนอง 
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2506  
เป็นต้นมา  โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้
ดี  และคัดเลือกโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและ
เพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ปัจจุบ ันแบ่งการคัดเลือกระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อน
ประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งการดำเนินการประเมินคัดเลือก ตามระเบียบ
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา และใช้
แบบประเมินตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื ่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2.2 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต  2  เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  มีความโปร่งใส  และ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
  2.4 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดีเด่น  
  2.5 เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1 นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 
 2 สถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2       

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักเรียนได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 
2. สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……........................................................................................................................................................  

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1 การประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้รับการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

3  สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลัดใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) 

หลักสูตร(ค) การศึกษาของครูและ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 72,000 บาท ( เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินสถานศึกษา
พระราชทาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  จำนวน  2 โรงเรียนๆละ 40,000 
บาท 

72,000 - 72,000 - 

- รวมงบประมาณ 72,000 - 72,000  

      รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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โครงการ  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ     

การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(3) เป้าหมาย SDG0405  ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้านศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่

เปราะบาง  ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมืองและเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0405  การติดตามวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 49  ระบุว่า คคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน           

ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งละการสนับสนุน 
จากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น”และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีส ิทธิ  
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที ่ร ัฐต้องจัดให้อย่างทั ่วถึง    

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย           
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ส ังคม การสื ่อสารและการเร ียนรู ้หร ือม ีร ่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลซึ ่งไม่สามารถพึ ่งตนเองได้ หรือไม่ม ีผ ู ้ด ูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บ ุคคลดังกล ่าว   
มีส ิทธ ิและโอกาสได ้ร ับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสำหร ับคนพิการ ในวรรคสอง 
ให ้จ ัดต ั ้งแต ่แรกเกิดหร ือพบความพิการโดยไม ่เส ียค ่าใช ้จ ่ายและให้บ ุคคลด ังกล ่าวมีส ิทธ ิได ้รับ     
สิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อบริการและความช่วยเหลืออื ่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ    
ที ่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบ    
ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” การให้การศึกษาแก่เด็กที ่มีความต้องการพิเศษ  
ไม่ควรแยกออกไปจากการให้การศึกษาแก่เด็กปกติควรให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนรวมกันไปโดยไม่มี     
การแบ่งแยกท่ีเรียกว่า “เรียนรวม (Inclusive  Education)” 

 จากการรายงานข้อมูลนักเร ียนพิการเร ียนรวม ในระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ 
(โรงเรียนเรียนรวม)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า  มีนักเรียนพิการเรียนรวม  จำนวน  3,276 คน  อยู่ในโรงเรียน  182  
โรง  เป็นนักเรียนพิการเรียนรวม 9 ประเภท  แบ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ( LD) 
จำนวน 3 ,001 คน ค ิด เป ็นร ้ อยละ 91 .60  น ับ เป ็นกล ุ ่ มท ี ่ ม ี จำนวนมากท ี ่ ส ุ ด เด ็ก เหล ่านี้    
มีระดับสติป ัญญาปกติหรือสูงกว่าปกติแต่ม ีป ัญหาทางการเร ียน โดยเฉพาะการอ่าน การเข ียน 
หรือคณิตศาสตร์ (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553) ให้เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถเรียนได้เหมือนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน 
ทั้งๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอ    เมื่อเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา 
ปัญหาจะพอกพูนมากขึ ้น  จนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือถูกผลักดันให้ไป เรียนในโรงเรียน  
จากการนิเทศบูรณาการ พบว่า ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที ่มีนักเรียนพิการเรียนรวม 
คือต้องการพัฒนาบุคลากร เรื ่อง  การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  แนวทางการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมทั่วไปและการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความพิการของนักเรียน   

จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม  
สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคน  ให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเองที่มีอยู่ ตลอดจนการวัด      
แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ท ี ่ ม ุ ่ ง เ น ้ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า  ( F o r m a t i v e  A s s e s s m e n t ) 
และการพัฒนาทักษะด้านอาชีพภายใต้แนวคิดว่าบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนมีสิทธิ     
และมีความเท่าเทียมในการได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สามารถประกอบอาชีพ    
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พึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอันจะส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
ทุกคน  สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข    
2) วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
 2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพครใูนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)    
 3.เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการช่วยเหลือสอดคล้องตามศักยภาพ 
  
3)   เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 2. ครูผ่านการอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
 3. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   
  1. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมสามารถบริการแก่โรงเรียนในเครือข่ายได้ 
 2. ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ถูกต้อง 
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 
  
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
  1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล 
 2. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมที่มีได้รับการนิเทศติดตาม 
 
4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

มค.-กย.65 ศน.วิมล เถาวัลย์ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน พย.64 - กย.65 ศน.วิมล เถาวัลย์ 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไดต้รงตามศักยภาพ 

 

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1.ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   
2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน สามารถพัฒนาการดำเนินงานได้เหมาะสมกับบริบท 

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
เรียนรวมได้รับการนิเทศติดตาม 

นิเทศแผน 
 
จำนวนครั้งที่นิเทศ 

แบบตรวจสอบแผน IEP 
 
แบบนิเทศ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
  2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565       
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 26,250 บาท จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
1 การประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน 
  จำนวน 10 คน x 120 บาท 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท x 6 ชั่วโมง 
3 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงาน 
  จำนวน 10 คน x 300 บาท 
4 ค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 
  จำนวน 3 เล่ม x 150 บาท 

   
 
 
 

3,600 

 
 
1,200 
 
 
 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
450 

รวมงบประมาณ  8,250     
 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
1 การประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน 
  จำนวน 10 คน x 120 บาท 
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงาน 
  จำนวน 18 วัน x 300 บาท 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน 
  จำนวน 5 คน x 120 บาท x 18 วัน 
4 ค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 
  จำนวน 3 เล่ม x 200 บาท 

  
  
 
 
 
10,800 

 
1,200 
 
5,400 

 
 
 
 
 
 
600 

รวมงบประมาณ 18,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,250    

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



กลยุทธ์ที่ 3 
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โครงการ “ โรงเรียนคณุภาพของชุมชน”   

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 12101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(3) เป้าหมาย SDG040A  สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา    
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก 

ผู้พิการ และเพศภาวะและจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนากาเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0502 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น     
ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                              :  
 

หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 มาตรา 24 การจัด 
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความ รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ สถานศึกษาในฐานะ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสถานศึกษา
ที่ทำหน้าที่เพียงบอก สอน และผลิตเพียงผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้นการประสานงานร่วมมือกันในส่วนการ
บริหารต่าง ๆ ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะให้ชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนาได้ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องช่วยเหลือ 
ชุมชนเป็นการตอบแทน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ที่มีวิสัยทัศน์ในการให้ความสำคัญกับการสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ประชากรในทุกช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น
หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เอ้ือต่อการสร้าง
สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ 
และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ได้มีเป้าหมายให้
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งโรงเรียนสามารถทำได้โดยการเตรียม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างเยาวชนในยุคใหม่ให้มีความพร้อมกับการ
ดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียนในทุกด้านทำให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้แก่นักเรียน  อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม นับว่าเป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องพัฒนา โดยอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมต้องมีความปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนต้องมีความพร้อม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนรู้  มีความดึงดูดใจ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน รวมทั้งมี
แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาตามความสนใจ  
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 ทั้งนี ้โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของชุมชน คือ โรงเรียนที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมี
ความสะอาด ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ มีแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เอ้ือต่อการ เรียนรู้ตามบริบทของ
โรงเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ความพึงพอใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้สร้างความเข้มแข็งมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
เป็นที่พึงพอใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเป็น โรงเรียนคณุภาพของชุมชนของชุมชน  
 2) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีบรรยากาศการเรียนรู้ มีความ

ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ   
 3) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

     ตามบริบทของโรงเรียน 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสร้างความพึงพอใจ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

  5) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีการปฏิบัติเป็นเลิศตามสภาพบริบทและจุดเน้นของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชน 

 
เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)        
  1. โรงเรียนในสังกัด 194 โรงเรียน มีการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 

  2. สพป.อุดรธานี เขต 2  มี โรงเรียนแกนนำโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่มีการปฏิบัติเป็น
เลิศในระดับกลุ่มเครือข่ายทั้ง 24 โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน,มีต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ระดับอำเภอ ทั้ง 6  

อำเภอพ้ืนที่รับผิดชอบ รวม 17  โรงเรียน และต้นแบบฯระดับเขตพ้ืนที่ จำนวน  3 โรงเรียน   
แบ่งตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ตามสภาพบริบทจำนวนนักเรียนของ สพป.อด.2  

 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)         
 โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการดำเนินงานตามจุดเน้น 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามบริบทของโรงเรียนตนเอง  
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 

โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีการดำเนินงานตามคู่มือ
แนวทางท่ี สพป.อด.2  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 

 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1.  โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการดำเนินงาน 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 

2. โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาขับเคลื่อนสู่โรงเรียนแกนนำโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่มีการปฏิบัติ 
เป็นเลิศในระดับกลุ่มเครือข่ายทั้ง 24 โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน,มีตน้แบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ระดับอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอพ้ืนที่รับผิดชอบ รวม 17  โรงเรียน และต้นแบบฯระดับเขตพ้ืนที่ จำนวน  3 โรงเรียน 
แบ่งตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ตามสภาพบริบทจำนวนนักเรียนของ สพป.อด.2 
รับผิดชอบ รวม 17  โรงเรียน รวม 72  โรงเรียน และต้นแบบฯระดับเขตพ้ืนที่ จำนวน  3 โรงเรียน  
แบ่งตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ตามสภาพบริบทจำนวนนักเรียนของสพป.อด.2 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
1.  โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการดำเนินงาน 

โรงเรียนคณุภาพของชุมชนร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 
  2. โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาขับเคลื่อนสู่โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีการ 
ปฏิบัติเป็นเลิศในระดับกลุ่มเครือข่าย มีโรงเรียนแกนนำโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
ในระดับกลุ่มเครือข่ายทั้ง 24 เครือข่ายโรงเรียน รวม 72  โรงเรียน และต้นแบบฯระดับเขตพ้ืนที่  
จำนวน  3 โรงเรียนแบ่งตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ตามสภาพบริบท 
จำนวนนักเรียนของ สพป.อด.2 

 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในสังกัด สพป.อด.2 

 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
ปีการศึกษา 2565 โดยประเมินผลอย่างต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 พัฒนาเกณฑ์คู่มือ KPI โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
1. ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชม 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง  จำนวน 130 บาท * 15 
คน * 1 วัน 
2. ค่าชดเชยน้ำมันสำหรับกรรมการ จำนวน 150 
บาท * 10 คน * 1 วัน 

3,450.- 
 

  
 
 
 
 

1,950.- 
 

1,500.- 

 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามประเมินจุดเน้น 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนแกนนำ
ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 24 โรงเรียน 
(Zoom Meeting) 

   
 
 

 

 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 
(คณะกรรมการ 12 คน) 
1.ค่าชดเชยน้ำมันสำหรับกรรมการ  12 คน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ  12  คน 

26,700.- 
 
 
 

 

  
 
 

20,940.- 
5,760.- 

 

กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์นำเสนอโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน ผ่านช่องทาง Youtube 
Monkey Channel Udn2  นำเสนอกิจกรรม 
โดดเด่นของโรงเรียน ทั้งหมด 8 ตอน  
ตอนที่ 1 ครูผู้ช่วยหน้าตาดี สอนดี สอนเก่ง   
ตอนที่ 2 ห้องเรียน ว้าวๆ อุดรเขต 2 
ตอนที่ 3 สนามเด็กเล่น ว้าวๆ อุดรเขต 2 
ตอนที่ 4 โครงการอาหาร ว้าวๆ อุดรเขต 2 

4,870.- 
 

  
 
 
 
 

4,870.- 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2           หน้า 101 
 

ตอนที่ 5 โรงเรียนห้องน้ำ หรรษา 
ตอนที่ 6 ห้องสมุดเสริมปัญญา 
ตอนที่ 7 ดนตรี กีฬา เบิกบาน 
ตอนที่ 8 ชื่นชมผลิตภัณฑ์ 1โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 
ตอนที่ 9 เปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ดี วิสัยทัศน์เด่น 
เน้นผลสัมฤทธิ์ 
ตอนที่ 10  เปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ดี วิสัยทัศน์เด่น 
เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตอนที่ 11  ท้าพิสูจน์โรงเรียน วิสัยทัศน์ดี เน้น
จุดเนน้ 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็น
เลิศ   
1.มอบโลห์รางวัลต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนระดับเขตพ้ืนที่ จำนวน 3 รางวัล 
(1,500*3) 
2.มอบเกียรติบัตรต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนระดับระดับอำเภอ  จำนวน  18  โรงเรียน 
จำนวนรางวัล (150*18) 

4,980.- 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,280.- 
 
 

2,700.- 
รวมงบประมาณ 40,000.-  30,150.- 9,850.- 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน” 
หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 12.1 การปฏิรูปกระบวนเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ   
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชาย เด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี พ.ศ. 2573 

 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .......................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21   
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ส่วนที ่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                            :  
 

หลักการและเหตุผล 
    ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษา             

ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้      
ในศตวรรษที่ 21"   ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs 
ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการ
ร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน 
เช่น ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ ดังนี้  

1.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ 
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

2.ปรับรื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  โดยมุ ่งปฏิรูปกระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  

3.ปรับร ื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการบริหารจ ัดการและพัฒนากำลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล  

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที่ 21 รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้
เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดว ิเคราะห์ เพื ่อให้แก้ป ัญหาได้ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
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ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด โดยประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
 จากวิสัยทัศน์ เป้าหมายและข้อเสนอดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้
กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ในด้านทักษะและความสามารถ คือ 
ที่ได้กำหนดให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
สะท้อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนหรือไม่ ซึ่งกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4  ระดับ ได้แก่ 
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  โดยมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน 
คือ ช่วยให้ผู ้เรียนได้รู ้ถึงศักยภาพในสมรรถนะความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนศักยภาพที่ตนมี ว่าต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาในเรื่องใด ที่จำเป็นสมควรได้รับการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งยังมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนดังนั้น ในการ
เร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้ดำเนิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื ้นฐาน (O-NET) ช ั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  กิจกรรมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมการการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาท่ี 3 
 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรยีน  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3   ความสามารถด้านภาษาไทย  
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. เพ่ือนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน  ร้อยละ 100 
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3. เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับขาตขิั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 มีผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

      2. ครูผู้สอนนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome)  

         1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพื่อวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

      2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัด โครงสร้างการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานได้  
 
4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
ผ่านระบบ O-NETที่ www.niets.or.th โดยใช้ 
Username และPassword ของโรงเรียน 

  กันยายน 2564 สถานศึกษา 

นักเรียนเทียบเท่า หรือนักเรียน home school ที่
ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ O-NET ต้องสมัครสอบ
ด้วยตนเองผ่านทางเว๊บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th 

  กันยายน 2564 นักเรียน/ผู้ปกครอง 

ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านผ่านระบบ 
O-NETที่ www.niets.or.th 

  กันยายน –   ตุลาคม 
2564 

คณะทำงาน 

สำรวจโรงเรียนที่ประสงค์จัดประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  ธันวาคม 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สถานศึกษา 

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบและ
ตัวแทนศูนย์สอบ 

  ธันวาคม 2564 คณะทำงาน 

สทศ.ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ   มกราคม 2565 สทศ.สพฐ. 
จัดทำแบบเครื่องมือการทดสอบ Pre O-NET   มกราคม 2565 คณะทำงาน 

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ............................................................................................................................. .............................. 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ   มกราคม 2565 สถานศึกษา 
สทศ.ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ 

  มกราคม 2565 สทศ.สพฐ. 

ประสาน สพฐ.เพ่ือขอรับไฟล์ข้อสอบ (RT) / (NT)   มกราคม 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สพฐ. 

ศูนย์สอบ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯระดับสนาม
สอบ 

  กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงาน 

วันสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงาน 
วันสอบ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงาน 
ดำเนินการจัดประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

ดำเนินการจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       
ผ่าน www.niets.or.th 

  มีนาคม 2565 สพฐ. 

ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        
ผ่าน www.niets.or.th 

  มีนาคม 2565 สพฐ. 

ประกาศผลสอบ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
และประกาศผลสอบ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มีนาคม 2565 คณะทำงาน 

สรุป รายงานผลการดำเนินงานการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

เมษายน 2565 คณะทำงาน 

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด   
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับขาตขิั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลประเมินความสามารถด้ านการอ่าน (RT) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2.  เป็นสารสนเทศแก่ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  

วิเคราะห์มาตรฐาน /สาระที่ผู้เรียนมีผลการประเมินต่ำเพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล                
ในการวางแผนในการสอนซ่อมเสริมหรือออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพื่อวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

4. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  ร้อยละ 100 
 
  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/
ประเมินผล 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผล
การทดสอบระดับขาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  น ักเร ียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน (RT) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
-   ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  วิเคราะห์มาตรฐาน /สาระที่ผู้เรียนมีผล
การประเมินต่ำทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำไปใช้ใน
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล สำหรับการวางแผนสอนซ่อม
เสริมหรือออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน ร้อยละ 90 
-   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 100 

- สำรวจ  
- ทดสอบ 
 
 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
- รายงานการดำเนินการ  

- ระบบ O-NET 
www.niets.or.th 
- แบบทดสอบ (สพฐ.) 
 
 
- แบบรายงาน  
 
 
 
 
 
- แบบรายงาน 

  
 
 
 

http://www.niets.or.th/
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
1. จำนวน 109,900 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ พัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. จำนวน 436,150 บาท ( สี่แสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณ สทศ.  

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( Pre O-NET)  
(งบพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

9,900.-   
 

 

1.1 ประชุมคณะทำงาน ครูวิชาการระดับกลุ่ม
เครือข่าย เพ่ือวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  
1. ประชุมคณะทำงานจัดทำ Pre O-NET)  

    จำนวน 20 คน  1 วัน  

   1.1.1 ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

30 คน 1 วัน คนละ 130 บาท (30x130x1) 

      1.1.2 ค่าชดเชยน้ำมันเชือ้เพลิงคณะทำงาน 

คนละ 200 บาท 1 วัน (30x200x1)   

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,900.- 
 

6,000.- 

 

1.2 การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน     -  -  

รวมงบประมาณ 9,900.- - 9,900.-  

กิจกรรมที่ 2 ประเมินด้านการอ่าน(RT)  50,000.-    
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

(งบพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

2.1 ดำเนินการประเมินด้านการอ่าน (RT)  

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
จำนวน 190 โรงเรียน 
     2.1.1 ค่าบริหารจัดการสอบ(RT) ชั้น ป. 1 

จำนวน 24 กลุ่มเครือข่าย ดังนี้  

         - (22x2,000)  

         - ( 2x3,000) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

44,000.- 
6,000.- 

 

รวมงบประมาณ 50,000.- - 50,000.- - 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
(งบพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
 

50,000.- 

   

3.1 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จำนวน 193 โรงเรียน 
     2.1.1 ค่าบริหารจัดการสอบ(NT) ชั้น ป. 3 

จำนวน 24 กลุ่มเครือข่าย ดังนี้  

         - (22x2,000)  

         - ( 2x3,000) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

44,000.- 
6,000.- 

 

รวมงบประมาณ 50,000.- - 50,000.-  

กิจกรรมที่ 4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
(งบประมาณ สทศ.) 
4.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมระดับศูนย์สอบ  
   4.1.1 ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท) /อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม (70 บาท)  จำนวน 20 คน 1วัน  
คนละ 220 บาท (20x220x1) 

436,150.- 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,400.- 
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  4.1.2 ค่าตอบแทนประชุมเจ้าหน้าที่ระดับศูนย์สอบ  
จำนวน 20 คน 1วัน คนละ 300 บาท (20x300x1) 
 4.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ระดับ
ศูนย์สอบ(วันสอบO-NET ป.6)  
           - ประธานศูนย์สอบ  
           - ผู้ประสานงาน (2x2,000) 
           - คณะทำงาน (24x300) 
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการขนส่งข้อสอบจาก
ศูนย์สอบถึงสนามสอบจำนวน 24 คน 1วัน  
คนละ 300 บาท (24x300x1) 
      - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการระดับ
ศูนย์สอบ จำนวน 24 คน 1วัน คนละ 300 บาท 
(24x300x1) 
4.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน  
   4.2.1 ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท) /อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม (70 บาท)  1วัน คนละ 220 บาท 
(110x220x1) 
  4.2.2 ค่าตอนแทนประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสนาม
สอบ จำนวน 110 คน 1วัน คนละ 200 บาท 
(110x200x1) 
  4.2.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการคุมสอบระดับ
สนามสอบ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) วันที่ 12 ก.พ.65 
 
        - หัวหน้าสนาม 24 คน(24x500) 
        - ผู้ประสาน 24 คน (24x300) 
        - กรรมการกลาง 30 คน (30x300)  
        - ประชาสัมพันธ์ 24 คน (24x300)  
        - นักการภารโรง 24 คน (24x250)  
        - รักษาความปลอดภัย 24 คน (24x300)  
        - กรรมการคุมสอบ 262 คน (262x300) 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

6,000.- 
 
 
 

5,000.- 
2,000.- 
7,200.- 

 
7,200.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000.- 
 
 
 
 

12,000.- 
7,200.- 
9,000.- 
7,200.- 
6,000.- 
7,200.- 

78,600.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200.- 
 
 
 
 

24,200.- 
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        - กรรมการคุมสอบสำรอง 24 คน (24x300) 
   4.2.4 ค่าบำรุงสนามสอบ24 สนาม (24x1,000) 
   4.2.5 ค่าบำรุงห้องประชุม (6x1,500) 
   4.2.6 ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 
          (10x200) 

7,200.-  
24,000.-  
9,000.- 

 
 
 

2,000.- 

4.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน  
   4.3.1 ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท) /อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม (70 บาท)  1วัน คนละ 220 บาท 
(100x220x1) 
  4.3.2 ค่าตอนแทนประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสนาม
สอบ จำนวน 100 คน 1วัน คนละ 200 บาท 
(100x200x1) 
  4.3.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการคุมสอบระดับ
สนามสอบ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) วันที่ 13 ก.พ.65 
        - หัวหน้าสนาม 27 คน(27x500) 
        - ผู้ประสาน 27 คน (27x300) 
        - กรรมการกลาง 27 คน (27x300)  
        - ประชาสัมพันธ์ 27 คน (27x300)  
        - นักการภารโรง 27 คน (27x250)  
        - รักษาความปลอดภัย 27 คน (27x300)  
        - กรรมการคุมสอบ 136 คน (136x300) 
        - กรรมการคุมสอบสำรอง 27 คน (27x300) 
   4.3.4 ค่าบำรุงสนามสอบ 27 สนาม (27x1,000) 
   4.3.5 ค่าบำรุงห้องประชุม (6x1,500) 
   4.3.6 ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 
          (10x200) 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

13,500.- 
8,100.- 
8,100.- 
8,100.- 
6,750.- 
8,100.- 

40,800.- 
8,100.- 

 
 
 

22,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,000.- 
9,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000.- 

รวมงบประมาณ 436,150.-  305350.- 126,800.- 4,000.- 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 546,050.-  305350.- 236,700.- 4,000.- 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “โครงการเด็กอุดรธานี เขต 2 วิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1)  เป้าหมายระดับประเดน็ (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21    
 2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
 3)  เป้าหมาย SDG0406   สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน และผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วน 
(Substantial proportion)  สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ภายในปี 2573   

 
 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)    ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ครูผู้สอน 
    ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มทีักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประเทศ   
  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
         ตวัชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 
 
 
 
 
 
                   
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 1.  หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ ความเป็น
พลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างปกติสุข การอ่านและการเรียนรู้หนังสือ (Reading & 
Literacy) เป็นทักษะที่จำเป็นยิ่งสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่วและ
เข้าใจความหมายจะนำมา ซึ่งความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะและประยุกต์ใช้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กำหนดเป้าหมายให้“นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
สื่อสารได้ 

 นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2565 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 -2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ใน
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทีจ่ะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันโดย
เน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาให้สถานศึกษา ที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเชิง
สมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย 
และนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  ไดต้ระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเด็กอุดรธานี   
เขต 2 วิถใีหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
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2.วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
        2.2  เพ่ือบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและครูผู้สอน 
        2.3  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย 
        2.4  เพ่ือให้ครูได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมได้การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ 
       2.5  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
          3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ร้อยละ  95 อ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ 
          3.1.2  โรงเรียน 192 โรง ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          3.1.3  ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 จำนวน  200 คน ได้รับการพฒันาด้านเทคนิคการสอน 
          3.1.4  ครใูนสังกัด  200 คน  ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมได้การแก้ปัญหาการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
          3.1.5  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกลุ่มเครือข่าย  มีโรงเรียนต้นแบบอ่านออกเขียนได้ (Best Practice) 
        3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
          3.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้  ร้อยละ  95 
   3.2.2  โรงเรียนทุกโรงเรียน บันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   3.2.3  มีโรงเรียนต้นแบบมีแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน (Best Practice) 
   3.2.4  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ ร้อยละ 90 
   3.2.5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
 
4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)   ธันวาคม 2564  

 
 
นางรัดดา  วิทยากร 

2.คัดกรองนักเรียน มกราคม 2565 
3.อบรมครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กุมภาพันธ์  2565 
4.นิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มกราคม-กรกฎาคม 2565 
5.ประกวดนวัตกรรม กรกฎาคม 2565 
6.ท้าพิสูจน์อ่านออกเขียนได้ สิงหาคม 2565 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  
 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้กำหนดให้
มีจุดเน้นนโยบายอ่านออก เขียนได้  ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่มีแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จึงได้จัดทำ
โครงการเด็กอุดรธานี เขต 2 วิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ทุกคน สามารถมีทักษะการอ่านการเขียนที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
        1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างร้อยร้อยละ 95 
  2.  โรงเรียนบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        3.  สพป.อุดรธานี เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน( Best Practice)  
จำนวน 24 โรงเรียน   
  4.  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาและมีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่มีคุณภาพ 
  5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
  6.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

1. นักเรียนชั้นประปีที่ถมศึกษาปีที่ 1-3  อ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 

 2.  ทุกโรงเรียนทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

        3.  มีโรงเรียนต้นแบบการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน( Best Practice) กลุ่มเครือข่ายละ 1 โรงเรียน 
        4.  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาและมีเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ  

       5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
        1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
        2. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
        3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หน่วยงานเกี่ยวข้อง   
 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU   -    
กิจกรรมที่ 2  การคัดกรองนักเรียน -    
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะทำงาน จัดทำเครื่องมือ 10 คน  x 130 บาท 
2. ค่าชดเชยน้ำมัน 10 คน  x  300  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม 220 คน x 1 วัน 
x  130 บาท  
4. ค่าวิทยากร 600 บาท  x 6 ชม. x 2 วัน 
5. ค่าที่พัก  1  คืน  x 850 บาท 
6. ค่าพาหนะวิทยากร  1,500 บาท    

(41,000) 
 

1,300 
3,000 
27,300 

 
7,200 
700 

1,500 

 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 

 
 

1,300 
3,000 
27,300 

 
700 

 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที 4 นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้                    
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะทำงาน จัดทำเครื่องมือ 6 คน x  12 วัน x  2 ครั้ง     
x 130 บาท  
2. ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการนิเทศ   2  คัน  x  12 
กลุ่มเครือข่าย x  500 บาท 
3. ค่าเอกสาร 

 (28,560) 
 

 15,600 
 
 

12,000   
 

       960 

  
 

 15,600 
 
  

12,000    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

960 
กิจกรรมที ่5 ประกวดนวัตกรรม (Best Practice) 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะทำงาน จัดทำเครื่องมือ 10 คน x 2 วัน x 130 บาท 
2. ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการประเมิน  10 คน  x                         
1 วัน x 300  บาท 
3. เงินรางวัล     

(9,600) 
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4,000  

 
2,600 
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กิจกรรมที่ 6 ท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้  ป.1-3  
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะทำงาน จัดทำเครื่องมือ 10 คน x 2 วัน x 130 บาท 
2. ค่าชดเชยน้ำมัน 10 คน  x 2 วัน x 300  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมชี้แจงกรรมการ
ประเมิน 20 คน x 1 ครั้ง x  130 บาท  
4. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินฯ  800 คน x 100 บาท   
5. ค่าแบบประเมิน   7000 คน x 5 บาท 
6.ค่าพาหนะรับส่งแบบทดสอบ 24 สาย x 300  บาท   
7.ค่าพาหนะในการนิเทศ 26 สายx 500 บาท   
8.วัสดุ    

(169,400) 
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รวมทั้งสิ้น 248,560 11,200 197,200 40,160 
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โครงการ  “นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลกั)         ชื่อองค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0405  การติดตาม วัด และประเมินผลทางการศึกษา 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                    :  

1) หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียน จะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้น จะต้องมีกระบวนการ 
สู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนต้องประกัน คุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผู้เรียนจะต้องมี คุณภาพ 
และมาตรฐานตามหลักสูตร  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะต้องมี

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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กระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน การสอน 
และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการ นิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจำเป็นต่อการจัดการศึกษา ที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ ที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ
ช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง เป็น
องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอน มีคุณตาม
มาตรฐาน การศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ต้อง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและจัดการศึกษา ใน
ยุคประเทศไทย 4.0   
      เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในแต่
ละกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ในศตวรรษที่ 21 จัดทำแผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบโดยมุ่งให้ คณะผู้นิเทศใช้กระบวนการนิเทศในการกระตุ้น ยั่วยุท้า
ทาย ริเริ่ม  ร่วมคิดร่วมทำสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ของผู้เรียน  ผ่านการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับให้
เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี  เขต 2    
2.2 เพ่ือค้นหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศและ

เผยแพร่ ผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   
2.3 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถพัฒนาตามศักยภาพของ  

แต่ละบุคคล ให้เป็นมืออาชีพ 
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3)   เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ร้อยละ 100   
 2. มีแนวทางของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพร่ ผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน 
 3. ศึกษานิเทศก์นิเทศ กำกับติดตาม 

3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   
 1. โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 2. สถานศึกษาไดเ้ผยแพร่ ผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และนักเรียน 
 3. ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ   
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 1. สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 2. สถานศึกษาร้อยละ 40 มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 3. ศึกษานิเทศก์ร้อยละ ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ   
 4. มีช่องทางการนิเทศออนไลน์  
 
4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 สถานศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ส่งผลให้มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และ
บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพตามสมรรถนะที่กำหนด 
 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตค.64 ศน.วิมล เถาวัลย์ 
นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564  
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ เม.ย.65  
การพัฒนาการนิเทศออนไลน์ ธ.ค.64  
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1 สถานศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
2 สถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
3 ศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะตามที่กำหนด 

 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ
วัดผล/
ประเมินผล 

1. สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
2. สถานศึกษาร้อยละ 40 มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 
3. ศึกษานิเทศก์ร้อยละ ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพ   
 
4. มีช่องทางการนิเทศออนไลน์  
 

จำนวนครั้งที่
นิเทศ 
รายงานผล 
 
จำนวนผู้รับการ
พัฒนา 
ตรวจสอบ
เว็บไซต์ 

แบบประเมิน 
 
รายงานผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3 ศึกษานิเทศก์ 

 
5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

 1 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565    
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 196,800 บาท จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อน 
เปิดภาคเรียน   
  1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายละ 
2,000 บาท x 24 กลุ่ม 

 48,000   

รวมงบประมาณ 48,000 48,000   
กิจกรรมที่ 2 นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 
  1 ประชุมเตรียมจัดทำเครื่องมือ 
  2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 24 ครั้ง x 4 คัน x 300 
บาท 
  3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 24 วันx 11 คนx 120บาท 
  4 ค่าเอกสารสรุปรายงานผล 

  
 

3,120 
28,800 
31,680 

  
 
 
 
2,000 

รวมงบประมาณ 65,600    
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 
  1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
  2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 คน x 240บาท x 2 วัน 
  3 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  5 คัน x 1,500 บาท  
  4 ค่าที่พัก 6 ห้อง x 1,200 บาท x 2 วัน 
  5 สรุปผลการดำเนินงาน 

  

7,200 
6,240 
7,500 
14,400 

 
 
 

 
 
 
 
2,500 

รวมงบประมาณ 37,840    
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการนิเทศออนไลน์ 
   รูปแบบ On Demand 
  1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาทx 3 วันx2 คน 
  2  ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  12 คน x 400 บาท x 3 

  
 
21,600 
14,400 
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วัน 
  3 ค่าอาหาร 24 คน x 130 บาท x 3 วัน 

9,360 

รวมงบประมาณ 45,360    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 196,800    

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “การขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10  
      และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (10)* การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐาน   และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม  ดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDG4    
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : . สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา  
         ชื่อปัจจัย :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................               
   ชื่อปัจจัย : .....................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                        :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  
ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน 
แห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐาน  
แก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง 
มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเร ีย นเป็นคนดี  ทั ้งนี ้ ด้านที ่ 3. 
มีงานทำมีอาชีพ 1.การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
และเยาวชน รักงาน สู ้งาน ทำจนงานสำเร็จ 2.การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี   
จุดมุ ่งหมายให้ผู ้เร ียน ทำงานเป็นและมีงานทำในที ่สุ ด 3. ต้องสนับสนุน ผู ้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ 
มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว  อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ  มอบหมายให้รับผิดชอบ 
การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยมีแนวทางในการพัฒนาแบบอย่างที่เป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพ  
การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อปล ูกฝ ังหล ักค ิดปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในระด ับปฐมวัย    
และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการปลูกฝัง 
ค่านิยมอยู่อย่างพอเพียงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) 
มีความสอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDG) อย่างกลมกลืน เพราะมีเป้าหมายปลายทาง 
ที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ทั้ง SEP และ SDGs ต่างมุ่งพัฒนาและสร้างความสมดุลในมิติสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ ่งแวดล้อม ส่วนที ่เหลื ่อมกันอยู่  แต่ไม่ขัดกันก็คือ SEP เน้นมิติวัฒนธรรมด้วย ขณะที่ใน SDGs 
มิติวัฒนธรรมแฝงอยู่ในหลายเป้าหมาย และมีส่วนของ สันติภาพและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพิ่มเข้ามา 
เพื ่อให้การดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ  ในหลวงรัชกาลที ่ 10 และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย 
คือ สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของสถานศึกษาทั่วประเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีสถานศึกษาที่ 
ผ่านการประเมินเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
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ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 164 แห่งและ  
ยังไม่ผ่านการประเมินจำนวน  29  แห่ง ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้รับนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
 ดังนั ้น สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงได้ตอบสนองนโยบาย 
ของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่สถานศึกษา ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทบทวน สร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง  
รัชกาลที่ 10 และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์   

2. เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาทั่วไปให้พร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
3. เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาพอเพียงเตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
 

3)   เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. ผู้เรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษา
และการดำเนินชีวิต ร้อยละ 80 

2. สถานศึกษาทั่วไป ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเพ่ือรับการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 5 
3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   

 1. ผู้เรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษา
และการดำเนินชีวิต 

 2.สถานศึกษาทั่วไปสามารถดำเนินการพัฒนาและผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษา 
พอเพียงได้       

 3. สถานศึกษาพอเพียงสามารถดำเนินการพัฒนาและผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาได้   
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 1.  ร้อยละของผู้เรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการ
ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
สถานศึกษาและการดำเนินชีวิต 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาทั่วไปได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง  
 3. ร้อยละของสถานศึกษาพอเพียงได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
 
4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
  ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
         1. ผู้เรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการปฏิบัติตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษาและการ
ดำเนินชีวิต 
          2. สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
 3. สถานศึกษาทั่วไปได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 
 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ทบทวน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 พัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กพ.-พค.65 ศน.วิมล เถาวัลย์ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กพ.-พค.65 ศน.วิมล เถาวัลย์ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับ
การประเมินเป็น ศรร. ด้านการศึกษา” 

มีค.-กค.65 ศน.วิมล เถาวัลย์ 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/
ประเมินผล 

1.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษา
และการดำเนินชีวิต 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ัวไปได้รับการ
ประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง  
3. ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาพอเพียงได้รับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

  
 ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
การประเมิน ศรร. 
 

  
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 
เกณฑ์ารประเมิน ศรร. 
 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 2. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หน่วยงานเกี่ยวข้อง   
  
 5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565         
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 33,300 บาท จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 ทบทวน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 พัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1 ค่าอาหารการประชุมเตรียมความพรัอม  
   จำนวน 15 คน x 120 บาท  
2 ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท x 6 ชั่วโมง 
3 ค่าจัดทำเอกสาร  200 บาท x 5 เล่ม 
4 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงาน  
  15 คน x 200 บาท 

   
 
 
 
 
7,200 
 
 
3,000 

 
 
 
 
1,800 

 
 
 
 
 
 
1,000 

รวมงบประมาณ  13,000     
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1 ค่าอาหารการประชุมเตรียมความพรัอม  
   จำนวน 15 คน x 120 บาท  
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงาน   
  15 คน x 500 บาท  
3 ค่าจัดทำเอกสาร  200 บาท x 5 เล่ม 

   
 
 
 
 
7,500 
 

 
 
 
1,800 

 
 
 
 
 
 
1,000 

รวมงบประมาณ 10,300    
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือขอรับการประเมินเป็น ศรร.  
ด้านการศึกษา” 
1 ค่าอาหารการประชุมเตรียมความพรัอม  
   จำนวน 15 คน x 120 บาท  

   
 
 
 
7,200 

 
 
 
1,800 
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2 ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท x 6 ชั่วโมง 
3 ค่าจัดทำเอกสาร  200 บาท x 5 เล่ม 

1,000 

รวมงบประมาณ  10,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  33,300    

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “6  มิติคุณภาพ.สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพฒันาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    

(2) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  120101  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จา่ย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  V01  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
         ชื่อปัจจัย : F0103 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ.........................................................................................................  
            ชื่อปัจจัย :.................................................................................................................... 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศกึษาทีส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21                 
 
 
 
 
 
        

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)             
 

1) หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นกว่าอดีตหลายเท่าตัว ทำให้แต่ละประเทศต้องเร่งพัฒนายกระดับตนเองให้
เท่าทันกับนานาประเทศ และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้
หลายประเทศที่เจริญแล้วจึงได้มีการลงทุนใน “ทรัพยากรมนุษย์” อย่างมหาศาล อันเนื่องมาจากมนุษย์เป็นทุนที่
สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้
ประเทศ ดังนั้น การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์จึงเปรียบเสมือนการวางรากฐานสู่ความยั่งยืนของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนแม่บท
ในการพัฒนาประเทศระยะยาว และกำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพ่ือก้าวมาเป็นกำลังหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งเสริม
ให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 
เหมาะสมระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลาง  
การศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช  2551 คื อ  ป ระกอบ ด้ วย  8 กลุ่ ม ส าระการ เรี ย น รู้  ได้ แ ก่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุ ข ศึ กษ าและพ ลศึ กษ า  ศิ ล ป ะ  ก ารงาน อาชี พ และ    เท ค โน โลยี  แ ล ะภ าษ าต่ างป ระ เท ศ 
แ ต่ มุ่ ง เน้ น ก า รป รั บ ป รุ ง เนื้ อ ห า ให้ มี ค ว าม ทั น ส มั ย  ทั น ต่ อ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ค ว า ม   
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสำคัญเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ 
เมือ่จบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลก 
ไดก้รอบในการปรับปรุง คือให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติปรับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความ ซ้ำซ้อน   สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจน เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการ    



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                  หน้า 133 
 

แต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริม 
ให้ผู้ เรียนพัฒนาความคิดเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน 
จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
ที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา    
ของเขตพ้ืนที jการศึกษาและของประเทศกอปรกับข้อมูลผลการนิเทศ ติดตาม การ พัฒนา หลักสูตร 
สถานศึกษา และการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 พบว่า ผู้ ที่ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นครูวิชาการ 
ที่ดำเนินการจัดทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
ส่งผลให้หลักสูตรสถานศึกษาไม่เป็นไปตามจุดเน้นและบริบทของโรงเรียนและที่สำคัญในการนำหลักสูตร   
สู่การปฏิบัติครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในการนำหลักสูตรเข้าสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ   
และยั งไม่ปรับ เปลี่ ยนวิธีการสอนที่ จะส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรียน ได้บรรลุ เป้ าหมายของหลักสูตรและ 
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่งศตวรรษที่  21  มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล 
สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ( 6 มิติคุณภาพสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ) เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
และครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำหลักสูตร   
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
   

2) วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือทบทวนการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  
 2) เพ่ือหาคุณภาพคูม่ือ 6 มิติคุณภาพ  
 3) เพ่ือส่งเสริมใหค้ร ูจัดทำหน่วยการเรียรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning   
          4) เพ่ือส่งเสรมิใหค้รูทำวิจัยในชั้นเรียน 
          5) เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
     1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100  

2. สพป.อุดรธานี เขต 2  มีคู่มอื 6 มิติคุณภาพทีเ่ป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติฉบับพกพา 

3. ครผูู้สอนทุกคน มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
4. ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  มีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย อย่างน้อยร้อยละ 60 
5. ครูวิชาการ ร้อยละ 70 มีความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  192  โรงเรียน  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันตามบริบท 

                2. คู่มือ 6 มิติคุณภาพ มีคุณภาพในระดับ ดี ขึ้นไปทุกมิติ 
3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

    4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ทบทวน 6 มิติคุณภาพ 
      1.1  จัดทำแผนการดำเนินงาน 
      1.2  จดัทำคู่มือ 6 มิติคุณภาพ (ฉบับพกพา) 
      1.3  ทบทวน มิติคุณภาพ ทั้ง 6 มิติคุณภาพ    
      1.4  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
      1.5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้    

พ.ย. 64 -  ก.ย. 65 
พ.ย.  64 
ธ.ค.  64 
ธ.ค.  64 
ก.พ.  65 
ส.ค.  65 

น.ส.ศศิธร  นาคดิลก 

2.การเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      2.1  จัดทำแผนการดำเนินงาน 
      2.2  จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนหลักสตูรฐาน
สมรรถนะ 
      2.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการทุกโรงเรียน    
      2.4  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

มิ.ย.65  – ส.ค. 65มิ.ย. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65 
 
ส.ค.65 

น.ส.ศศิธร  นาคดิลก 

3. รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มี.ค. 65 ,  ก.ย. 65 น.ส.ศศิธร  นาคดิลก 
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
การตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

ต้ อ งคำนึ งถึ งก ารส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เรี ยน มี ทั กษ ะที่ จ ำ เป็ น ส ำห รั บ การ เรี ยน รู้  ใน ศตวรรษ ที่  ๒ ๑ 
เตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ งต่างๆ  พร้อมที่ จะประกอบอาชีพ เมื่ อจบการศึกษา   
หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถ แข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้กรอบในการปรับปรุง 
คือ  ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน 
ลดความซ้ำซ้อนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจน เชื่ อม โยงองค์ ค วามรู้ ท างวิท ยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ เท ค โน โลยี  เข้ าด้ วยกั น   
จัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยง 
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้ เรียนรู้ผ่ านการปฏิบัติที่ ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาความคิด 
เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ที่กำหนดไว้ ในมาตรฐาน  
การเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551 เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติจริงให้ เหมาะสม  กับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและของประเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จงึได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน 
หลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             
(6 มิติคุณภาพสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำหลักสูตร สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและ เกิดคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์แห่งศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถดำรงชีวิต 
ได้อย่างมีคุณภาพ   

 
 
 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
   1.  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
   2.  มีคู่มอื 6 มิติคุณภาพท่ีเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติฉบับพกพา 
   3.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                  หน้า 136 
 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

หนว่ยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศ  ติดตาม และประเมิน แบบนิเทศ ติดตาม   
แบบประเมิน 

คูม่ือ 6 มิติคุณภาพ(ฉบับพกพา) ประเมิน แบบประเมินคุณภาพ
เครื่องมือ 

วิจัยในชั้นเรียน นิเทศ  ติดตาม และประเมิน แบบประเมิน 

การเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการสอบถาม แบบสอบถาม 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
             1.โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2   
             2. ผู้บริหาร ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
             3. ครู ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
             4. ผู้เรียน ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
      พฤศจิกายน  2564   -  กันยายน  2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
จำนวน    129,750  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สพป.อุดรธานี  เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวน 6 มิติคุณภาพ 
1.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการ  15  คน 
  - ค่าชดเชยน้ำมนัคณะกรรมการ 
  - ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน   

 
 
 

3,000 
1,950 

  
 
 

3,000 
1,950 
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1.2 จดัทำคู่มือ 6 มิติคุณภาพ (ฉบับพกพา) 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันจัดทำ
คู่มือ จำนวน  5  วัน    จำนวน  10  คน 

            - ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการ 10  คน 
            - ค่าจัดทำรูปเล่มตัวอย่าง   30 เล่มๆ
100  บาท       
           - ค่าวัสดุ 
      1.3  ทบทวน มิติคุณภาพ ทั้ง 6 มิติคุณภาพ   
            24  กลุ่มเครือข่ายๆ ละ 1 วัน 
           -ค่าชดเชยน้ำมันกรรมการ 10 คน 24 วัน  
           -ค่าอาหารกรรมการ  10  คน  24  วัน 
           -ค่าวัสดุฝึก      
      1.4  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (ศน.เครือข่าย) 

      1.5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   รร.ขับเคลื่อน
ประสบผลสำเร็จ 
        -คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ   
         ต้นแบบอำเภอ   6  โรงเรียนๆละ 2000 
         ต้นแบบเขตพื้นที่ 3  โรงเรียน 

 
 

6,500 
20,000 
3,000 

 
3,000 

 
 

10,000 
31,200 
8,500 

 
 
 
 

12,000 
10,000 

 
 

6,500 
20,000 
3,000 

 
3,000 

 
 

10,000 
31,200 

 
 
 
 
 

12,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,500 

รวมงบประมาณ 109,150 - 100,650 8,500 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
      2.1  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการ  10  คน 
  - ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการ 
  - ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน   

      2.2  จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ 

- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันจัดทำ
คู่มือ จำนวน  3  วัน    จำนวน  10  คน 

            - ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการ 10  คน 
       - ค่าจดัทำรูปเล่มตัวอย่าง 10 เล่มๆ100 บาท       

 
 
 
 

2,000 
1,300 

 
 
 

3,900 
6,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,000 
1,300 

 
 
 

3,900 
6,000 
1,000 
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           - ค่าวัสดุ 
      2.3  ประชุมครูวิชาการทุกโรงเรียน    
           - ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ 10  คน 
            - ค่าวิทยากร 
           - ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการ 10  คน 
      2.4  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  ออนไลน์ 

 
 

1,300 
 

2,000 
2,000 

 

 
 
 
 

2,000 

 
 

1,300 
 
- 

2,000 
 

รวมงบประมาณ 19,500 2,000 17,500 - 
กิจกรรมที่ 3  รายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1,100  1,100  

รวมงบประมาณ 1,100 - 1,100 - 
รวมงบประมาณทัง้สิ้น 129,750 2,000 119,250 8,500 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา”   

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง   
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 12101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
         ชื่อปัจจัย : F0106 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ………………………………………………………………….……………………… 
              ชื่อปัจจัย : …………………………………………………..……………………………………………….. 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น      
ในศตวรรษท่ี 21   

 

 

 

 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                        :  
1) หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นผลสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  หมวด  6  มาตรา  48   ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน  ต้นสังกัด  หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
ข้อ  3  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัด มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนำสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
2) วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                 
     2. เพ่ือนิเทศ  ติดตามตรวจสอบ  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                           
    3. เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการ                    
กับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา                               

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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     3) เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. ร้อยละ 100 สถานศึกษาสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                  

2. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง ระดับ ดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน  
3. ร้อยละ 70 สถานศึกษาสามารถการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ด้วยการบูรณาการกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา                               
4. ร้อยละ90 สถานศึกษาขนาดเล็กมีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สะท้อนบริบทของตนเองและ 

ครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. สถานศึกษาผลจากการนิเทศ  ติดตามตรวจสอบ  ไปปรับปรุงแก้ไข 
3. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการบูรณาการ                    

กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา                               
4. สถานศึกษาขนาดเล็กดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
5. คู่มือนิเทศ  ติดตามตรวจสอบ  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                           

       6. คู่มือส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ด้วยการบูรณาการกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา                               

7. คู่มือส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดทำคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา   
2.  คู่มือนิเทศ  ติดตามตรวจสอบ  ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา                                

ธันวาคม 2564 นางสาววริศรา   เชิญชม
นางสาวชณิดา ทัศนิยม 
 

3.ประชุมออนไลน์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา                                  

มกราคม 2565 นางสาววริศรา   เชิญชม 
นางสาวชณิดา ทัศนิยม 

4.จัดทำคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

มีนาคม 2565 นางสาวชณิดา ทัศนิยม 
นางสาววริศรา   เชิญชม 

5.ประชุมออนไลน์การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน มีนาคม 2565 นางสาวชณิดา ทัศนิยม 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                       หน้า 142 
 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 

1. สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ในเวลาที่กำหนดร้อยละ 100                               
 2. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เข้มแข็งและยั่งยืน ร้อยละ 100 

3.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ข้อสนเทศจากผลการติดตาม  
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาจัดทำระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการบูรณาการกับ                   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ร้อยละ 80    

                        

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ร้อยละ 100 สถานศึกษาสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                  
2. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง ระดับ ดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน  
3. ร้อยละ 70 สถานศึกษาสามารถการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้วยการบูรณาการกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา                               
4. ร้อยละ90 สถานศึกษาขนาดเล็กมีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ   
 

                        

คุณภาพภายในสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก นางสาววริศรา   เชิญชม 
6.จัดทำคู่มือการจัดทำระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยการบูรณาการกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา                               

เมษายน 2565 นางสาววริศรา   เชิญชม
นางสาวชณิดา ทัศนิยม 

7.ประชุมออนไลน์การจัดทำระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการบูรณาการกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา                               

  เมษายน 2565 นางสาววริศรา   เชิญชม
นางสาวชณิดา ทัศนิยม 

8. นิเทศ  ติดตามตรวจสอบ  ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 กรกฎาคม 2565 นางสาวชณิดา ทัศนิยม 
นางสาววริศรา   เชิญชม 

9.สรุปผล   กันยายน 2565 นางสาวชณิดา ทัศนิยม 
นางสาววริศรา   เชิญชม 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1.สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ในเวลาที่กำหนด 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศการส่ง SAR 

2.สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่เข้มแข็งและยั่งยืน   

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

3.สถานศึกษานำผลประเมินมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นิเทศ ติดตาม แบบบอบถาม 

4.สถานศึกษาจัดทำระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการบูรณาการกับ                            
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม แบบสอบถาม 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

 
           5)ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

  วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึง  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25654   
สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                       หน้า 144 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 26,700 บาท ( สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1เขียน SAR  
1)ประชุมกรรมการ 10คน*1วัน*130 บาท 
2)ประชุมออนไลน์ 10คน*1วัน*130 บาท 
3)ค่าวิทยากร 1คน*6ชม*600 บาท 

   
1300 
1300 
3600 

 

รวมงบประมาณ   6200  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ระบบประกันฯ 
**ใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศ 

    

กิจกรรมที่ 3 QAIS 
1)ประชุมกรรมการ/สรุป 10 คน*2วัน*130 บาท 
2)ประชุมออนไลน์ 10คน*1วัน*130 บาท 
3)ค่าวิทยากร 3คน*5ชม*600 บาท 

   
2600 
1300 
9000 

 

รวมงบประมาณ   12900  
กิจกรรมที่ 4 Re-QA in Small School 
1)ประชุมกรรมการ/สรุป 10 คน*2วัน*130 บาท 
2)ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  

   
2600 
5000 

 

รวมงบประมาณ   7600  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   26700  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “ สภานักเรียนเขม้แข็ง ” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย
......................................................................................  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (1)  ความมั่นคง 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1)  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน

ของชาติสถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDG0407 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม

การพัฒนา  ที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลกและความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2573 

. 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V010102 การตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
         ชื่อปัจจัย : F010203 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ........................................................................................ .................              
   ชื่อปัจจัย : ......................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21      
 
 
                    
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)    :  
1) หลักการและเหตุผล  

 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง หากได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถ อย่างเต็ม
ศักยภาพ ย่อมเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
เทียบเท่านานาอารยประเทศ เด็กและเยาวชนจึงเป็นความหวังในการจรรโลง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป 
 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  จึงได้ขับเคลื ่อนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน เพื ่อเป็นแนวทางในการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถี
ประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา
และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมถึงค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ตามมาตรการที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนด โดย
ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน และศึกษาดูงานสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้
สภานักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นำและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้วยกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการสภานักเรียน ประจำปี พ.ศ.2565 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 
2.2 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการสภานักเรียนในสถานศึกษาต้นแบบ 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

3)   เป้าหมาย 
3.1) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) สถานศึกษา ทั้ง 192 แห่ง มีการดำเนินงานตามกระบวนการสภานักเรียน               
2) คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 192 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 192 คน  

ได้รับการพัฒนา 
3.2) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1.) สภานักเรียนนักเรียนทุกระดับมีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที ่ สามารถดำเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.) นักเรียนพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถ     
ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม และสมานฉันท์อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
……............................................................................................................................................................ 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1.) ตัวแทนสภานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ      

สภานักเรียน 
2.) องค์กรสภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดำเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการ

กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 
3.) องค์กรสภานักเรียนมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 
4.) องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพในการ

พัฒนาในองค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ ต.ค. – ธ.ค. 2564 นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย 

2. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ม.ค.2565  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ ทุกคน 
3. การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน 

3.1 สถานศึกษาในสังกัดเลือกตั้งคณะกรรมการ

สภานักเรียน 

3.2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรียน และกิจกรรม

คัดเลือกสภานักเรียนต้นแบบ 

 
ม.ค.-พ.ค.2565 

4. สภานักเรียนต้นแบบศึกษาดูงาน มิ.ย.-ก.ค.2565 

5. นิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนใน

สังกัด 

ก.ค.-ก.ย.2565 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2565 นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. สถานศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ (สภานักเรียน) 
2. สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ (สภานักเรียน) มี
การบริหารจัดการสภานักเรียนในสถานศึกษาและนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
ประเมินผล 

สังเกตุ 

 
แบบประเมินผล 

แบบสังเกตุ 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 นักเรียน /โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง                                  

 
5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565                                       
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่
สถานศึกษาในสังกัด 192 แห่ง และผู้บริหารฯ คณะ
กรรมการฯ 8 ท่าน รวม 200 คน ผ่านระบบ Zoom 
Cloud Meeting 

- - - - 

รวมงบประมาณ - - - - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้าค่ายอบรม(ค่ายภาวะผู้นำ)  

- ค่าอาหาร/อาหารว่างเครื่องดื่ม แก่นักเรียน
แกนนำในสังกัดสถานศึกษา 192 แห่ง 
อัตราคนละ 100 บาท/คน/วัน 

- ค่าวิทยากร(เหมาจ่าย) 1 คณะ ๆ ละ 6 ชม. 

23,640 
 

 
 
 

3,600 

 
 
 

19,200 

 
 
 
 

840 
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- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  
รวมงบประมาณ 23,640 3,600- 19,200- 840- 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการศึกษาดูงานสภานักเรียน
ต้นแบบระดับประเทศ 1 วัน 1 คืน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง นักเรียนแกนนำที่
ได้รับคัดเลือก จำนวน 9 คน ๆ ละ 240 บ. 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางคณะครูและเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ จำนวน 5 คนๆละ 240 บ. 

- พาหนะเหมาจ่าย 

 
6,360 

 

 
 

2,160 

1,200 

 
 
 
 
 

3,000 

 

รวมงบประมาณ 6,360 3,360 3,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 6,960 22,200 840 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น  (Y1) 1102 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDG0402 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลแลการ

จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : (110201V05) กลไกบริหารจัดการเพือ่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
         ชื่อปัจจัย : การมีส่วนร่วมของชุมชน (110201F0503) 
(สนับสนุน)  ชื่อองค์ประกอบ : ............................................................................................................ 
                ชือ่ปัจจัย : .......................................................................................................................    

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒันาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์   
สังคมและสติปัญญา           
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)  :  
1) หลักการและเหตุผล  

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง  
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มชีื่อย่อว่า 
เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะ
ด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงาน
และการดำเนินชีวิต  
                กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับ
เด็กปฐมวัยโดย ให้ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยการพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเพ่ิม
ความสำคัญของการพัฒนาด้านตัวตน และการพัฒนาทักษะสมอง ให้มากขึ้นเพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความ
เชื่อมั่น และภูมิใจในตนเองและเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผลและรู้จักกำกับตนเอง ครูต้องตระหนักถึงความสำคัญ
ในอาชีพและหน้าที่ของตน มีจิตวิญญาณความเป็นครู เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาทักษะสมอง มีความคิดริเริ่มมีความมุ่งมั่น กล้าทำเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เป็น
แบบอย่างทีด่ี เป็นที่พ่ึงทางใจ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  สามารถออกแบบ
กิจกรรม สร้างนวัตกรรม ผลิตและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดบรรยากาศชั้นเรียน 
และสามารถจัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น   
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัด
การศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ด้านตัวตน และทักษะ
ทางสมองเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการกำหนดหลักการคุณภาพ ขอบข่ายของการ
จัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริม สนับสนุน บาทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การเลี้ยงดู โดยเฉพาะการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ   จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย”ปีงบประมาณ 
2565  ขึ้น โดยเน้นการดำเนินการและบทบาทของ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน 
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2) วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ได้อย่างมีคุณภาพ                    
      2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฐมวัย พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรม 
เสริมประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมที่สมดุลแบบองค์รวมทั้ง 4 ด้านเพ่ิมเติมการพัฒนา 
ด้านตัวตน และการพัฒนาทักษะสมอง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                     
      3.  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้บูรณาการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning        
เช่น การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
สะเตม็ศึกษาระดับปฐมวัย วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา         
      4.  เพ่ือพัฒนาครูด้านทักษะกระบวนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
ทุกโรงเรียนในสังกดั 
      5.  เพ่ือให้ครปูฐมวัยใช้สื่อที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา                    
      6.  เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกคน 

 

3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้บูรณาการ

ผ่านกระบวนการ จัดการเรียนรู้ Active Learning ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100  
               2. ปีการศึกษา 2564 ครปูฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
ร้อยละ 100 
          3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

     1. ครผูู้สอนปฐมวัย พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรมเสริม 
ประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมที่สมดุลแบบองค์รวมทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ได้อย่างมีคุณภาพ                   
               2. เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
ได้แก่ ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
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4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
    เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ด้านตัวตน และทักษะทาง

สมองเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการกำหนดหลักการคุณภาพ ขอบข่ายของการ
จัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริม สนับสนุน บาทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การเลี้ยงดู โดยเฉพาะการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ   จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย”ปีงบประมาณ 
2565  ขึ้น เน้นการดำเนินการและบทบาทของโรงเรียน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  โรงเรียนศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน 

 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
                ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562     

      พ.ย. 2564 
นางสุนีย์ อุทุมทอง 
นางฐิตินันท์ อุปการ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียมเด็กปฐมวัย 
               สำหรับครูที่ไม่ตรงวุฒิและขาดประสบการณ ์ 
              (6 กิจกรรมหลักและHigh Scope) 

มี.ค. 2565 
นางสุนีย์ อุทุมทอง 
นางฐิตินันท์ อุปการ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง  บ้านนักวิทยาศาสตร์ 
                น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (วิทยาการคำนวณ) 

มี.ค. 2565 
นางสุนีย์ อุทุมทอง 
นางฐิตินันท์ อุปการ 

กิจกรรมที่ 4 การนเิทศ ติดตามการประสบการณ์บูรณาการ  
               6 กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

ม.ค. - มี.ค. 
2565 

นางสุนีย์ อุทุมทอง 
นางฐิตินันท์ อุปการ 

กิจกรรมที่ 5  ตลาดนัดวิชาการ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
                ปฐมวัย(นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ) 

ม.ค.  2565 
นางสุนีย์ อุทุมทอง 
นางฐิตินันท์ อุปการ 

กิจกรรมที่ 6 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
ก.พ. 2565 

นางสุนีย์ อุทุมทอง 
นางฐิตินันท์ อุปการ 
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้บูรณาการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เช่น 

การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  ะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล กิจกรรมต้านทจุริตศึกษา  

2.  เด็กปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)  
3.  ครูปฐมวัยใช้สื่อที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา                    
4.  เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทีส่มดุลรอบด้าน 

 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. เด็กอนุบาลมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดีขึ้นไป  
    ร้อยละ 95                
2. โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร 
   การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. โรงเรียนแกนนำ จุดเน้นการพฒันาการศึกษาปฐมวัย  
    มีวิธีการปฏิบัติทีด่ีของตนเอง  ร้อยละ 100                
4. โรงเรียนในสังกดัจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1. ประเมนิพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
2. ประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
3.นิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                1. โรงเรียนในสงักัด สพป.อุดรธานี เขต 2   
                2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2   
                3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2   
                4. เด็กปฐมวัย ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565     
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 194,510 บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมา
ณที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พิธีรับตราพระราชทานบา้น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 
2562  
    1. ค่าอาหารและอาหารว่างคณะกรรมการ คน 
       จำนวน 130  บาท * 27 คน * 3 วัน 
    2. ค่าชดเชยนำ้มันคณะกรรมการ  
       คนละ  200 บาท * 27 คน * 3 วัน 
   3. ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับตราพระราชทานฯ (90 คน)  
30 บาท * 90 คน * 1 วนั 
    4. ค่าจัดตกแต่งเวที 

33,200   
 
 

10,530 
 

16,200 
 

2,700 
 

3,770 

 

 33,200 - 33,200  
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียม
เด็กปฐมวัย สำหรับครูที่ไมต่รงวฒุิและขาด
ประสบการณ์ (6 กิจกรรมหลัก+ High Scopeและ 6 
มิติคุณภาพปฐมวัย) 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (20 คน) 
  1.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 บาท  * 20 คน 
  1.2 ค่าชดเชยน้ำมนัคณะกรรมการ 200 คน * 20 คน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียมเด็กฯ 
2.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง 130 บาท * 208 คน  
   * 1 วัน 
2.2 ค่าชดเชยน้ำมนัคณะกรรมการ 200 คน * 20 คน  
     * 1 วัน 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท * 6 ชม.* 1 วัน 
2.4 ค่าที่พักวิทยากร 1,200 บาท * 1 วัน 
2.5 ค่าเดินทางวิทยากร  

50,840  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 

2,400 
4,000 

 
27,040 

 
4,000 

 
 

1,200 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 50,840 7,200 43,640  
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     รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมา
ณที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง  บา้น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (25 คน) 
  1.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง 130 บาท * 25 คน 
  1.2 ค่าชดเชยน้ำมนัคณะกรรมการ 200 คน * 25 คน 
  1.3  วัสดุอบรม 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย 
 (1 วัน) (ผู้รบัการอบรม 188 คน+ กรรมการ 25 คน = 213 
คน) 
   2.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง 130 บาท * 213 คน 
   2.2 ค่าชดเชยน้ำมนัคณะกรรมการ 200 คน * 25 คน 

42,610   
 
 

3,250 
5,000 

 
 
 
 

27,690 
5,000 

 
 
 
 
 

1,670 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 42,610  40,940 1,670 
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามการประสบการณ์บูรณาการ 
6 กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 
2560 ( 28 โรงเรียน* 1 คร้ัง) 

1. กิจกรรมประชุม ชี้แจง ทบทวนการ 
   จัดประสบการณ์ On Site (66 คน) 
  - ค่าอาหาร และอาหารวา่ง 120 บาท * 66 คน *1 วนั 
2. กิจกรรมการนิเทศฯ On Site (ศน. 2 คน) 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ผูน้ิเทศฯ วันละ 120 บาท* 28 วัน 
  * 1 คร้ัง * จำนวน 2 คน 
2. ค่าชดเชยนำ้มัน คณะกรรมการ 300 บาท  
   * 28 โรงเรียน * 1 ครั้ง 

23,040   
 
 
 
 

7,920 
 
 

6,720 
 

8,400 

 

รวมงบประมาณ 23,040  23,040  
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5  ตลาดนัดวชิาการ จุดเน้นที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย (นำเสนอผลการปฏบิัติที่เปน็
เลิศ) 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (28 คน) 
 1.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 บาท * 27 คน 
 1.2 ค่าชดเชยน้ำมนัคณะกรรมการ 200 คน * 27 คน 
2. การนำเสนอวิธีปฏบิัติที่เปน็เลิศ (27 โรงเรียน) 
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยนำ้มันผู้ร่วมจัด
นิทรรศการ 700 บาท * 27 โรงเรียน 
 2. ค่าอาหาร และอาหารว่างคณะกรรมการ
ดำเนินการ 120 บาท * 27 คน * 2 วัน 
 3. ค่าชดเชยนำ้มันคณะกรรมการ 200 คน * 27 คน 
     * 2 วัน 

44,820   
 
 
 

3,240 
5,400 

 
18,900 

 
6,480 

 
10,800 

 

รวมงบประมาณ 44,820  44,820  
กิจกรรมที่ 5 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560  
- - - - 

รวมงบประมาณ - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 194,510 7,200 185,640 1,670 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ”   

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  
        คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น(Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน             
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(3) เป้าหมาย SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ครูผู้สอน 
         ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรราที่ 21  ที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประเทศ   
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :  V03  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย :  F0304  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนเองได้ 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
                     
           

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)             :  

1) หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถี
ชีวิตของคนไทย เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ รวมถึงการสื่อสารเพ่ือให้ทันกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
Communicative Approach และ Active Learning  เป็นกระบวนการที่ เชื่อได้ว่าจะส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนสูงขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงเสนอ
โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลไปยังการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 
2) วัตถุประสงค์   

        2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach 
และ Active Learning  
          2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ผ่านการอบรม 
          2.3 เพ่ือพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้ platform ช่วยสอน 
 

3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1)   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทุกคนได้รับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

รูปแบบ Communicative Approach และ Active Learning   
2)  ครูที่ผ่านการอบรม ได้รับการนิเทศ ติดตามด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3)  ครูภาษาอังกฤษใช้ platform ช่วยสอน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
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• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1)  ครูที่ผ่านการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative 

Approach และ Active Learning ได้ 
2)  ครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการนิเทศ ติดตาม

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3) นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษผ่าน platform แล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……................................................................................................................................................... 
 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1. ครูที่ผ่านการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach 

และ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี Best Practice การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

ประเมิน 
1.ครูที่ผ่านการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Communicative Approach และ 
Active Learning ได้ ร้อยละ 70 

-สังเกตการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

-แบบสังเกตการจัดการเรียน
การสอน 

2.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี Best Practice การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 20 

 แบบประเมิน Best Practice 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น                    
ร้อยละ 20 
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 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ 
 

 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึง  วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565   

สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
             จำนวน 40,320 บาท จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  1  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ   
(ไตรมาส2) จำนวน  3 รุ่น ละ 1 วัน                                       
-ค่าอาหารประชุมกรรมการ 2วัน*30คน*130บาท                               
-ค่าวิทยากร  1 คน*3 วัน*6 ชั่วโมง *600 บาท                              
-ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
10,800 

 
 
 
7,800  

 
 
 
 
 
1,000 

รวมงบประมาณ 19,600  

กิจกรรมที่  2  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ                                                                      
-ค่าอาหารประชุมกรรมการ 1วัน*30คน*130บาท                               
-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 30 รร*300 บาท                               
-ค่าวัสดุ                                

   
 
 

 
 
3,900 
9,000  

 
 
 
 
570 

รวมงบประมาณ 13,470  
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กิจกรรมที่  3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังโดย
ใช้ platform ช่วยสอน                                                  
-ค่าอาหารประชุมกรรมการ 1วัน*5คน*130บาท                               
-ค่าวิทยากร 1วัน*1คน*6 ชั่วโมง *600 บาท                         
-ค่าอาหารว่าง  1 มื้อ* 100  คน*30 บาท                      

  
 
 
3,600 

 
 
650 
 
 
3,000 

 
  

รวมงบประมาณ 7,250    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,320    

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(3) เป้าหมาย SDG040C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒ ิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนา 
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย :  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
           ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ............................................................................................................
              ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................. ............  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละครูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CFER) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด         
   กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 4.2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน    
การสอนต่องานอ่ืนๆ                       
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที ่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X) :  

1) หลักการและเหตุผล  
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ     

ในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง ทำให้สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น กอปรกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิค และอาชีพสำหรับการจ้างงาน การงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 
พ.ศ.2573  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 81 วรรคแรก ได้กำหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปศึกษาอบรม และดงูานเพ่ือนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน 
และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพ โดยรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอหนองแสง อำเภอโนน
สะอาด อำเภอศรีธาตุ และอำเภอวังสามหมอ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กร
ไปสู่ความสำเร็จ องค์กรจำเป็นจะต้องมี การกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกตำแหน่ง ทุกระดับให้มี
ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง        
ในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกด้านต่างๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขสำคัญต่อการจัดทำแนวทาง
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พัฒนาประเทศ ในการนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกตำแหนง่ทุกระดับอย่างครบถ้วนทั่วถึงในทุกมิติ   

 
2) วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างจิตสำนึกและศรัทธา        
ในวิชาชีพ     
  2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) และวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร        
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)    
 2.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง 
 2.5 เพ่ือส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564   
  
   3)   เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. ครูผู้ช่วยมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างจิตสำนึก และศรัทธาในวิชาชีพ   
    2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง 

(Need Assessment) และวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร   
   3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเชื่อมโยงกับ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)   
    4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ   
 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีศักยภาพสามารปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2         หน้า 166 
 

4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยด้วยระบบออนไลน์ มีนาคม – 

พฤษภาคม 2565 
น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑแ์ละการประเมินวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว/9 ปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ 

มกราคม 2565 น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

3.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์  

กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2565 

น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสพป.อุดรธานี เขต 2 

มกราคม 2565 น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

6.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2565 

น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

7.การพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      

มีนาคม – กันยายน 
2565 

น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมส ร้าง

ทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกด้าน
ต่างๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขสำคัญต่อการจัดทำแนวทางพัฒนา
ประเทศ ในการนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกตำแหน่งทุกระดับอย่างครบถ้วนทั่วถึงในทุกมิติ 

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

  

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในแต่ละ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

การติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 
การประเมินผลการดำเนินงาน 

แบบติดตาม 
 
บัญชีลงเวลา 

8.การคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ 

ธันวาคม  2563 – 
กันยายน 2565 

น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

9.การอบรมเชิงปฏิบัติการและเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 

กรกฎาคม – กันยายน 
2565 

น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 

10.การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางกการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สพป.อุดรธานี เขต 2  

กรกฎาคม  - 
กันยายน 2565 

น.ส.สุภาพร นาม
รักษา 
น.ส.สุจีราภัทร ทอง
มนต์ 
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษานาสังกัดและบุคคลทั่วไป 

 
5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  ธันวาคม  2564 – กันยายน 2565 
 

ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน   96,660 บาท จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยด้วยระบบออนไลน์ 
   - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตร จำนวน 130 บาท x 2 วัน x 14 คน 
   - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 10 คน x 200 บาท x 2 วัน  
   - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วันๆละ 6 ชม.ๆละ 1 
คน x 600 บาท  
   -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 บาท 
x 2 วัน x 10 คน 

 
3,640 

 
4,000 

 
7,200 

 
2,600 

 
 
 
 
 

7,200  
 
 

 
3,640 

 
4,000 

 
 
 

2,600 

 

งบประมาณ 17,440 7,200 10,240  

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และการประเมิน
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9 ปี 2564 
ด้วยระบบออนไลน์ 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วันๆละ  
6 ชม.ๆละ 1 คน x 600 บาท  
     -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 
บาท x 2 วัน x 10 คน 

 
 
 

7,200 
 

2,600 

 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

2,600 

 

งบประมาณ 9,800 7,200 2,600 
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3.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วยระบบออนไลน์  
     - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 วัน x 6 ชม. x 600 
บาท  
     -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 
บาท x 2 วัน x 10 คน 

 
3,600 

 
2,600 

 

 
3,600 

 
 
 

2,600 

งบประมาณ 6,200 3,600 2,600  
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ
ออนไลน์ 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วัน x 6 ชม. x 600 
บาท  
     -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 
บาท x 2 วัน x 10 คน 

 
 
 

7,200 
 

2,600 

 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

2,600 

 

งบประมาณ 9,800 7,200 2,600  
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสพป.อุดรธานี 
เขต 2 
       - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 วัน x 6 ชม. x 
600 บาท  
     -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
จำนวน 130 บาท x 2 วัน x 10 คน 
     -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ
พัฒนา จำนวน 130 บาท x 1 วัน x 50 คน 

 
 
 

7,200 
 

2,600 
 
 

6,500 

 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

   2,600 
 

 
    6,500 

 

งบประมาณ 16,300 7,200 9,100  
6.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์ 
    - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตร จำนวน 130 บาท x 2 วัน x 16 คน 
   - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 5 คน x 200 บาท x 3 วัน  

 
 

4,160 
 

3,000 

  
 

4,160 
 

3,000 
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   - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 5 คน x 300 บาท x 3 วัน  
   -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมติดตามและ
สรุปผล จำนวน 130 บาท x 2 วัน x 16 คน 

4,500 
4,160 

 

4,500 
4,160 

 
งบประมาณ 15,820  15,820  

7.การพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วัน x 6 ชม. x600 บาท  
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 บาท    
x 2 วัน x 10 คน 

 
 

7,200 
2,600 

 
 

7,200 

 
 
 

2,600 

 

งบประมาณ 9,800 7,200 2,600  
8.การคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
  -ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ผู้ได้รับรางวัลระดับเขตฯ
จำนวน 30 แผ่น X 100 บาท  
  -ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 จำนวน 40 คน X 130 บาท 
  -ค่าพาหนะคณะกรรมการ  

 
 

3,000 
 

5,200 

3,300 

  
 

3,000 
 

5,200 

3,300 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 11,500  11,500  
9.การอบรมเชิงปฏิบัติการและเชิดชูเกียรติข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2565  

    

งบประมาณ รอจัดสรร
งบประมาณ 

   

10.พัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 

    

งบประมาณ รอจัดสรร
งบประมาณ 

   

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 96,660 39,600 57,060 96,660 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “โครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงมุ่งสูก่ารประเมิน PISA 
 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที ่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1201  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                   
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 3)  เป้าหมาย SDGs   สร้างหลักประกันว่าเด็กชายเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย  นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)       ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ครูผู้สอน 
     ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มทัีกษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ   
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :  V03  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย :  F0304  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถ 
กำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
      ชือ่ปัจจัย :  F0304 ระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และทุกคนช่วงวัย  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ 
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA                    
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               :  
1.  หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการเรยีนรู้และการจัด กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนมากที่สุด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณ พศ. 2564 - 
2565 ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2540) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนา
นักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารปะถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูงมุ่งสู่การประเมิน PISA เชื่อมโยงสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะและข้อสอบ PISA - Style  เพ่ือ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจนำกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเข้าไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถนำความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) ในปี 2022 ได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับครูที่สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
2.2  เพ่ือขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือรับการประเมิน 
PISA  

ในปี 2021   
   2.3  เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินการเรียนการสอนของครูที่สอนภาษาไทยในโรงเรียน 
3.เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 192 โรงเรียน 
 3.1.2 ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 186 คน จาก 62 โรงเรียน 
        1.1.3 ศึกษานิเทศก์มีแนวทางขับเคลื่อนการนิเทศติดตามการเตรียมพร้อมผู้เรียนเพ่ือรับการประเมิน 

PISA 2021 ของโรงเรียนในสังกัด  
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        3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
         3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด   
  3.2.2 ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือการเตรียมความพร้อมผู้เรียนใน
การรับการประเมิน PISA 2021 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  
 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ได้
กำหนดให้มีจุดเน้นนโยบายอ่านออก เขียนได้  ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  แต่การดำเนินการดังกล่าว
ยังไม่มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการอ่านขั้นสูงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประเมิน PISA 2021   
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคการ
สอนตามบันได 6 ขั้น  
        2. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสังกัด มีความรู้ ความเขา้ใจและเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ
สามารถนำความรู้ไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ และขยายผลให้กับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการประเมิน PISA 2021 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ธันวาคม 2564 นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  มกราคม 2565  
3.อบรมครูชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ทีส่อนภาษาไทย
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565  

4.อบรมครทูี่สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565  
5.นิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนาคม - กันยายน 2565  
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจและมีเทคนิคการ
สอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูงตามบันได 6 ขั้น 
 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาและมีเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ 

       3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดได้รับการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับการประเมิน PISA 
2021ครบทกุคน   
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์  
        1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
        2. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
        3. ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  หน่วยงานเกี่ยวข้อง   
 
5. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม  2564  ถึง  30 กันยายน  2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 47,000 บาท จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน   - - - - 
กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามและประเมินผลความพร้อม
เพื่อรับการประเมิน PISA 

- - - - 

กิจกรรมที ่3 อบรมพัฒนาครู 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะทำงาน จัดทำเครื่องมือ 10 คน x 2 วัน x 130 บาท 
2. ค่าชดเชยน้ำมัน 10 คน  x 2 วัน x 300  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการดำเนินการจัด
อบรม 10 คน x 2 วัน x  130 บาท  
4. ค่าจัดทำเกียรติบัตร 210 แผ่น  x 10 บาท 

(47,000) 
 

2,600 
6,000 
2,600 

 
2,100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,600 
6,000 
2,600 

 
 

 
 
 
 
 
 

2,100 
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5. ค่าวิทยากร 1,200 บาท  x 6 ชม. x 2 วัน x 2 คน 
6. ค่าวัสดุ  
7. ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการนิเทศ  1 คัน ต่อกลุ่ม x 1 
ครั้ง x 36 โรงเรียน  x  200  บาท 
8.สรุปรายงานผล 10 เล่ม x 210 บาท 

14,400 
10,000 
7,200 

 
2,100 

14,400 
 

 
 
 
 

 
10,000 
7,200 
1,000 
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โครงการ  “ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              ประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDG0406 สรา้งหลักประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายหญิงในสัดส่วนสูง สามารถ

อ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ.2573 
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เปน็หลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0405 การติดตาม วัด และประเมินผลทางการศึกษา 
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ...............................................................................................................

    ชื่อปัจจัย : .........................................................................................................................   

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา     
 
 
 
 
 
 
 
                 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                  :  
 

หลักการและเหตุผล  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้การดำเนินการตาม  มาตรา 20 วรรค 

สี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลการ
บริหารและการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการ                          

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น 
องค์คณะบุคคล ที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ การดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่
ตรวจสอบ (Inspection)  การกำกับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและดำเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดไว้และนิเทศการศึกษา (Supervision) โดยให้ความร่วมมือระหว่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงตระหนักในการกำกับ
ดูแล การบริหารและการศึกษาด้านวิชาการเก่ียวกับการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของโรงเรียนในสังกัดเป็นสำคัญ 

 
วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 2.2 เพ่ือนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1.มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนร้อยละ 100  

2.มีผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนร้อยละ 100 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
สถานศกึษา จำนวน 193 โรงเรียนมีการพัฒนางานครอบคลุมภารกิจงาน ทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา 

 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
4.1 สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

4.2 สถานศึกษามีการดำเนินงานครอบคลุมภารกิจงาน 4 ด้านที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 

ธ.ค.2564 คณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

2.ประชุมเพ่ือสรุปผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 

ก.พ.2565 คณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

3.ประชุมเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 

พ.ค.2565 คณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

4.ประชุมเพ่ือสรุปผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 

ก.ย.2565 คณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

5.การรายงานผลการติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาค
เรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 

ก.ย.2565 คณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครอบคลุมงาน 
ทั้ง 4 งาน 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   สถานศึกษา จำนวน 193 โรง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาร้อยละ 100 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 15,200 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 
 -อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10x120 บาท 
-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
คนละ 300 บาท 

 
 
 

3,300 

 
- 
 

2,100 

 
 
 

1,200 

 
 
 
- 

รวมงบประมาณ 3,300 2,100 1,200 - 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 
-อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10x120 บาท 
-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
คนละ 300 บาท 

 
 
 

3,300 

 
- 
 

2,100 

 
 
 

1,200 

 
 

 
- 
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รวมงบประมาณ 3,300 2,100 1,200 - 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1/2565 
-อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10x120 บาท 
-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
คนละ 300 บาท 

 
 
 
 

3,300 

 
 
 
 

2,100 

 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
- 

รวมงบประมาณ 3,300 2,100 1,200 - 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 
 -อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10x120 บาท 
-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
คนละ 300 บาท 

 
 

3,300 

 
 
 

2,100 

 
 
 

1,200 

 
 

รวมงบประมาณ 3,300 2,100 1,200 - 
กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการติดตามประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  
และภาคเรียนที่ 1/2565 

- ค่าเอกสารและเข้าเล่มรายงาน จำนวน 
20 เล่ม เล่มละ 100 บาท 

 
 
 

2,000 

 
 
 
- 

 
 
 

2,000 

 
 
 
- 

รวมงบประมาณ 2,000 - 2,000 - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,200 8,400 6,800 - 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “ส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็นสู่ศตวรรษท่ี 21” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพฒันาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ 
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21  สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDGs 0406 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชาย  และหญิงในสัดส่วนสูง  
สามารถ อ่านออก เขียนได้ และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V 04  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย :  F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ……………………………….…………….………………………………………………… 
           ชื่อปัจจัย : …………………………………………….……………………………………………………………… 
 สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคณุภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
           ตัวชีว้ัดที่  1  ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
             3.9 จำนวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์          
 
 
 
 
 
 
 
               

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                  
 

1) หลักการและเหตุผล  
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวด้วยการกำหนดจุดเน้นการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ สำหรับใช้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในการดำเนินงาน เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  กร
อปกับปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

       ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย              
และมีความสุข นอกจากนี้ทักษะ   ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือการเรียนรู้ 3R x 8C 
ซึ่ง 3R ได้แก่  1) Reading (อ่านออก) 2) (W) Writing (เขียนได้) 3) (A)Arithmetic’s (คิดเลขเป็น) ส่วน 8C 
ได้แก่ 1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหา 2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ) 4) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทั กษะด้ านความร่ วมมื อการท ำงาน เป็ นที ม  และภ าวะผู้ น ำ )  5 ) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทัน
สื่อ) 6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
7) Career and Learning Skills (ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้) 8) Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตา 
กรุณามีระเบียบวินัย)  ซึ่งทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการทำงาน ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เนื่อง
ด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถ
ในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้านที่
สำคัญได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
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           คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ เป็นนามธรรม การให้เหตุผล และการคิดเชิงระบบ        
ซ่ึงผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีของครูและผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอนต้อง
คำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระบวนการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนจะต้องฝึกการตั้งปัญหาการตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การแปลความ ตีความ และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เมื่อผู้เรียนมี
แนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ แนวทาง ผู้เรียนจะฝึกการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาและผู้เรียนจะนำประสบการณ์ทั้งหมดไปสร้างองค์ความรู้ต่อไป คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการ
คำนวณ มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ พ้ืนฐานของคณิตศาสตร์คือ การบวก  การลบ การคูณ       
และการหาร ซ่ึงพ้ืนฐานเหล่านี้การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่            
จะต้องปูพ้ืนฐานทัง้สี่ด้านให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน  พ้ืนฐานเหล่านี้หมายถึงการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง   
            เพ่ื อให้ การขับ เคลื่ อนทั กษะการคิด เลขเร็ว  คิด เลขคล่อง เป็ น ไปอย่ าง มีประสิทธิภ าพ                 
และเกิดประสิทธิผลเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่ง
ศตวรรษที่  21 มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้       
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี      
เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็นสู่ศตวรรษที่ 21   เพ่ือเป็นกระบวนการในการ
ปฏิบัตงิานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  

 

2) วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ครูคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเลขเป็นแบบเวทคณิต  

และหตัถคณิต 
2.เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 (การคิดเลขเป็น) 
3. เพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
4. สพป.อุดรธานี เขต 2  มีคลังข้อสอบการคิดเลขเป็น และการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.โรงเรียน ในสังกัด สพป.อดุรธานี เขต 2  192  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเลขเป็นแบบ
เวทคณิตและหัตถคณิต  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ผ่านเกณฑ์การคิดเลขเร็วได้  ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 80   
ป.6  ผ่านเกณฑ์การคิดเลขคล่อง ไม่กว่าน้อยร้อยละ 80  และ ม.3  ผ่านเกณฑ์การคิดเลขเป็นไมน่้อยกว่าร้อยละ 70  

3. สพป.อุดรธานี เขต 2 มีคลังข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเลขเป็นที่หลากหลาย  
      2. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเร็ว  คิดเลขคล่อง  คิดเลขเป็น 
      3. มีข้อสอบการคิดเลขเป็น 

 
4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนทักษะการคิดเลขเร็ว คิดเลขคล่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผลเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่งศตวรรษท่ี 21 
มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็นสู่ศตวรรษท่ี 21   เพ่ือเป็นกระบวนการใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมวางแผน ธันวาคม  64 ศน.ศศิธร  นาคดิลกและคณะ 
จัดทำข้อสอบการคิดเลขเป็น ธันวาคม 64 ศน.ศศิธร  นาคดิลกและคณะ 
คัดกรองนักเรียน ป.3 และ ป.6 มกราคม 65 ครู  นร.ป.3 ป.6 
ทบทวนการสอนคิดเลขเร็วแบบหัตถคณิตและ
เวทคณิต ให้ครูป.3 และ ป.6  

มกราคม 65 ศน.ศศิธร  นาคดิลกและคณะ 

นิเทศ ตดิตาม  มี.ค. 65 ,  ส.ค.65 ศน.ศศิธร  นาคดิลกและคณะ 
ทดสอบนักเรียน ส.ค.65 ครู  นร.ป.3 ป.6 
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1.ครูคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเลขเป็นแบบเวทคณิต และหัตถคณิต 
2.นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 (การคิดเลขเป็น) 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีทักษะการคิดเลขเป็นแบบเวทคณิตและหตัถคณิต 
4. สพป.อุดรธานี เขต 2  มีคลังข้อสอบการคิดเลขเป็น และการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

  

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการคิดเลขเป็น ทดสอบ แบบทดสอบ 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ 
                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ  6 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
        ธันวาคม 64 - กันยายน 65 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2            หน้า 186 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน  64,140 บาท ( หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   
สพป.อุดรธานี  เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1   ประชุมวางแผน จัดทำคู่มือ และคลัง
ข้อสอบ  2  วัน 
     ค่าชดเชยน้ำมัน คณะกรรมการ 15  คน 
     ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  15 คน  2  วัน 
     ค่าวัสดุ 

 
 

6000 
3,900 

 

  
 

6000 
5850 

 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 9,900 - 9,900 - 
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนหัตถคณิต และเวทคณิต   
ค่าชดเชยน้ำมัน คณะกรรมการ 15  คน 2  วัน 
ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  จำนวน 1  วัน   
จำนวน  220  คน  
ค่าวิทยากร 
เอกสารประกอบการฝึก 

 
6,000 
28,600 
5,000 
3,000 

 
 
 

5,000 

 
6,000 
28,600 

 
 

 
 
 
 

3,000 

รวมงบประมาณ 42,600 5,000 34,600 3,000 
กิจกรรมที่ 3  การคัดกรองนักเรียนการวิเคราะห์
ข้อมูล 
ค่าชดเชยน้ำมัน คณะกรรมการ 15 คน 2  วัน 
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  15 คน  2  วัน 
สรุปรายงานและประเมินผล  

 
 

6,000 
3,900 
1,740 

 
 
 

 
 

6,000 
3,900 
1,740 

 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 11,640 - 11,640 - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,140 5,000 56,140 3,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางทฤษฏีพหุปัญญา” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพ 
ตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งตอ่การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

(3) เป้าหมาย SDGs  120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
  ชื่อปัจจัย : F0201 ความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญาของมนุษย์ในการสํารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ 
           F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
    ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของนักเรียนได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
   ตัวชี้วัดที่ 3.9 จำนวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้าน   
           วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                      :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 มุง่เน้นให้ผู้เรียนเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้น
ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด 
ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเป็นการส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 
ให้กับผู้เรียนได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตาม
พหุปัญญา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับผู้เรียนไดร้ับการส่งเสริมเป็นรายบุคคล นักเรียน
ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล และได้รับการการแนะแนวการพัฒนา ส่งเสริมตามพหุ
ปัญญาและเสน้ทางอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางทฤษฏีพหุปัญญา ประจำปี 2565 ขึ้น 

 
2) วัตถุประสงค์ 

 2.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาได ้
  2.2 นักเรียนได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล       
 2.3 นักเรียนได้รับการแนะแนวการพัฒนาตามพหปุัญญาและเส้นทางอาชีพ 

2.4 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือการดูแลพัฒนาการด้านพหุปัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย 

3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาได้ร้อยละ10 

 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหปุัญญา
เป็นรายบุคคล ร้อยละ 100 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาได้ร้อยละ10 

2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาเปน็
รายบุคคล ร้อยละ 100 

3. นักเรียนได้รับการแนะแนวการพัฒนาตามพหุปัญญาและเส้นทางอาชีพร้อยละ 10 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือการดูแลพัฒนาการด้านพหุปัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
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4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาได้ร้อยละ 10 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาเป็น

รายบุคคล ร้อยละ 100 
 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาได้ 

 2. นักเรียนได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล       
        3. นักเรียนได้รับการแนะแนวการพัฒนาตามพหุปัญญาและเส้นทางอาชีพ 

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดูแลพัฒนาการด้านพหุปญัญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ได้ร้อยละ10 
 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด
ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100 

   

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ม.ค. 65 นางสาวชณิดา ทัศนิยม 
2. การคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล       ก.พ. – มี.ค. 65 นางสาวชณิดา ทัศนิยม 
3. การส่งเสริมด้านอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และการแนะแนวการพัฒนาตามพหุปัญญาและเส้นทาง
อาชีพ 

เม.ย. 65 นางสาวศศิธร นาคดิลก 
นางสาววิมล เถาวัลย์ 
นางสาวชณิดา ทัศนิยม 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดูแลพัฒนาการ 
ด้านพหปุัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย 

ส.ค. – ก.ย. 65 นางสาววิมล เถาวัลย์ 
นางสาวชณิดา ทัศนิยม 
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัด 

 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
    1 ตุลาคม 2564  –  30 กันยายน 2564 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 19,200 บาท ( หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
จัดทำคู่มือ แนวทาง ปฏิทิน 
1. ค่าอาหาร/อาหารว่าง  จำนวน 130 บาท * 10 คน * 2 วัน 
2. ค่าชดเชยน้ำมันสำหรับคณะกรรมการ  
จำนวน 200 บาท * 10 คน * 2 วัน 
3. ค่าเอกสาร  

7100   
 
2,600 
4,000 

 
 
 
 

500 

กิจกรรมที่ 2 การคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล       

0    
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กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และการส่งเสริมด้าน
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการแนะแนวการ
พัฒนาตามพหุปัญญาและเส้นทางอาชีพโดยใช้รูปแบบ
ออนไลน์ 
1. ค่าอาหาร/อาหารว่าง  จำนวน 130 บาท * 5 คน * 1 วัน 
2. ค่าชดเชยน้ำมันสำหรับคณะกรรมการ  
จำนวน 200 บาท * 5 คน * 1 วัน 
3. ค่าวิทยากร การส่งเสริมด้านอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือด้านอ่ืนๆตามความต้องการจำเป็นของ
โรงเรียนในสังกัด 
4. การนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนที่มีการปฏิบัติ  
การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมพหุปัญญา  
โดยใช้รูปแบบออนไลน์ 

7,100  
 
 

 
    650 

 
 

 
 
 
1,000 
 
4,200 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1,250 

กิจกรรมที่ 4 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดูแล
พัฒนาการด้านพหปุัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
1. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ
การดูแลพัฒนาการด้านพหุปัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
2. การนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนที่มีการปฏิบัติ  
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพหุปญัญา 

5,000   
 

4,000 
 

1,000 
 

 

รวมงบประมาณ 19,200    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19,200    

 
 



กลยุทธ์ที่ 4 
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โครงการ “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ/ประชุมคณะกรรมการCEO/ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(3) เป้าหมาย SDGs 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ (200501V03)  
  ชื่อปัจจัย :  ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี (200501F0304) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .................................................................................................................. 
              ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................ 
 สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล   
            

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ 

ในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ทำให้สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 
23 ข้อ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศกึษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชาย
และเดก็หญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มี
ค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573  

จากข้อมูลผลการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินของ สพป.อุดรธานี เขต 2 คะแนนระดับคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว อยู่ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และคณะกรรมการ CEO. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และคณะกรรมการ CEO นำนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การบริหาร
จัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาและประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนได้รับข่าวสารหัวข้อราชการ
อย่างทั่วถึง 

2.3 เพ่ือให้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต  2  นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ที่
รับผิดชอบ 

2.4คณะกรรมการ  CEO. นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 
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3)   เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  และผู้อำนวยการกลุ่ม                   
จำนวน  193 คน 2 เดือนต่อ  1  ครั้ง (ประชุมรวม 4 ครั้ง และ conference 8 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี) 

2. ประชุมคณะกรรมการCEO. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 26 คน 

           เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
              1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับข่าวสารและนโยบายอย่างทั่วถึง  และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
            2. รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต  2  ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับข่าวสารและ
นโยบายอย่างทั่วถงึและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
           3. ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนได้รับข่าวสารและนโยบายอย่างทั่วถึงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคุณภาพเพ่ิมข้ึน
จากปีที่แล้วอยู่ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
2. คณะกรรมการ CEO.  ไดร้ับข่าวสารและนโยบายอย่างทั่วถึง  และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 
3. ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะกรรมการ CEO ข่าวสารและ

นโยบายอย่างทั่วถึง  และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 
 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะกรรมการ CEO 
 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ถึง วันที่  30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2565  

สถานทีด่ำเนินการ   สพป.อุดรธานี เขต  2 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 41,620 บาท จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา     

1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/รอง ผอ.สพป.อด 
2/ผอ.กล่ม/ผอ. ร.ร. จำนวน 193 คน 

    

1.2 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (193 คน 
x30 บาท.x 4 ครั้ง 

  23,160  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ CEO     
2.1 ประชุมคณะกรรมการ CEO จำนวน   26 คน     
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (26 คน x12ครั้ง x30บาท). 

  9,360  

2.3 ค่าอาหารในในการประชุม 
(26คน x5ครั้ง x70บาท) 

  9,100  

รวมงบประมาณ   41,620  
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โครงการ  “อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบำเหน็จ
บำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น    
(3) เป้าหมาย SDG0404 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน

เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................
              ชื่อปัจจัย : .................................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                       
 

หลักการและเหตุผล  
 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ   

ในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ   ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้  ทำ
ให้สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้  เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    กอปรกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางก ารเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 

ในปีงบประมาณ 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 129 ราย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเมื่อเกษียณอายุ
ราชการแล้ว จะได้รับสวัสดิการอย่างไร เลือกรับเงินประเภทใด บำเหน็จ บำนาญ เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 จึงต้องมีการประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการบริหารจัดการตามเจตนารมณ์      
ที่บัญญั ติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ควบคุม 
กำกับ  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
(Good Governance) ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ มีส่วนร่วม       
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า รวมทั้งหลักการบริหารที่ใช้หลักประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้จึงได้จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือมาตรการ             
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
เพ่ือนำนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้นนโยบายที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด พร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมรูปแบบมาตรฐานเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ 
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วัตถุประสงค์ 
   เพ่ืออบรมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 

Electronic Filling) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539  สำหรับข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565 

3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

• ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565  

จำนวน  129  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565 สามารถยื่นขอรับ 

บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 
และได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เก่ียวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการเกษียณอายุราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
    4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
แตง่ตั้งคณะทำงาน อบรมชี้แจงยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 

เดือน มกราคม 2565 นางสาวเบญญาพัณฒ์ 
สวรรยาวิสุทธิ ์

อบรมชี้แจงการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบ
บำเหน็จบำนาญ  สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2565 

เดือน มิถุนายน 2565 นางสาวเบญญาพัณฒ์ 
สวรรยาวิสุทธิ ์

สรุปรายงานผลโครงการ เดือน สิงหาคม 2565 นางสาวเบญญาพัณฒ์ 
สวรรยาวิสุทธิ ์
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
   ในปีงบประมาณ 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้าราชการครู
และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 129 ราย  สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง        
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ได้ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100    

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565  สามารถยื่นขอรับ

บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ด้วย
ตนเอง และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญ
ด้วยตนเอง และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มยื่นคำขอจนถึงขั้ นตอน
การรับเงิน แม้ภายหลังจะมีสถานะเป็นผู้รับบำนาญแล้ว ก็สามารถตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการจ่ายเงิน ทั้ง
รายเดือนและรายปี หรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเอง และได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พระราชบัญญั ติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 และ 
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และ 
นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ

ราชการ ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

เกีย่วกบัระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ในการเกษียณอายุราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ

ราชการในปีงบประมาณ  2565 ทุกคน ได้รับเงินบำเหน็จ

บำนาญในเดือนตุลาคม 2565 

ใช้แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 รายงานผลจากข้อมูล
ระบบ E-pension 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
รายงานผลจากข้อมูล
ระบบ E-pension 
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  2565 ทุกคน ได้รับเงิน

บำเหน็จบำนาญในเดือนตุลาคม 2565 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
           วันที่  1  มกราคม  2565 ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2565 

สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมร่วมคิด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
              จำนวน  25,000  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2565) 
       รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ทีใ่ช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่  1.  แต่งตั้งคณะทำงาน อบรมชี้แจงยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
บำเหน็จบำนาญ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะทำงาน 10 คน x 1 มื้อ x 30 บาท 

 
 
 

300 

  
 
 

300 

 

กิจกรรมที่ 2. อบรมชี้แจงการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) 
ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ  สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ 2565 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร 
กลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม แขกผู้มีเกียรติ  
และเจ้าหน้าที่  
(129+30 คน x 1 มื้อ x 30 บาท ) 
(129+30 คน x 1 มื้อ x 70 บาท )                                  
ค่าป้ายไวนิล 
ค่าตอบแทนวิทยากรคลังเขต 4 และค่าพาหนะ  

 
 
 
 
 
 
 

4,770 
11,130 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,770 
11,130 
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(600 x 2 คน x 5 ชม.) 
(ค่าพาหนะ 500) 
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (129x10.07) 

6,000 
500 

1,300 

6,000  

 
500 

 
 

1,300 
รวมงบประมาณ 25,000 7,000 16,700 1,300 

** ทุกรายการสามารถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ 
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โครงการ “พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนคา่จ้างประจำ และโปรแกรมเงินเดือนบำนาญ” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 13.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง       
ในศตวรรษท่ี21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDG0404 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยท่ีเป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04) 
         ชื่อปัจจัย :  ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา (120101F0404)  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................... .. 
              ชื่อปัจจัย : ..................................................................................................................... 
 
สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     กลยุทธ์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
     กลยุทธ์ที ่ 4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที ่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                          :  
หลกัการและเหตุผล 
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง      
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติ
พจน์ประจำชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมีความเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้
ในระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง ทำให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  เป้าหมายระดับประเด็น 
12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(DGS4) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวม
ไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยังยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแกรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชม
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีวัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี        
พ.ศ.2573 
 จากข้อมูลในปี งบประมาณ  2564 ที่ ผ่ านมา ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา                  
ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน       
จำนวน 8 ราย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการบริหารจัดการตาม
เจตนารมณ์ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ .2546 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ควบคุม กำกับ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) รวมทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2551 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2            หน้า 209 
 

มาตรา 81 วรรคแรก ได้กำหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ศึกษาอบรม และดูงาน เพ่ือนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และความก้าวหน้าเป็นประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานีเขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหลัก 
   2.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดนโยบายการบริหารงานร่วมกัน 
            3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
และวิชาชีพ 
   4.  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้ประสบการณ์ ทันต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
           5.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 

เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 8 คนเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการและจำเป็นของหน่วยงาน 

 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 8 คนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ิมข้ึน 
และสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงาน  

 
 4) วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 

วางแผนดำเนนิงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินการอบรมพฒันา 
สรุปรายงานผล 

1-10 กรกฎาคม  2565 
11-15 กรกฎาคม  2565 
5-20 สิงหาคม  2565 
26-30 กันยายน 2565 
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
ในปีงบประมาณ 2565 ข้าราชการครูลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รับเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ เงินค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง
ประจำ เงินบำนาญ และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนครบจำนวนและ ถูกต้องทุกเดือน 

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2 ได้รับเงินเดือน และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน ร้อยละ 100% 
 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

ร้อยละของข้าราชการและเจา้หน้าที่กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.
อุดรธานี เขต 2 ที่ได้เข้ารับการพัฒนาตามที่
หน่วยงานต้องการ 

กรอกแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

จ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
     1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
               จำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากงบดำเนินงาน สพป.อุดรธานี เขต 2 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม
เงินเดือน และเงินบำนาญ 

ปี 2565    

1.1  ค่าเบีย้เลี้ยง จำนวน  8  คน 3 วัน  5,760   
1.2  ค่าเช่าที่พัก  8 คน  5  ห้อง 2 วัน         3,840   
1.3 ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 คัน 3 วันพร้อมค่า 
      น้ำมันเชื้อเพลิง 

  
       8,400 

  

รวมงบประมาณ 18,000 18,000   
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โครงการ  “ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น     

(3) เป้าหมาย SDG0401  สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี    พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง   

(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ...............................................................................................
                      ชื่อปัจจัย : .........................................................................................................                        

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่  4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล                       

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                         :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง   
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติ
พจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทย       

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ               
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสู ง ทำให้สังคมมีความมั่นคง    
เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษ     
ที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ       
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุก
คนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 
 จากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เฉลี่ย  87.02 คะแนน อยู่ในระดับ A  และประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564  เฉลี่ย 94.91 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งยังไม่ถึงระดับค่าเป้าหมายดีเยี่ยม (เฉลี่ย 95.00 คะแนน    
หรือ AA) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการบริหารจัดการตาม
เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ควบคุม กำกับให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี(Good Governance) ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการ มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า รวมทั้งหลักการบริหารที่ใช้หลัก
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้จึงได้จัดทำโครงการประชุม
ปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคู่มือมาตรการและแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพ่ือนำนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้น
นโยบายที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งนิเทศ ติ ดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
นวัตกรรมรูปแบบมาตรฐานเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ที่รับผิดชอบ 
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2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ             
มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและมาตรการศึกษา 
 2.3 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

3)   เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบทุกโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
     2. โรงเรียนในสังกัด มีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ 
ครบทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตุลาคม 2564 คณะทำงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการ CEO เตรียมความพร้อม    
ในการจัดทำแผน 

15 พฤศจิกายน 2564  

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

25 - 26 
พฤศจิกายน 2564 

คณะทำงาน 

4. เสนอขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก

ธันวาคม 2564 คณะทำงาน 
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2           

โดยใช้แผนปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตฯและสถานศึกษา
ในสังกัด เพ่ือให้มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ค่าเฉลี่ย 94.91 ระดับ A  เพ่ิมเป็น เฉลี่ย  95.00 คะแนนขึ้นไป       
อยู่ในระดับ AA 

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2   

   2. ทุกโรงเรียนในสังกัด  มีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
    3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  มีผลประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ค่าเฉลี่ย 94.91 
ระดับ A  เพ่ิมเป็น เฉลี่ย  95.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ AA 

 

 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  

5. นำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ    (eMENSCR) 

15 ธันวาคม 2564 คณะทำงาน 

6. จัดทำเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการ  ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ E-
Book 

ธันวาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่ม ITE 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
- ร้อยละ 100 ของโครงการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและใช้
แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ    มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับและมาตรการศึกษา 
- สพป.อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน ITA  เพ่ิม
เป็น เฉลี่ย  95.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ AA 

- การวิเคราะห์โครงการ 
- ประเมิน 
 
- รายงานการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

- แบบวิเคราะห์โครงการ 
- แบบประเมินตัวชี้วัด 
 
- แบบรายงาน 
 
 
-ผลการประเมิน ITA 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทุกคน 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 30,320 บาท ( สามหมื่นสามร้อยยี่สิบบาท ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ให้กับคณะกรรมการ CEO 
- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 30 คน x 1 มื้อๆ ละ x 25 บาท   

 
 
 

750 

  
 
 

750 

 

รวมงบประมาณ 750  750  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2 
    1) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ คณะทำงาน  
จำนวน 80 คน x 120 บาท 
   2)  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ คณะทำงาน  
จำนวน 56 คน x 120 บาท 
   3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม  (80x50) 
   4)  ค่าวัสดุประกอบการประชุม 
     5) จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการฯ         
จำนวน 25 เล่ม ๆ ละ 250 บาท 

 
 
 
 

9,600 
 
 

6,720 
 
 

4,000 
3,000 
6,250 

  
 
 
 

9,600 
 
 

6,720 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
3,000 
6,250 

รวมงบประมาณ 30,320  17,470 12,250 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 30,320    

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ “การติดตาม ประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1)  แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(3) เป้าหมาย SDG40401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีม่ีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี   พ.ศ. 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (200201V01) 
         ชื่อปัจจัย : แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ (200201F0104)  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................              
   ชือ่ปัจจัย : ............................................................... ...................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล                       

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                               :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็นที่ 12 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้      
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2561-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ            
(พ.ศ. 2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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พัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553        
มาตรา 37 ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึด
เขตพ้ืนที่กาศึกษา โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร 
วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ด้วย และราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560       
ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วย        
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546                
ระบุให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหา
ความต้องการ มีการวางแผนลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง สรุปรายงานผลและการนำผลไปใช้ โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า รวมทั้งหลักการบริหารที่ใช้ หลักประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือนำนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี การรายงานผลการ
ดำเนินงาน การรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนางาน ในการรายงานต้องระบุข้อมูลสำคัญๆ รวมถึงผลการดำเนินงาน
ที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์
และจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามตัวชี้วัดสภาพ
ความสำเร็จ และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่ชัดเจน สามารถติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อสิ้นสุดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการที่รับผิดชอบ 
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2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ
ติดตามตัวชี้วัด   ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2 เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ       
 2.3 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และรายงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

2.4 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบ 
 

3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1 ร้อยละ 100 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดร้ายงานผลการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 ร้อยละ 100 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รายงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการครบทุกโครงการ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

     1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้วางแผน        
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการดำเนินงานเพ่ือเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อเพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจในการ   
กำหนดทิศทางการพิจารณาในปีงบประมาณถัดไป 
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4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ตามตัวชี้วัด ให้มีข้อมูลเอกสารการรายงาน และปัญหาอุปสรรค เพ่ือสะท้อนภาพผลสำเร็จและปัญหา
อุปสรรค นำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 100 

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด 
หาจุดเด่นจุดด้อย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา พัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการดำเนิน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สรุปผลการดำเนินงานของโครงการและการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การติดตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ฯ 
3. ประชุมชี้แจงแบบติดตามฯ พรอ้มแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ 
4. นำเข้าข้อมูลตามแบบติดตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 

 
พฤศจิกายน 2564 
มีนาคม 2565 
 
มีนาคม/สิงหาคม 2565 
 
มิถุนายน/กันยายน 2565 
ตุลาคม 2565 

 
กุลนภา  กอกุลจันทร์ 

กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี
1. ขอรายงานโครงการจากผู้รับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ 
4. สรุปรวบรวมจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

 
กันยายน 2565 
กันยายน 2565 
ตุลาคม 2565 
พฤศจิกายน 2565 

 
กุลนภา  กอกุลจันทร์ 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อมูลจากผลการดำเนินในรอบปี 
เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 
รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สพฐ. (e-MES)  ครบทุกตัวชี้วัด 

 
ผ่านระบบ e-MES 

 
แบบถามตอบ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2                        
มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 

แบบสำรวจ แบบรายงานโครงการ 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การติดตามนโยบายของ สพฐ.  3,900    
1.1 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แบบติดตามฯ (ครั้งที่ 1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x 3x25) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30x1x80) 

   
 

1,800 
2,100 

 

     
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 6,100    
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ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
2.1 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการ

ดำเนินงานตามแผนฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x 1x25) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30x1x80)  

  
 

 

 
 

900 
2,100 

 

2.2 ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   3,100 

** หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 10,000  6,900 3,100 
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โครงการ  “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ           

การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     
(3) เป้าหมาย SDGs  4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี    พ.ศ.2573 

 
 
 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ............................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ....................................................................................................................... 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่  4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล   
                     

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X) :  

หลักการและเหตุผล 
นโยบายการปฏิ รูป การศึ กษ าของรัฐบ าล  ภ าย ใต้ ก ารขับ เคลื่ อนของรั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพ่ือให้การทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการมีความรวดเร็ว ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถนำพาให้ประเทศ
ไทยก้าวต่อไปหลังการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลการประชุมขององค์การ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ยูเนสโก้ ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาที่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่น 
วัดผลตามสมรรถนะ มีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
 หนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ            
กำลังดำเนินการคือ “การควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า  120 คน  ซึ่งจากข้อมูลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  
29642 แห่ง มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  6,600,745 คน แบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดกลาง – ขนาดใหญ่  14,666 แห่ง มีนักเรียน  5631753 คน คิดเป็น 85.32%  ของนักเรียน
ทั้งหมด และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน อีกจำนวน  14976 แห่ง มีนักเรี ยนรวม 
968992 คน คิดเป็น 14.68% ของนักเรียนทั้งหมด  ขณะเดียวกันข้อมูลด้านประชากรในปัจจุบัน พบว่า 
อัตราการเกิดของเด็กปี พ.ศ.2526 มีจำนวน 1,055,802 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2561 มีจำนวน  666357 คน 
ลดลงไปถึง  36.89% สอดคล้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 10 ปีที่ผ่านมานั้นมีจำนวนประชากรเกิด
ใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากในปี 2553 มีจำนวนประชากรในช่วงอายุ 0 – 4 ปี จำนวน  3,854,712 คน แต่
ในปี 2562 มีจำนวนเหลือเพียง  3,185,739 คนเท่านั้น สอดรับกับรายงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เมื่อปี 2558 ระบุว่า เกือบทศวรรษท่ีผ่านมา ระบบการศึกษาไทยต้องประสบกับ
ปัญหาในการพัฒนาเชิงคุณภาพ ซึ่งทางเลือกที่ทีดีอาร์ไอได้เสนอคือ  การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก          
ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อปลายปี 2562 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนการควบรวม
โรงเรียนและเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงแนวทางการควบรวม
โรงเรียนต่อสภาผู้ แทนราษฎร์ว่ ายึ ดหลักการมีส่ วนร่วมและการกระจายอำนาจ ตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 โดยยึดหลักการทำแผน
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 193 แห่ง มีจำนวน
นักเรียนทั้งสิ้น  24,352 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ จำนวน  78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.20 มี
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จำนวน  115 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.58 และมีโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีจำนวนนักเรียน  40 คนลงมา จำนวน  28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.50  จึงได้กำหนดให้โรงเรียน
ขนาดเล็ก กลุ่มที่มีจำนวนนักเรียน  40 คนลงมา เป็นกลุ่มเป้าหมายในการควบรวม เนื่องจากมีความขาด
แคลนครู วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพเท่าเทียมกับโรงเรียน
ที่มีครูผู้สอนครบชั้น โดยกำหนดให้โรงเรียนหลักของการไปเรียนรวมคือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็น
โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษา     



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2            หน้า 226 
 

ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โดยในปีการศึกษา 2563 – 2564 สามารถควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กได้ จำนวน  13  แห่ง และมีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในแผนที่จะไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2565 
จำนวน  6 แห่ง เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการการศึกษา          
ในโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแก่ ผู้บริหาร  
ครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
จำนวน  115 โรงเรียน 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   1.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
             2.  นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และมีคุณภาพดีขึ้น 
 

 4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  

 

 

 

1.นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร 

2.น.ส.จิรพร  จันทรขันตี   

2 แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

และประชุมคณะทำงาน 

กุมภาพันธ์ 2564 

3 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนที่กำลังดำเนินการจัด

การศึกษาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง

โรงเรียนหลักและโรงเรียนขนาดเล็กที่มา 

กุมภาพันธ์ 2564 
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เรียนรวม รวมทั้งสิ้น  116 คน เพ่ือสะท้อน

ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา 

4 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 

ภายในเดือน 

พฤศจิกายน 

2564 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ในปีการศึกษา 2565 สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ จำนวน  13  แห่ง และสามารถยุบเลิก
สถานศึกษาได้ จำนวน  1  แห่ง 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1.  ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  1. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
         - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 
 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
 - 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 32,920 บาท ( สามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนที่กำลังดำเนินการจัดการศึกษาควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มาเรียนรวม รวมทั้งสิ้น  116 คน เพื่อสะท้อนปัญหาในการ

ดำเนินงานที่ผ่านมา 

10,000    

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

22,920    

กิจกรรมที่ 3 ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ใช้งบ สพฐ.    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,920    
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น     

(3) เป้าหมาย SDG0401  สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี    พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง   
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .....................................................................................................              
   ชื่อปัจจัย : .............................................................................. .....................................                        

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่  4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล    
 
 
 
 
 
                    
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                              :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง   
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติ
พจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทย      
ให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ               
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง ทำให้สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ  ประเด็นที่  12 การพัฒนาการเรียนรู้   
เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ      
ที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ       
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง     
ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย           
นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 
 จากข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการบริหารจัดการตาม
เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ควบคุม กำกับ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการ มีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า รวมทั้งหลักการบริหารที่ใช้หลัก
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้จึงได้จัดทำโครงการ
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ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี
การศึกษา 2565 เพ่ือนำนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้นนโยบาย “9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” ที่
กำหนดไว้ดังนี้ จุดเน้นที่ 1 การน้อมนำพระบรมราโชบายฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดเน้น
ที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  จุดเน้นที่ 3 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพ่ิมผลสัมฤทธิ์  จุดเน้นที่ 4    
6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  จุดเน้นที่ 5  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   จุดเน้นที่ 6  โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน  จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต  จุดเน้นที่ 9  
การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้ง
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนวัตกรรมรูปแบบมาตรฐานเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการศึ กษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ 

 
2) วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
  2.2 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3)   เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัดนำจุดเน้นนโยบาย  

“9 จุดเน้น  ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” สู่การปฏิบัติครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
     2. มีโรงเรียนต้นแบบจุดเน้นนโยบายของ สพป.อุดรธานี เขต 2  ครบทุกจุดเน้น คิดเป็นร้อยละ 100 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีการบริหารจัด

การศึกษาที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2  คือ  “บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
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4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ .2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                
มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีนวัตกรรมการในการบริหารจัดการศึกษา   
ที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้       

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดนำจุดเน้นนโยบาย  

“9 จุดเน้น  ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” สู่การปฏิบัติครบทุกโรงเรียน 
   2. มีโรงเรียนต้นแบบจุดเน้นนโยบายของ สพป.อุดรธานี เขต 2  ครบทุกจุดเน้น 

    3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  มีผลการติดตามและประเมินผล          
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา “9 จุดเน้น  ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตุลาคม 2564 กลุม่นโยบายและแผน 
น.ส.จิรพร  จันทรขันตี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติของทุกโรงเรียนในสังกัด 

พฤศจิกายน 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 
น.ส.จิรพร  จันทรขันตี 

3. ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของทุก
โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2564  100% 

มกราคม 2565 คณะกรรมการ 

4.  . ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของทุก
โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2565  100% 

มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ 

5. สรุป รวบรวมและรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กันยายน 2565 คณะทำงาน 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
- ร้อยละ 100 ชองโรงเรียนในสังกัด นำจุดเน้นนโยบายฯ     
สู่การปฏิบัติ 
- สพป.อุดรธานี เขต 2 มีผลการติดตามและประเมินผล          
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

- ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ 
- รายงานการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

- แบบประเมินตัวชี้วัด 
 
-ผลการประเมิน ITA 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทุกคน 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 390,000 บาท ( สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
“9 จุดเน้น  ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับคณะกรรมการ 
CEO + ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 

   

รวมงบประมาณ     
กิจกรรมที่ 2  ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติของทุกโรงเรียนในสังกัด    
ภาคเรียนที่ 2/2564  100% 

15,000  15,000  

รวมงบประมาณ 15,000  15,000  
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการนำนโยบาย
สู่การปฏิบัติของทุกโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 
1/2565  100% 

15,000  15,000  

รวมงบประมาณ 15,000  15,000  
กิจกรรมที ่4 จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อน  
“9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ”  
จำนวน  24 กลุ่มเครือข่าย ๆ ละ 15,000  บาท  

360,000   360,000 

รวมงบประมาณ 360,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 390,000    

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน    
(3) เป้าหมาย SDG0404 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะ

ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 ระบบข้อมูล 
         ชื่อปัจจัย : F0302 การจัดทำระบบฐานข้อมลูและการบริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .........................................................................................................              
   ชื่อปัจจัย : .......................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล                       

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X) :  
 

1) หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีภารกิจการงานที่สำคัญและครอบคลุม
หน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีสถานศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานด้านบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีความซับซ้อน เกิดความยุ่งยากในหลายขั้นตอนของการปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทอย่างมากในการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น ความรวดเร็ว ถูกต้องฉับไว 
ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา หากหน่วยงานมีการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้ดีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ศูนย์กลางของ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ระบบฐานข้อมูล การให้บริการด้านการส่งถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศให้แก่สถานศึกษาและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งการพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และ
ให้มีระบบตรวจสอบตัวตนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
2) วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่ายครอบคลุม เอื้อต่อการดำเนินงานของ
สำนักงานและโรงเรียนในสังกัด  
  2.2 เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และทันสมัย  
 2.3 เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือปรับปรุงและใช้งานฮาร์ดแวร์/โปรแกรมประยุกต์ระบบตรวจสอบตัวตนการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

2.5 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 193 แห่ง มีฐานข้อมูล มีระบบเครือข่าย 

และสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเครือข่ายและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันทั้ง

ระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
................................................................................................................................................................................ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     1.1 ออกแบบโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการใหบ้ริการ 
     1.2 ขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นายปราโมทย์  พละจิต 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการระบบเครือข่าย 
     2.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งานระบบ 
     2.2 อมรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานที่ดูแลบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย 
     2.2 วิเคราะห์ระบบเครือข่ายเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข 
     2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
     2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน 
     2.5 จัดหา Software Antivirus จำนวน 60 License 
     2.6 ติดตั้ง Software Antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในสำนักงาน 
     2.7 ปรับปรุงและพัฒนาบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงาน
และให้บริการสถานศึกษาในสังกัด (Smart Area , Smart School) 
     2.8 ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการสำนักงานและสถานศึกษา 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 

3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
     3.1 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 

4.ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีความพร้อมในการให้บริการ เป็น

ศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลต่อผู้มาขอรับ
บริการ สร้างความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีระบบรักษาความปลอดภัย ตามพ.ร.บ.ว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีระบบป้องกัน ไวรัส และหนอน
คอมพิวเตอร์ ป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่พึงประสงค์ติดตั้งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 

 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ครอบคลุม และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบเครือข่ายเพ่ือให้บริการด้านต่าง ๆ สำหรับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
- มีการบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบบริการของสำนักงาน
และสถานศึกษา 
- มี Software Antivirus สำหรับป้องกัน ไวรัสระบบ
คอมพิวเตอร์ 

สอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

สอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
- มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีและสามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึง
พอใจในการให้บริการ 
- ลดการสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 

สอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

สอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาในสังกัด 

 
 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 36,720 บาท ( สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดูแลและ
ให้บริการด้านระบบเครือข่ายสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

- 
 
 

  - 

รวมงบประมาณ     
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่าย 
2.1 คา่ตอบแทนวิทยากรภายนอก 
2.2 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการ
อบรม จำนวน 15 คน จำนวน  1 วัน (120x15)   

 
 

6,000 
1,800 

   
 

6,000 
1,800 

รวมงบประมาณ 7,800   7,800 
กิจกรรมที่ 3 จัดหา Software Antivirus จำนวน 
60 License และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
     1.1 ค่า Software Antivirus จำนวน 60 
หน่วย ๆ ละ 482 บาท 

 
 
 

28,920 
 

   
 
 

28,920 
 

รวมงบประมาณ 28,920   28,920 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,720   36,720 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการสู่มืออาชีพ” 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น :  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้           
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDG0404 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิค และอาชีพสำหรับการจ้างงาน การงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
  ชื่อปัจจัย :  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนอง 
           ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ........................................................................................................              
   ชื่อปัจจัย : ......................................................................................................................  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 4.2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การเรียนการสอนต่องานอื่นๆ                   
 
 
 
 
 
 
     

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                              :  

1) หลักการและเหตุผล  
            กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติ
พจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ  ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง ทำให้สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย
ระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น กอปรกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง
จำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิค และอาชีพสำหรับการจ้างงาน การงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ.2573  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2551 มาตรา 81 วรรคแรก ได้กำหนดบทบาทของ
ผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปศึกษาอบรม และดูงานเพ่ือนำความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิ บัติหน้าที่  ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงาน  
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
ภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพ โดย
รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อำเภอกุมภวาปี 
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอหนองแสง อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ และอำเภอวังสามหมอ  ซ่ึง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ องค์กรจำเป็นจะต้องมี  การ
กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกตำแหน่ง ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ  มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ 
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ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
ด้านต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขสำคัญต่อการจัดทำแนวทาง
พัฒนาประเทศ  จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกตำแหน่ง     
ทุกระดับอย่างครบถ้วนทั่วถึงในทุกมิติ   

 
2) วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ มีความรู้เข้าใจ หลักในการทำงานของหน่วยงาน  
(ค่านิยมองค ์4A ) 
  2.2 เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) และวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร        
 2.3 เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ ได้เรียนรู้แนวคิด และหลักการของการจัดการความรู้ 
ในการทำงานทีถู่กต้อง 
 2.5 เพ่ือสร้างขวัญ  กำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ ในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด      

        3)   เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

                     1. ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ มีความรู้เข้าใจ มีจิตสำนึกในหน้าที่ มีหลักการในการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงาน (ค่านิยมองค์ 4A ) 

         2. ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ  ได้ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) และวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร   

         3. ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ ได้เรียนรู้แนวคิด และหลักการของการจัดการความรู้ที่
ถูกต้อง 

         4. ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ  มีขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
            ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ  จำนวน  12  คน มีสมรรถนะที่เหมาะสม กับวิชาชีพ      

มีศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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       4)  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
บุคลากรกลุ่มอำนวยการทุกคน มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีจริยธรรมของวิชาชีพ เป็นบุคลากรตามค่านิยมองค์กกร 4A 
 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
ข้าราชการ  ลูกจ้าง จำนวน 12  คน มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ตามค่านิยมองค์กร  4A   
  

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1.  ข้าราชการ ลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาบุคลากรสู่มือ
อาชีพครบ 100% 

การติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 

แบบติดตาม 

2. ข้าราชการ ลูกจ้าง มีขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน แบบสอบถาม 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
    -ข้าราชการ  ลูกจ้าง  กลุ่มอำนวยการ  จำนวน  12  คน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน และ PLC ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่ม
อำนวยการ 

มีนาคม – พฤษภาคม 
2565 

นางฉวี  พรศรี 
นางยุวธิดา อุ่นแสง 

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เตรียมการ
อบรมพัฒนา 

มิถุนายน 2565 นางฉวี  พรศรี 
นางยุวธิดา อุ่นแสง 

3. การอบรมพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และศึกษาดูงาน  สิงหาคม 2565 นางฉวี  พรศรี 
นางยุวธิดา อุ่นแสง 
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5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  1 ตุลาคม  2564 –  30  กันยายน  2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
     จำนวน   21,740   จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมวางแผน และ PLC 
ข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 วัน 
   - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (12  คน x 2 มื้อ x  30 บาท) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
      (12  คน x 1 มื้อ x  70 บาท) 

 
 
 

720 
 

840 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

720 
 

840 

 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพ  และ
ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2 จำนวน 2 วัน 1 คืน 
    - ค่าอาหาร อาหารว่างและอาหารกลางวันนอก
สถานที ่ (12  คน x 2 วัน x  350 บาท) 
    -ค่าท่ีพัก (6 ห้อง x 600 บาท x 1 คืน) 
    -ค่าจ้างเหมารถตูไ้ป-กลับ จำนวน 1 คัน 
         (1 คัน x 2 วัน x 3,440 บาท) 

 
 
 

8,400 
4,900 

 
6,880    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8,400 
4,900 

 
6,880 

 

กิจกรรมที่ 3  สรุปผลการดำเนินการเพ่ือนำไป
พัฒนา   

    

งบประมาณ 21,740  21,740  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      การบริหารงานบุคคลและบริหารอัตรากำลัง และการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง             
ในศตวรรษที ่21 
   (2)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้       
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (3) เป้าหมาย SDG040C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ       
ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนา          
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย : F0202 การผลิตครู อัตรากำลังครู/ผู้สิน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :  
               ชื่อปัจจัย :  

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การเรียนการสอนอื่น ๆ              
 
 
 
 
       

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษา ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ในฐานะเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะ ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอ่ืนๆ รวมทั้งนโยบาย และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มีการเร่งรัดการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ และพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมการปฏิบัติงานรองรับ
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล กอปรกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable-Development Goals : 
SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มี
คุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ.2573 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคลทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีหน้าที่ในการวางแผนและ
บริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งอัตราที่มีผู้ครองตำแหน่งและอัตราว่าง 
ประกอบด้วยอัตราข้าราชการครูสายงานบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศ
การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) อัตราลูกจ้างประจำ  พนักงาน
ราชการ อัตราลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ว23/2563 
จากการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ปี พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ แต่ขาดเกณฑ์ในบางจุด 
กล่าวคือ จากการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู 10 มิถุนายนของแต่ละปี สถานศึกษาที่มีจำนวน
นักเรียนลดลงหากข้าราชการครูในสถานศึกษานั้นไม่มีการย้ายออก หรือไม่มีอัตราว่างที่จะดำเนินการในการ
เกลี่ยอัตรากำลังก็จะทำให้มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ในทางตรงกันข้ามสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีอัตรากำลังครูไม่
ถึงเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือ มีจำนวนนักเรียนเพ่ิม ทำให้อัตรากำลังครูต่ำเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.กำหนด หาก
ไม่มีครูที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์เขียนย้ายเข้า หรือไม่มีอัตราว่างจากสถานศึกษาเกินเกณฑ์ก็
จะไม่สามารถที่จะเกลี่ยอัตรากำลังครูให้สถานศึกษาต่ำเกณฑ์ได้ จะไม่เกิดความสมดุล หรือ ข้อมูลสภาพ
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อัตรากำลังที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการจัดเก็บรวบรวมไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุจากแบบฟอร์ม
การเก็บข้อมูลที่กำหนดมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม
และจำนวนแต่ละปี ระยะเวลาการให้ดำเนินการจัดเก็บแจ้งให้ดำเนินการกระกระชั้นชิด กอร์ปกับ ไม่มีการจัด
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ที่มีการ
เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูล 10 
มิถุนายนของปี จึงเป็นปัญหาในการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ในแต่ละปีที่ข้อมูลสภาพ
อัตรากำลังมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการบริหารอัตรากำลังให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญในตำแหน่ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หนังสือสำนักงาน   ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  และตำแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3 /ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  และหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
 
2) วัตถุประสงค์ 
 1. วางแผน วิเคราะห์อัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนอัตรา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2. จัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง 10 มิถุนายน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ทุกประเภท ในสังกัด โดยประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและการ
ตรวจรายงานขอ้มูลตรงตามเวลาปฏิบัติงาน  
 3. การใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน สำหรับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอน 
สายงานบริหารสถานศึกษาตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทจากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไป
โรงเรียน ที่มีอัตรากำลังต่ำเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.กำหนด บริหารอัตรากำลังเพ่ือใช้ในการสอบและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำปี  
 4. การใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.ในการเกลี่ยอัตราตำแหน่งว่าง ตำแหน่งมีคนครอง ปรับปรุงกำหนด
ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เป็นสายงานการสอน และการเกลี่ยอัตราตำแหน่งว่าง ตำแหน่งมีคนครอง 
พนักงานราชการ 
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5. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการ 
พัฒนางาน (PA) และดำเนินการลงนามจัดทำข้อตกลง(MOU) ในการพัฒนางานในประเด็นท้าทาย ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)    

1. ได้ข้อมูลสภาพอัตรากำลัง 10 มิถุนายน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
2. ข้อมูลอัตรากำลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้ประกอบการเขียนย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
3. ข้อมูลอัตรากำลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้สำหรับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา โดยการเกลี่ยอัตรากำลัง ทั้งอัตรามีคนครองและอัตราว่าง จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 
ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

4. ข้อมูลอัตรากำลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้สำหรับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการเกลี่ยอัตรากำลังซึ่งเป็นอัตราว่างจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.กำหนด กรณีที่มีการ ยุบ – เลิกสถานศึกษา  

5. ข้อมูลอัตรากำลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้สำหรับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการเกลี่ยอัตรากำลัง ทั้งมีผู้ครองตำแหน่ง และอัตราว่าง ให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำเกณฑ์ 
กว่าที่ ก.ค.ศ.กำหนด กรณีท่ีมีการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6. การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง พนักงานราชการทั่วไป 
ลูกจ้างชั่วคราวได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตำแหน่ง และมีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ            
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)    

1. สถานศึกษามีอัตรากำลังครูสายงานการสอน เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. การบริหารอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
4. การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาท้ัง 192 แห่ง ได้ต่อเนื่อง 

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก์  ได้ดำเนินการเสนอข้อตกลงในประเด็นท้าทาย (PA) 
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4) วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้อมูล 10 มิถุนายน -งานวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง 
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
(น.ส.มธุพจน์ คุยบุตร) 

   1.1การวางแผนการบริหารอัตรากำลัง 
   1.2ดำเนินการสำรวจ และสรุปสภาพอัตรากำลัง 
   1.3รายงานสภาพอัตรากำลัง 
   1.4ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 

- พฤษภาคม  
- มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 
-สิงหาคม 
-สิงหาคม ถึง 
พฤษภาคม 

2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะและลื่อนวิทยฐานะ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

1.คณะกรรมการตาม
คำสั่งฯ ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
ข้าราชการครู ที่เป็น
กรรมการ 
2.สถานศึกษา 
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
4.สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
5.ศึกษาธิการจังหวัด 

   2.1การวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   2.2การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
     - โครงการ HR สัญจร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการงานบุคคลและการดำเนินงานวิทยฐานะ 
     - การลงนามในประเด็นท้าทาย ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     - กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ขอรับการ
ประเมิน 
   2.3 เสนอผลการตรวจสอบ เพื่อขอรับการประเมิน 
และแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย  
  (project's contribution to target gap)** 

     ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง ให้มีความ
เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แล้ววิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ร้อยละ 100 
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  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  

มีฐานข้อมลู สารสนเทศอัตรากำลัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สืบค้นง่าย นำไปใช้
ประกอบการพิจารณา ย้าย สรรหา การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ทั่วไปตลอดจนอัตราลูกจ้างชั่วคราว ดีขึ้น 

2. งานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับแต่งตั้ง 
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำเกณฑ์ลดลง จำนวนโรงเรียนทีม่ีอัตรากำลังพอดีเกณฑ์

เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนสูงขึ้น   
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอรับและผ่านการประเมินเพ่ือดำรงตำแหน่ง

และวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน 
 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2  
- สถานศึกษาในสังกัด 192 โรงเรียน 
 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 50,000 บาท ( หา้หมื่นบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  1.การดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 

กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะ 
     1. โครงการ HR สัญจร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลและการ
ดำเนินการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
     3. การลงนามในประเด็นท้าทาย ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     4. กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ขอรับการ
ประเมิน 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 

28,000 

 

 
10,000 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 

 
10,000 
 
 
 
 
 
 
20,000 

 

 
8,000 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 

 

 
2,000 

รวมงบประมาณ 50,000 3,000 40,000 7,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 1201 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
 และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(3) เป้าหมาย SDG040C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒ ิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
    ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ............................................................................................................. 
              ชื่อปัจจัย : …………………………………………………………………………………………………………. 

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การเรียนการสอนอื่น ๆ                    
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                       :  
 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี กระทรงศกึษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(2561-2580) ในฐานะเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ 3 
ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตรวมทั้งแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาและนโยบายรัฐบาลทั้งใน
ส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วนเพ่ือการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติอ่ืนๆ รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาใน
ทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน มีการเร่งรัดการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการรื้อปรับและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์กร รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมการปฏิบัติงานรองรบัความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ ิ่มเติม  
มาตรา 56 ได้กำหนดให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันท ี่ 25 ตุลาคม 2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   
ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะหมาะสม 
ในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ก.ค.ศ.กำหนดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี 

สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ูทางการศึกษา แหน่งครูผู้ช่วย 
เป็นเวลา 2 ปี  ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งครู ซึ่ง ก.ค.ศ .ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหลักสูตรสำหรับการ เตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้ม ให้ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยไว้แล้ว 
 
2) วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะนำการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ 

ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
(2) เพ่ือให้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่าง โดยมุ่งเน้น 

การประเมินเพ่ือพัฒนา  
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3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ  
และแนะนำการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพของผู้เรียน 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

สามารถปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างมีความสุข 
2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการคำปรึกษา สอนงาน 

ช่วยเหลือและแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับทราบข้อเสนอแนะ จุดเด่น  

จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ 
 

4) วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วางแผนและดำเนินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

กำหนดตามวนับรรจุ
แต่งตั้งครูผู้ช่วยแตล่ะคน
เพื่อวางแผนการประเมิน
ในรอบ6เดือน รวม 4 
คร้ัง ใน 2 ปี 

คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูที่
เป็นกรรมการ,ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และ
สรุปผลการประเมินทุก 6 เดือน รวม 4 
คร้ังในเวลา 2 ปีตามแบบประเมนิที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

ประเมินทุก 6 เดือน รวม 
4 คร้ังในเวลา 2 ปีตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด นับจาก
วันที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูที่
เปน็กรรมการ,ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายงานผลการประเมินทุกครั้งหลังการ
ประเมิน และเมื่อครบ 4 ครั้ง ใน 2 ปี ให้
เสนอผลสรุปการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย เพื่อเสนอ
ขอแต่งตั้งเป็นครู คศ.1 

หลังจากการประเมิน
ภายใน 15 วัน 

1.สถานศึกษา 
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ               
(น.ส.ศุทธฺนี จติธรรมมา) 
3.สำนักงานเขตฯ 
4.ศึกษาธิการจังหวัด 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
     ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

รอ้ยละ 100 ได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
การบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างมีความสุข 
ควบคูก่ับการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้ง ในด้านการปฏิบัติตน และในด้าน
การปฏิบัติงาน โดยมีผลคะแนนจากเฉลี่ยในปีแรกของการบรรจุ ร้อยละ 60 และในปีที่สองของการบรรจุ
ก่อนจะแต่งตั้งเป็นครู คศ.1 ร้อยละ 70 
 

ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

สามารถปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างมีความสุข 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการคำปรึกษา สอนงาน 

 ช่วยเหลือและแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครผูู้ช่วย ได้รับทราบข้อเสนอแนะ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 259 คน ผ่านการประเมิน

และเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และคุณภาพ      
ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
2. นักเรียนในสถานศึกษา 

 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
 ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จำนวน 80,500 บาท ( แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 
2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
1.วางแผนและดำเนินการเตรียมความพร้อม    
และพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วยรูปแบบ 
และวิธีการที่หลากหลาย 
2.ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผล 
การประเมินทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้งในเวลา 2 ปี           
ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
ค่าพาหนะในการเดินทางออกประเมินและ
ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาที่เป็นคณะกรรมการตามคำสั่งฯ 
คผช. 259 คน / ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน                        
ผู้ทรงฯ 1 คน ให้ออกประเมิน คผช. 2 คน/ 1วัน                 
จ่ายชดเชยน้ำมันโดยเฉลี่ยวันละ 500                      
(23*500*7=80,500) 

  
80,500 

  

รวมงบประมาณ 80,500 80,500   

          (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ “ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12  )  การพฒันาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมายระดับประเดน็ (Y1) 1201 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                  
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y2) 120101  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                  
มีทักษะ   การเรียนรู้ และมีทักษะทีจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(3) เป้าหมาย SDG040C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เปน็หลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ผู้สอน(ครู/อาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ(ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :  ......................................................................................................... 
              ชื่อปจัจัย :  ....................................................................................................................   

สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่  4.2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การเรียนการสอนต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                           :  

หลกัการและเหตุผล 
 (1) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้
เกิดการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้าน
คนจึงเป็นส่วนสำคญัและมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ              
การบริหารงานบุคคล จึงมีความจำเป็นและสำคัญ  เพราะจะช่วยการบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดได้   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงไดก้ำหนดใหมี้การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี        
การจัดทำ ก.ค.ศ.16 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงดำเนินการเพ่ือสนองนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพ ในการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาองค์กร 
 (2)  DATA/ข้อมูลสารสนเทศ 
  1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  191 โรงเรียน 
  2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ใน
ตำแหน่งในระยะเวลา 1 ปี  จำนวน  21  ราย 
  3. ครูผู้ช่วย  จำนวน  50  ราย 
 (3) เหตุผล/ความจำเป็น/เพ่ืออะไร 
  1. เพ่ือให้มีการประเมินประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง 
  2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
  3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วย มีประวัติ ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทาง
ราชการกำหนด 
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2. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 
เมษายน 2565) และครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) 
   2.  เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
  3. เพ่ือจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่
บรรจุใหม่ 
    
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
          3.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อน
เงินเดือนประจำปี ครบทุกโรงเรียน 
    3.2  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทมางราชการกำหนด 
    3.3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดทำทะเบียนประวัติ
และ ก.ค.ศ.16 ครบทุกคน 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
           1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 194 โรงเรียน 
    2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนด จำนวน 30 ราย 
   3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดทำทะเบียนประวัติ 
ก.ค.ศ. 16 จำนวน  50 คน 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีละ 2 ครั้ง 

ครั้งที ่1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
ครัง้ที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 

นางพิกุล คลื่นสนั่น 

2. การประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 

นางพิกุล คลื่นสนั่น 

3. การจัดทำ กคศ.16 ครูบรรจุใหม่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นางพิกุล  คลื่นสนั่น 
  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (projects’s contribution to target gap)** 
  คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
        1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 191 โรงเรียน 
  2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด จำนวน 21 ราย 
 4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. 16 
จำนวน  50 คน 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เลื่อน
เงินเดือนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลทุกราย 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 

3. ครูผู้ช่วย ได้จัดทำ กคศ.16 และมีแฟ้ม
ประวัติของตนเอง 

บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนดด้วยตนเอง 

หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำผลการประเมิน
การปฏิบัติงานไปพัฒนางานในหน้าที่ ในสถานศึกษา ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น 
        2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผุ้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี  
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา 
        3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีหลักฐานในการรับราชการ 
 
5. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   
 ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
         

ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ     
 จำนวน 118,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากงบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                                                              

กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวด

รายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการตรวจสอบผู้ขอรับ
เงิน พ.ค.ก. ประจำปี 
1. ครั้งที่ที่ 1(1 เมษายน 2565) 
    191 โรงเรียน x 200 บาท 
2. ครั้งที่ที่ 2(1 ตุลาคม 2565) 
    191 โรงเรียน x 200 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
สำหรับคณะกรรมการแต่ละคณะ 
    ครั้งที ่1(1 เมษายน 2565) 
    3.1 คณะกรรมการบริหารวงเงิน 15 คน x 120 บาท 
     3.2 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

98,500 
 

 
 

38,200 
 

38,200 
 
 
 
(11,050) 

1,800 
1,200 

  
 
 
 

38,200 
 

38,200 
 
 
 
 

1,800 
1,200 
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ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน 10 คน x 120 บาท 
    3.3 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 15 คน x 120 บาท 
    3.4 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ตำแหน่งลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
 15 คน x 120 บาท 
    3.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
15 คน x 120 บาท 
       3.7 ค่าถ่ายเอกสาร 

 
1,800 

 
1,800 

 
 

1,800 
 
 

2,650 

 
1,800 

 
1,800 

 
 

1,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,650 

    ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) 
    3.1 คณะกรรมการบริหารวงเงิน 15 คน x 120 บาท 
     3.2 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน 10 คน x 120 บาท 
    3.3 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 15 คน x 120 บาท 
    3.4 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ตำแหน่งลกูจ้างประจำและพนักงานราชการ 
 15 คน x 120 บาท 
    3.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
15 คน x 120 บาท 
    3.5 ค่าถ่ายเอกสาร 

(11,050) 
  1,800 

1,200 
 

1,800 
 

1,800 
 
 

1,800 
 
 

2,650 

  
1,800 
1,200 

 
1,800 

 
1,800 

 
 

1,800 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,650 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
    2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
(6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง)  
         1) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 3 คณะๆ ละ 3 คน x 
120 บาท x 2 วัน 

(14,400) 
 
 
 
 
 

2,160 

  
 
 
 
 
 

2,160 
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        2) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 3 คณะๆ ละ 3 คน x 200 
บาท x 2 วัน 
 2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา 
(3 เดือน/ครั้ง 3 ครั้ง) 
  1) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 3 คณะ ๆ ละ 3 คนx 
120 บาท x 3 วัน 
  2) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 3 คณะ ๆ ละ 3 คน 
x 200 บาท x 3 วัน 

 
3,600 

 
 
 

3,240 
 

5,400 

 
3,600 

 
 
 

3,240 
 

5,400 
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ ก.ค.ศ.16 สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
   3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท 
 

(6,000) 
 

6,000 
 

   

รวมทั้งสิน้ 118,900  113,600 5,300 

   

 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2           หน้า 193 
 

โครงการ “กิจกรรมวันสำคัญ” 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDGs 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้      
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจยั 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04) 
         ชื่อปัจจัย : โครงสร้างองค์กรทางการศึกษา (120101F0402) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .......................................................................................................... 
              ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................... 
สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                   :  
 

1) หลักการและเหตุผล 
 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง         

การพัฒนาประเทศ ในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทย        
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้          
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การ
พัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิ ต             
สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อ       
การบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ทำให้สังคมมีความมั่นคง    
เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้      
และทั กษะที่ จ ำเป็ นของโลกศตวรรษที่  21 สามารถเข้ าถึ งการเรียนรู้อย่ างต่อ เนื่ องตลอดชี วิต                 
กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มปีระสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 จากข้อมูลจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัด        

กิจกรรมวันสำคัญ  เป็นกิจกรรมทั้ งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่ เน้นการปลูกฝังให้                 
ครูและบุคลากรรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่ สำคัญของชาติ                  
ภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรม
วันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ ครูและบุคลากร ได้รู้ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญ         
เพ่ือให้ ครูและบุคลาการทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้ ครู            
แ ล ะบุ ค ล าก ร ได้ แ ส ด งค ว าม รั ก ค ว าม ก ตั ญ ญู ต่ อ พ่ อ แ ม่ แ ล ะค รู บ าอ าจ ารย์  ก ล้ า แส ด งออก                         
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบ ได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคน     
ต้องปฏิบัติยึดถือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการ             
วันสำคัญนี้ขึ้น ซึ่งความหมายและขอบข่ายวันสำคัญของประชาชนชาวไทย ทั้งในทางพระพุทธศาสนา      
ยึดถือมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้  1. วันมาฆบูชา 2. วันวิสาขบูชา 3. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา           
4. วันแม่แห่งชาติ 5. วันสงกรานต์ 6. วันปิยมหาราช 7. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 8.วันสงกรานต์ 
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2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ 

 2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 

 4. เพ่ือให้หน่วยงานราชการ วัด ชุมชนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของท้องถิ่น 

 

3)เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ครูและบุคลากรในสำนักงานงานเขตฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 62 คน 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากร ได้ข้าร่วม 
2. ครูและบุคลากร เห็นคุณค่าและความสำคัญต่าง ๆ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานและชุมชน 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนเมืองสืบสานประเพณี 

 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……...................................................................................................................................................... .. 
 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1.  สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วม 
          2. ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด สพป.อด 2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อด 2 

 

3.ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ถึง วันที่  30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2565 
สถานทีด่ำเนินการ   สพป.อุดรธานี เขต  2 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและวางแผนโครงการ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (62 คน*2 มื้อ*30บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (62 คน*70 บาท) 

   
 

3,600 
4,340 

 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ 

    

2.1 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่      
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (62 คน*2มื้อ*30 บาท) 
- ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน (62 คน*400 บาท) 

   
3,600 

24,800 

 

กิจกรรมที่ 3 วันสงกรานต์     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(62 คน*2 มื้อ*25 บาท) 
- ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน              

(62 คน*100 บาท) 

- ค่าอุปกรณ์การละเล่นพื้นเมือง 

   
3,600 
6,200 

 
860 

 

รวมงบประมาณ    47,000  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คณะทำงาน 
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 33 นายชาติณรงค์  ไชยทองศรี ผอ.ร.ร.บ้านดงกลาง    กรรมการ 
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 43 นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 44 นางสุภาวดี  ปกครอง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 45 นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 46 นางสาวศศิธร  นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 47 นางสาววิมล  เถาวัลย ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 48 นางจิตต์รัตน์  ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 49 นางสาวชนิดา  ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 50 นางสุภาภรณ์ วงค์อำมาตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 51 นางพิกุล  คลื่นสนั่น  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ   กรรมการ 
 52 นายอำนวย  เพ็งพันธุ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   กรรมการ 
 53 นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 54 นางชลธิชา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 55 นางสาวเบญญาพัณฒ์ สวรรยาวิสุทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการ 
 56 นางสาวศุทธินี จิตธรรมมา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ   กรรมการ 
 57 นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ   กรรมการ 
 58 นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ   กรรมการ 
 59 นายไพรัช  รินทร์วงศ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   กรรมการ 
 60 นางฉวี  พรศรี  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ   กรรมการ 
 61 นางยุวธิดา อุ่นแสง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   กรรมการ 
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 62 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ/เลขานุการ 
 63 นางกุลนภา  กอกุลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 64 นางสาวธัญญะรัตน์  ภูทำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 65 นางสาวอนัญญา  โสวาปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
          66 นายรชัต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 67 นางสาวนวพร  ชีววิทยานันท์     ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 68 นางสาวจิรพร  จันทรขันตี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 


