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รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 

 
ค ำน ำ 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสู่สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เกิดคุณภาพตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กลุ่มภารกิจในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน         
ที่มีส่วนในการให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
การศึกษาในปีต่อไป 
 
 
 
              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
              มิถุนำยน  ๒๕๖๕ 
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สำรบัญ 
 
                    หน้ำ 
 

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

ส่วนที่  ๒  กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ         
- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์      ๑๔ 

ส่วนที่  ๓ วิธีด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน   
 งบพัฒนาการศึกษา                      

-  กลยุทธ์ที่  ๑   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   -  
-  กลยุทธ์ที่  ๒   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  - 
-  กลยุทธ์ที่  ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๒๐ 
-  กลยุทธ์ที่  ๔   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      ๔๘  

 งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ๕๙ 
ส่วนที่  ๔  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ       ๖๒ 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร          ๖๓ 
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สำรบัญตำรำง 
 
               หน้ำ 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      ๑ 
              อุดรธานี เขต ๒ 
ตำรำงท่ี ๒  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๗ ขนาด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔        ๓ 
ตำรำงท่ี ๓ แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔        ๔ 
ตำรำงท่ี ๔ แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น         ๕ 

ตำรำงท่ี ๕ แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ตาม จ.๑๘         ๖ 
ตำรำงท่ี ๖ แสดงจ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ          ๖ 
ตำรำงท่ี ๗ แสดงข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จ านวน ๒๔ เครือข่าย      ๗ 
ตำรำงท่ี ๘ แสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต ๒      ๙ 
ตำรำงท่ี ๙  แสดงจ านวนโรงเรียนแยกตามสังกัดและระดับที่เปิดสอน         ๑๐ 
ตำรำงท่ี ๑๐ แสดงจ านวนโรงเรียน/นักเรียน จ าแนกขนาด สังกัด สพฐ.       ๑๐ 
ตำรำงท่ี ๑๑ แสดงประเภทและจ านวนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ        ๑๑ 
ตำรำงท่ี ๑๒ เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔      ๑๑ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ตำรำงท่ี ๑๓  เปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔       ๑๒ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ตำรำงท่ี ๑๔ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)              ๑๓ 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ สถานที่ตั้ง 

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

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

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

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

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
พื้นที่                   

(ตร.กม.) 
ห่างจาก 

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

รวม ๓๙ ๔๗๘ ๒๐ ๒๕ ๓๑๑๑.๕๐ - 

 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 



๓ 
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ตารางท่ี ๒   จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๗ ขนาด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 
(ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

เพิ่มลด 
จากป๖ี๑ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จ านวน (ร้อยละ) 

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

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

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

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

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

ขนาดที่ ๖  (๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ 
คน) 

๐ ๐ ๐ - - -   

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

รวม ๒๐๐ ๑๙๕ ๑๙๕ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๙๓ - - 

 จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับ ๒๕๖๔   
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้ 
   ๑. จ านวนโรงเรียนในสังกัด ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ลดลง  ๑  โรงเรียน   
  ๒. โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนลงมา) ลดลง  ๑  โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖  
  ๓. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ๒๐๑ - ๓๐๐ คน เพิ่มขึ้น ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ 
 
 
 
 



๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

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

รายการ 
ปีการศึกษา 

เพิ่มลด 
จากป๖ี๒ 

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

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

นักเรียนทั้งสิ้น ๒๓,๕๒๔ ๒๖,๓๕๖ ๒๕,๘๗๙ ๒๕,๒๑๖ ๒๔,๘๐๓ ๒๔,๓๕๒ -๘๖๔ -๓.๔๒ 
- ก่อนประถมศึกษา ๒,๖๓๘ ๕,๙๒๙ ๕,๗๓๓ ๕,๒๕๘ ๔,๙๖๙ ๔,๘๕๘ -๑๑๑ -๒.๒๓ 
- ประถมศึกษา ๑๗,๓๖๖ ๑๖,๙๕๔ ๑๖,๗๑๘ ๑๖,๖๐๑ ๑๖,๔๔๓ ๑๖,๒๓๖ -๒๐๗ -๑.๒๕ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๒๐ ๓,๔๗๓ ๓,๔๒๘ ๓,๓๕๗ ๓,๓๙๑ ๓,๒๕๘ -๑๓๓ -๓.๙๒ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 
 
 จากตารางพบว่า จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  เป็นดังนี ้
  ๑. จ านวนห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน  ๓๔ ห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓ 
  ๒. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน   ๘๖๔  คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตารางท่ี ๔  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

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

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

  
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี ๕  จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครูตาม จ.๑๘ 

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

รวม ๑๕๕ ๙ ๑,๔๓๑ ๑,๕๙๕ 
 
 
 
ตารางท่ี ๖  จ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ที ่ วิทยฐานะ 
จ านวนครูแยกตามวิทยฐานะ 

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

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

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๑ ๙ ๑๕๕ ๑,๕๙๕  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ตารางท่ี  ๗  ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จ านวน ๒๔ เครือข่าย ประกอบด้วย 
อ าเภอ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กุมภวาปี 

๑. เมืองกุมภวา 
๒. ท่าลี่สีออ 
๓. แชแล 
๔. เวียงค า 
๕. หนองหว้า 
๖. ห้วยเกิ้ง-ปะโค 
๗. เสอเพลอ-ผาสุก 
๘. เชียงแหว 
๙. พันดอน 

ศรีธาต ุ

๑. จ าปี-ศรีธาตุ 
๒. หัวนาค า 
๓. โปร่งตาดทองก้าวหน้า 
๔. นายูงนกเขียน 

โนนสะอาด 
๑. โนนสะอาดหนองโพธิ์ 
๒. โนนสะอาดโคกกลาง 
๓. บุ่งแก้วทมนางาม 

วังสามหมอ 

๑. วังสามหมอ ๑ 
๒. วังสามหมอ ๒ 
๓. วังสามหมอ ๓ 
๔. วังสามหมอ ๔ 

หนองแสง 
๑. หนองแสง ๑ 
๒. หนองแสง ๒ 

ประจักษ์ศิลปาคม 
๑. นาม่วง 
๒. สามพาดอุ่มจาน 

  
  
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ     

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 

         ก. ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา ๓๖) 
         ข. มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่น และ 
                ค. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

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



๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

โครงสร้างการบริหาร 
      โครงสร้าง การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   
ก าหนดโครงสร้างส านักงาน ประกอบด้วย  

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

 

ตารางท่ี ๘ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 
ที ่

 
กลุ่ม 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 
ผอ.
กลุ่ม 

บุคลากร 
พนักงาน
ราชการ 

ครูช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

อัตรา
จ้าง 

รวม 

๑ กลุ่มอ านวยการ ๑ ๖ - - ๒ ๖ ๑๕ 
๒ กลุ่มนโยบายและแผน ๑ ๔ - - - - ๕ 
๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑ - ๑ - - - ๒ 

๔ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

๑ ๗ - - - - 
๘ 

๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ ๔ - - - ๑ ๖ 
๖ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
๑ ๑ - - - - ๒ 

๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๑ ๓ ๑ - - - ๕ 
๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล การจัดการศึกษา 
๑ ๑๒ - - - ๑ ๑๔ 

๙ กลุ่มกฎหมายและคดี ๑ - - - - - ๑ 
๑๐ หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ ๒ - - - - ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐ ๓๙ ๒ ๐ ๒ ๘ ๖๑ 
 



๑๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 

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

 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 

โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

ก่อนประถมศึกษา ๑๘๘ ๔,๘๘๓ - - 
ประถมศึกษา ๑๙๓ ๑๖,๒๖๔ - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๖๒ ๓,๒๒๙ - - 
 
ตารางท่ี ๑๐ จ านวนโรงเรียน/นักเรียน จ าแนกตามขนาด สังกัด สพฐ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔) 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

 
ร้อยละนักเรียน 

ขนาดเล็ก ๑-๑๒๐ ๑๑๕ ๗,๓๐๐ ๓๐ 
ขนาดกลาง ๑๒๑-๖๐๐ ๗๖ ๑๕,๓๑๓ ๖๓ 
ขนาดใหญ่ ๖๐๑-๑,๕๐๐ ขึ้นไป ๒ ๑,๗๖๓ ๗ 
รวม ๑๙๓ ๒๔,๓๗๖ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงประเภทและจ านวนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

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

๑๖๓  

โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ๑๑  
 

    ตารางท่ี ๑๒  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ (เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

รายวิชา ระดับเขตพ้ืนที่ ผลตา่ง ระดับ สพฐ. ผลตา่ง ระดับประเทศ ผลตา่ง 
ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย ๔๘.๘๙ ๔๑.๖๑ -๗.๒๘ ๕๔.๙๖ ๔๙.๕๔ -๕.๔๒ ๕๖.๒๐ ๕๐.๓๘ -๕.๘๒ 
คณิตศาสตร ์ ๒๖.๕๔ ๓๒.๒๘ +๕.๗๔ ๒๘๕๙ ๓๕.๘๕ +๗.๒๖ ๒๙.๙๙ ๓๖.๘๓ +๖.๘๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๔.๒๓ ๓๑.๔๖ -๒.๗๗ ๓๗.๖๔ ๓๓.๖๘ ๓.๙๖ ๓๘.๗๘ ๓๔.๓๑ -๔.๔๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๗๓ ๒๙.๖๘ -๓.๐๕ ๓๘.๘๗ ๓๕.๔๖ -๓.๔๑ ๔๓.๕๕ ๓๙.๒๒ -๔.๓๓ 
ผลต่างเฉลี่ยรวม ๓๕.๖๐ ๓๓.๗๖ -๑.๘๔ ๔๐.๐๒ ๓๘.๖๓ -๑.๓๘ ๔๒.๑๓ ๔๐.๑๙ -๑.๙๔ 

 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ สรุปดังนี้ 
 ๑. ผลการเปรียบเทียบคะแนนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ 
กลุ่มสาระ พบว่า ผลต่างลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบคะแนน ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔              
กลุ่มสาระ พบว่า  ผลต่างลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ 
 ๓. ผลการเปรียบเทียบคะแนน ระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ พบว่า ผลต่างลดลง                       
จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

  ตารางท่ี ๑๓  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๓ (เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

รายวิชา ระดับเขตพ้ืนที่ ผลตา่ง ระดบั สพฐ. ผลตา่ง ระดับประเทศ ผลตา่ง 
ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย ๔๗.๑๓ ๔๐.๒๑ -๖.๙๒ ๕๕.๑๘ ๕๑.๑๓ -๔.๐๕ ๕๔.๒๙ ๕๑.๑๙ -๓.๑๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๓.๑๒ ๒๑.๖๐ -๑.๕๒ ๒๕.๘๒ ๒๔.๗๕ -๑.๐๗ ๒๕.๔๖ ๒๔.๔๗ -๐.๙๙ 
วิทยาศาสตร ์ ๒๗.๗๗ ๒๘.๑๒ ๐.๓๕ ๓๐.๑๗ ๓๑.๖๗ ๑.๕๐ ๒๙.๘๙ ๓๑.๔๕ ๑.๕๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๔๗ ๒๖.๕๓ -๒.๙๔ ๓๔.๑๔ ๓๐.๗๙ -๓.๓๕ ๓๔.๓๘ ๓๑.๑๑ -๓.๒๗ 
ผลต่างเฉลี่ยรวม ๓๑.๘๗ ๒๙.๑๑ -๒.๗๖ ๓๖.๓๓ ๓๔.๕๙ -๑.๗๔ ๓๖.๐๑ ๓๔.๕๕ -๑.๔๖ 
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๓ สรุปดังนี ้
 ๑. ผลการเปรียบเทียบคะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ 
พบว่า ผลต่างลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบคะแนน ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔              
กลุ่มสาระ พบว่า  ผลต่างลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเปน็ร้อยละ ๑.๗๔ 
 ๓. ผลการเปรียบเทียบคะแนน ระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระ พบวา่ ผลต่างลดลง                       
จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   

ตารางท่ี ๑๔ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 

   

 
ระดับ 

 

รวม ๒ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๖๒ ปี ๖๓ ผลต่าง พัฒนาการ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ผลต่าง พัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   ๔๕.๗๐ ๔๓.๙๗ -๑.๗๓ -๓.๗๘ ๔๓.๙๗ ๕๒.๘๐ ๘.๘๓ ๒๐.๐๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ๔๕.๘๒ ๔๔.๕๓ -๑.๒๙ -๒.๘๑ ๔๔.๕๓ ๕๒.๑๑ ๗.๕๔ ๑๗.๐๒ 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ ๔๑.๐๖ ๔๕.๘๑ ๔.๗๕ ๑๑.๕๗ ๔๕.๘๑ ๔๕.๐๑ -๐.๘๐ -๑.๗๔ 

ระดับ 
 

ด้านภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ผลต่าง พัฒนาการ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ผลต่าง พัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   ๔๖.๔๖ ๔๗.๔๖ ๑.๐๐ ๒.๑๕ ๔๗.๔๖ ๕๖.๑๔ ๘.๖๘ ๑๘.๒๙ 

คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ๔๖.๐๐ ๔๗.๗๖ ๑,๗๖ ๓.๘๒ ๔๗.๗๖ ๕๕.๔๘ ๗.๗๒ ๑๖.๑๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ ๔๐.๙๘ ๔๘.๘๖ ๗.๘๘ ๑๙.๒๓ ๔๘.๘๖ ๔๙.๕๐ ๐.๖๔ ๑.๓๑ 



๑๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ระดับ 
 

ด้านคณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ผลต่าง พัฒนาการ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ผลต่าง พัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   ๔๔.๙๔ ๔๐.๔๗ -๔.๔๗ -๙.๙๔ ๔๐.๔๗ ๔๙.๔๔ ๘.๙๗ ๒๒.๑๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ๔๕.๖๔ ๔๑.๓๐ -๔.๓๕ -๙.๕๓ ๔๑.๓๐ ๔๘.๗๓ ๗.๔๓ ๑๘.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ ๔๑.๑๕ ๔๒.๗๖ ๑.๖๑ ๓.๙๑ ๔๒.๗๖ ๔๐.๕๓ -๒.๒๓ -๕.๒๔ 

  
 จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างปีการศึกษา 
๒๕๖๓ กับปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระดับประเทศ  พบวา่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน เพิ่มขึ้น  ๘.๘๓ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเปน็
ร้อยละ ๒๐.๒๙  ระดับต้นสังกดั(สพฐ.) พบว่า ผลคะแนนเฉลีย่รวม ๒ ด้าน เพิม่ขึ้น  ๗.๕๔ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๐๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน ลดลง  ๐.๘๐                                       
พัฒนาการลดลงขึ้นคิดเป็นร้อยละ -๑.๗๔ การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ าแนกตามรายด้าน  ดังนี้  
๑) ด้านภาษาไทย  ระดับประเทศ พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๘.๖๘ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙ ระดับต้น
สังกัด(สพฐ.) พบวา่ ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๗.๗๒ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๖๔ พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเปน็ร้อยละ ๑.๓๑   
๒) ด้านคณิตศาสตร ์ ระดบัประเทศ พบวา่   ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๘.๙๗   พัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๖  
ระดับต้นสงักัด(สพฐ.) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึ้น ๗.๔๓ พฒันาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ และ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบวา่ ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง ๒.๒๓  พัฒนาการลดลงคิดเป็นร้อยละ ๕.๒๔   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๒ 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ บริหารงานตามเจตนารมณ์         
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบาย    
ของรัฐบาล  แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพ่ือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดได้ใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามสภาพปัญหาและข้อจ ากัดด้าน
ปัจจัยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 

- บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

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

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

 



๑๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

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

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

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



๑๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน ผู้เรียนคุณภาพ 

 

เขตเข้มแข็ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริการ
ด้วยจิตสาธารณะ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

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

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

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

 

 

 

 



๑๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ผู้เรียนมีคุณภาพ 
       เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล  นักเรียนมีทักษะ ๓R๘C และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

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



๑๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 
 



๑๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

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

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

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

 



๒๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
งบพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
กิจกรรม  นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
กระบวนการด าเนินงาน 

ปฎิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๕๔  วันที่  ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

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

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

๓. เลขานุการนายกสมาคมฯ ส่งรายชื่อและวีดีทัศน์น าเสนอของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับอ าเภอ จากทุกอ าเภอ มาที่เลขานุการคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ จุดเน้นที่ ๖  
เพ่ือรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับเขตพ้ืนที่  ด าเนินการประเมินฯ คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน (เล็ก,กลาง,ใหญ่)  

๔. ประเมินคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จากการคัดเลือกระดับอ าเภอฯ 
อ าเภอฯละ  ๓  ขนาด (เล็ก<๘๐/กลาง>=๒๕๐/ใหญ่>๒๕๐) เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ระดับยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ดีเด่น ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๕. กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน 
ในอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ๒ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน คือ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจานและกลุ่ม 
เครือข่ายโรงเรียนนาม่วง รวมจ านวน  ๑๕  โรงเรียน  ในวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้าน 
เชียงแหว อ าเภอ กุมภวาปี  จังหวัด อุดรธานี 

๖. การประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัล ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับยอดเยี่ยม 
(เล็ก/กลาง/ใหญ่) 

๗. การประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน แบ่งเป็น ๓ ระดับ 

 



๒๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗.๑ ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับยอดเยี่ยม (เล็ก/กลาง/ใหญ่) 
 ๗.๒ ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับดีเลิศ (เล็ก/กลาง/ใหญ่) 
 ๗.๓ ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับดีเด่น (เล็ก/กลาง/ใหญ่) 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โล่และเกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด  เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล   เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนผาสุกประชานุกูล   เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเด่น 

 โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนบ้านเชียงแหว   โล่และเกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง  เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง  เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านค าบอน   เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านโพนทอง   เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเด่น 

โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง  เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเด่น 

 โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ า   โล่และเกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด   เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง  เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านโนนจ าปาประชาสรรค์ เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง  เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเด่น 
โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) เกียรติบัตรต้นแบบฯ ระดับดีเด่น 

ปัญหาและอุปสรรค 
- การบนัทึกนิเทศ ก ากับ ติดตามออนไลน์ ไม่สามารถน าข้ึน Youtube Channel ได้ เนื่องจากระบบแจ้ง

เรื่องการร้องเรียนลิขสิทธิ์ และได้ด าเนินการแก้ไขโดยให้ลิงค์จาก Google Drive เพ่ือให้คณะกรรมการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามออนไลน์ ตามค าสั่ง ๑๗๕/๒๕๖๔  ก าหนดระดับคุณภาพ และรายงานผลต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

- ระดับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และชุมชน ตั้งเป้าหมายพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างจริงจัง
ร่วมกัน มีแผนงาน โครงการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระดับกลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่
มีข้อจ ากัด ด้านจ านวนบุคลากร นักการ ภารโรง ในการดูแลสภาพโรงเรียนตามความจ าเป็น ที่อาจไม่ปลอดภัย 
หรือให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เช่น ครูผู้มีความเชี่ยวชาญประจ ากลุ่มเครือข่ายให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้



๒๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือขาดความพร้อม เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาการค านวณ และสื่อต่างๆ ส านักงานเขต
มีการสนับสนุนให้ก าลังใจครูที่เสียสละในส่วนนี้  

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

เครือข่ายและชุมชน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในการพัฒนา
โรงเรียนบนข้อจ ากัดให้สถานศึกษามีคุณภาพ   

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

๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด าเนินการ เพ่ือสะท้อนภาพการด าเนินงาน ปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความส าเร็จ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
กิจกรรมที่ ๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Per O-NET) 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบทดสอบ Pre O-NET  
 ๒.  ประชุมคณะกรรมการและจัดท าแบบทดสอบ Pre O-NET  Online ดังนี้ 
      - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔ กลุ่มสาระ 
      - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๔ กลุ่มสาระ 
 ๓. ด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์และจัดท าแบบทดสอบเสมือนจริง Pre O-NET  Online  ระหว่างวันที่ ๒๑ – 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต ๒  

๔. แจ้งสถานศึกษา เพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ที่มีประสงค์สอบ (RT) และ(NT) ผ่านลิงค์  https://forms.gle/MiJyQn๓Y๗qzSqFb๙๖  ภายในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

๕. ศูนย์สอบ  จัดส่งแบบทดสอบ Pre O-NET รูปแบบ Online ให้สถานศึกษาน าไปใช้  
 ๖ ก าหนดปฏิทินการทดสอบ Pre O-NET รูปแบบ Online   

ปฏิทินการทดสอบ Per O-NET รูปแบบ Online ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ศูนย์สอบ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธาน ีเขต ๒ 

วันที่ด าเนินการ
ทดสอบPre O-

NET 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ลิงค์แบบทดสอบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 

ลิงค์แบบทดสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

ภาษาไทย 
 
 

 
https://forms.gle/BE๙๘xvuAfRYK๑TTi

๗ 
 

  
https://forms.gle/q๕eWLYRget๑kBRaq๘ 
 

๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 

 
คณิตศาสตร์ 

 

  
https://forms.gle/SXrcfkErcLacHJ๔R๗ 
 

https://forms.gle/StMv๑ErqbbjdizxZ๖ 
(ฉบับที่ ๑) 

 
https://forms.gle/nsMvTzGCMX๘tPvtk๖ 

(ฉบับที่ ๒) 
๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

 
ภาษาอังกฤษ 

 

  
 
  
 

 
 

https://forms.gle/๙hsQVv๗BV๘V๔sKcb๗ 
 

๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 

 
วิทยาศาสตร์ 

 

  

๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ศูนย์สอบส่งลิงค์เฉลยPre O-NET  

 
 

https://forms.gle/MiJyQn3Y7qzSqFb96%20%20ภายใน
https://forms.gle/BE98xvuAfRYK1TTi7
https://forms.gle/BE98xvuAfRYK1TTi7
https://forms.gle/q5eWLYRget1kBRaq8
https://forms.gle/SXrcfkErcLacHJ4R7
https://forms.gle/StMv1ErqbbjdizxZ6
https://forms.gle/nsMvTzGCMX8tPvtk6
https://forms.gle/9hsQVv7BV8V4sKcb7


๒๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

หมายเหตุ     
           ๑. สถานศึกษาด าเนินการทดสอบ Per O-NET ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเพราะศูนย์สอบจะปิดรับแบบ
ค าตอบตามปฏิทินที่แจ้ง 
           ๒. ศูนย์สอบจะส่งลิงค์เฉลยแบบทดสอบ Pre O-NET ให้สถานศึกษา ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 ๗. แจ้งสถานศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนในการทดสอบ Pre O-NET รูปแบบ Online ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 ๘. สรุป รายงานผลการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
     ๑. ผลการทดสอบ Pre O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันป.๖ และ ม.๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผลการทดสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.๖ และ ม.๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. ผลการทดสอบ Pre O-NET วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลการทดสอบ Pre O-NET วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นป.๖ และ ม.๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. การวิเคราะห์และจัดท าข้อสอบ Per O-NET ด าเนินงานในห้วงเวลากระชั้นชิดกับการจัดสอบจริงที่ 

สทศ. ก าหนดสอบทั่วประเทศ ส่งผลให้สถานศึกษาน าไปใช้และเตรียมพร้อมนักเรียน 
๒. สถานศึกษาบางแห่งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการวางแผน และด าเนินการให้ทันก่อนมีการจัดสอบจริง หรือด าเนินการอย่างน้อย                 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบูรพา  พรหมสิงห์ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท าข้อสอบ Per O-NET 

วันที่ ๒๒-๒๓  มกราคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

นางฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท าข้อสอบ Per O-NET 
วันที่ ๒๒-๒๓  มกราคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 



๒๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๒  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
       และประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
กระบวนการด าเนินงาน 
     ๑. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                                                                                    

๑.๑ ประกาศเป็นนโยบายส าคัญของเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                              
๑.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อวางแผนและ

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

๒. ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน   
๒.๑ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความส าคัญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               

ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน                                                                          
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน                                       
๒.๓ ประสานความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือประชุมสร้างความเข้าใจ วาง

แผนการด าเนินงาน                                                                           
๒.๔ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เช่น กิจกรรมการสอนเสริมอย่างเข้ม                                                                                                                                  
๒.๕ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

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

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. สถานศึกษาขาดการตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิสอบที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการเฉลี่ย
คะแนนประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนลดลง  
 ๒. การบันทึกคะแนนในโปรแกรม สถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้อง ให้มีความสอดคล้องกับแบบ
รายงานที่น าส่งศูนย์สอบ  
 ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนในระบบล่าช้า สาเหตุจากระบบบันทึกคะแนนไม่เอ้ืออ านวย ผู้บันทึกไม่เข้าใจ
การบันทึกผลคะแนน ขาดการศึกษาคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 ๔. ในห้วงด าเนินการจัดสอบ (RT) และ(NT) มีการทดสอบ และภาระงานหลายอย่างพร้อมๆกัน 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สถานศึกษาควรตระหนัก และให้ความส าคัญ ในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในทุกขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ตามคู่มือการด าเนินการจัดสอบ   
   ๒. ไม่ควรมีการทดสอบหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลาการด าเนินการสอบRT 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการ“เด็กอุดรธานี เขต ๒ วิถใีหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
กิจกรรม  นิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอ่านออกเขียนได้ 
 ๒) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแบบฝึกพัฒนาอ่านออกเขียนได้ 
 ๓) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ในระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน  ๒๕๖๕ 
 ๔) จัดท าแนวทางการด าเนินงานการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
 ๕. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานอ่านออกเขียนได้ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑) สพป.อุดรธานี เขต ๒  มีแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ จ านวน ๓ เล่ม คือ แบบฝึกพัฒนาอ่าน
ออกเขียนได้ ป.๑ แบบฝึกพัฒนาอ่านออกเขียนได้ ป.๒  แบบฝึกพัฒนาอ่านออกเขียนได้ ป.๓   
 ๒) สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ท า MOU กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนได้ 
 ๓) จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมีเทคนิคและวิธีการด าเนินงานการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อย่างหลากหลาย และมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  สามารถน าไปปฏิบัติในช่วงเปิดภาคเรียนได้  
ปัญหาและอุปสรรค 
 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019  การจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ 
ท าให้นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนได้   
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการนิเทศ ติดตามในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๔. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กิจกรรม  การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑.  แต่งตั้งค าสั่ง ที่ ๓๓๖/๒๕๖๔  เรื่อง  การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๒. ประชุมคณะกรรมการ CEO ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย  ผอ.สพท./            
รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่มงาน/ศึกษานิเทศก์/ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
 ๔. ด าเนินการนิเทศ ติดตามฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 ๕. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม สรุปผลการนิเทศ และรายงานการนิเทศให้ผู้บริหารทราบ เพื่อน าข้อมูล
ไปใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาต่อไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ผลการนิเทศ ติดตาม พบว่า จากข้อมูลพบว่าทุกโรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินการตามแบบ 
การนิเทศ ติดตาม และตามท่ีกรมนามัยก าหนด ซึ่งพบว่าโรงเรียน ๑๙๒ โรงเรียน ได้มีการเตรียมความพร้อม 
สามารถด าเนินการเปิด On site ได้ จ านวน ๑๗๑ โรงเรียน และก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ  
จ านวน ๒๑ โรงเรียน 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัด จ านวน ๑๙๒ โรงเรียน พบวา หาก 
ไมสามารถด าเนินการออนไซตไดจะมีการด าเนินการ จัดการเรียนรู โดยการจัดรูปแบบผสมผสาน รอยละ ๓๕ 
รูปแบบ  online/onhand รอยละ ๓๕ รูปแบบ On hand รอยละ ๑๘ และ รูปแบบ On demand On hand 
Online  รอยละ ๑๕ 
   ๑. โรงเรียนในสังกัดไดรับการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ในการเตรียมความพรอมเปดโรงเรียน  
แบบ On site ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๔ 
 ๒. โรงเรียนในสังกัดไดรับขอเสนอแนะ และก าลังใจจากผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกลุม 
เครือขาย และศึกษานิเทศก ในการเตรียมความพรอมเปดโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๔ 
ปัญหาและอุปสรรค 
    ๒.๑ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในบาง
แห่งไม่สามารถด าเนินการได้ 
    ๒.๒ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระชั้นชิด ควรเพิ่มจ านวนคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ 
ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๔ ส าหรับ 
โรงเรียนที่ขาดความพร้อม หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการ มีดังนี้ 
 ๑. จากการนิเทศ พบว่า ร้อยละ ๕๐ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดความพร้อมด้านการบริหาร เช่น 
ไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนเพิ่งมาด ารงต าแหน่งยังขาด               
การประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ จึงเสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดงบประมาณ               
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง เพื่อไปช่วยเหลือให้ก าลังใจโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๓๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 ๒. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Air พบน้อยมากท่ีสุดซึ่งเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
จึงเสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ให้การสนับสนุน Hardware Software และพัฒนา Peopleware แก่ 
โรงเรียนในสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ                        
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๕. โครงการการขับเคลื่อนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐                  
และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
       ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่ง ที่ ๔๐/๒๕๖๕  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแนว
ทางการขับเคลื่อนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่สถานศึกษา 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือจดัท าแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่สถานศึกษา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมไอ่ค า 
 ๓. คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเนื้อหา 
 ๔. จัดท ารูปเล่มเอกสาร และไฟล์น าส่งให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการในด าเนินงาน และรายงานผล 
การด าเนินงาน 
 ๕. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน ระยะที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนในภาพรวมต่อไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีเอกสารแนวทางทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่สถานศึกษา   
 ๒. สถานศึกษาน าแนวทางสู่การปฏิบัติ 
 ๓. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน ระยะที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนในภาพรวมต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการนิเทศ ติดตามการน าเอกสารแนวทางทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่สถานศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาเอกสารต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๒  การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่ง ที่ ๗๙/๒๕๖๕  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการในด าเนินงาน 
 ๓. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรออกเป็น ๒ ระยะ คือ  
 ระยะที่ ๑  การประชุมชี้แจง เรื่อง เมื่อจะเป็น สถพ. / ศรร. โรงเรียนต้องน าเสนอข้อมูลอย่างไร?  
กลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom  
ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕  วิทยากร คือ ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  อยู่สุข  ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี 
 ระยะที่ ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พอเพียง พอดี มีอาชีพ  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๕ คน 
โดยรับสมัครครูจากโรงเรียนที่สนใจผ่าน google from  ต้องมีคุณสมบัติคือ มีการถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้ 
น าเสนอผลการด าเนินงาน และมีผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน  ประชุมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม 
ร่วมคิด 
 ๔. จัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เพื่อให้โรงเรียนใช้
เป็นแนวทางการในจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 ๕. จัดส่งไฟล์ให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการในด าเนินงาน   
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษา  มีเอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
 ๒. สถานศึกษาน าเอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการนิเทศ ติดตามการน าเอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ   
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาเอกสารต่อไป  
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๖. โครงการ ๖ มิติคุณภาพสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. กิจกรรม ทบทวน ๖ มิติคุณภาพ  
๑.๑  จัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๒  จัดท าคู่มือ ๖ มิติคุณภาพ (ฉบับพกพา) 
๑.๓  ทบทวน มิติคุณภาพ ทั้ง ๖ มิติคุณภาพ 
๑.๔  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
๑.๕  แลกเปลี่ยนเรียนรู้     

๒.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๒.๑  จัดท าแผนการด าเนินงาน 

           ๒.๒  จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
           ๒.๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการทุกโรงเรียน    
           ๒.๔  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
       ๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒  มีคู่มือ ๖  มิติคุณภาพ ฉบับพกพา เพื่อให้สะดวกในการน าไปใช้ 
        ๒. สพป.อุดรธานี เขต ๒  มีหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตัวอย่าง                         
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๓. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในเรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้                     
Active Learning 
ปัญหาและอุปสรรค 
      ๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  ไม่มีเวลา ในการศึกษาคู่มือ ๖ มิติฉบับ
พกพา   
      ๒. ครูบางส่วนยังไม่เข้าใจการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ 
 - จัดให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม  พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดเตรียมสถานที่ 
๒. ประกอบพิธีมอบป้ายอะคริลิค บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน ๙๙  แผ่น 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
    โรงเรียนที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือรับตราฯ จ านวน ๙๙ โรงเรียน ได้รับป้ายอะคริลิค บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรม  พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดเตรียมสถานที่ 
๒. ประกอบพิธีมอบป้ายอะคริลิค บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน ๓๑  แผ่น 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
    โรงเรียนที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือรับตราฯ จ านวน ๓๑ โรงเรียน ได้รับป้ายอะคริลิค บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรม  ตลาดนัดวิชาการปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒. คณะกรรมการน าคณะครูปฐมวัยโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ 

ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓. น าเสนอผลงาน 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒๔ กลุ่มเครือข่าย 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓๐๐  คน 
๓. ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 

ปัญหาและอุปสรรค 
 - สถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ครูปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมได้น้อยด้วยการจ ากัด
จ านวนคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒. คณะกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๓. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางตามโครงการ 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
- ครูปฐมวัยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางจ านวน ๒๓๐ คน และได้แนวทางในการจัดกิจกรรม

ตามใบกิจกรรมที่ก าหนด     
ปัญหาและอุปสรรค 
 - งบประมาณ จ ากัดท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ครูได้ทุกคน และค่าวัสดุอบรมไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรเพิ่มงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๘. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังโดยใช้ platform ช่วยสอน 
กระบวนการด าเนินงาน 

 ๑. ประชุมวิทยากรและประชุมเพ่ือเตรียมการ วันที่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.                    
โดยใช้ application ZOOM  
 ๒. ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้ platform ช่วยสอน เพ่ือเป็นช่องทาง 
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมคิด   
 ๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้ platform ช่วยสอน  
จัดท าเกียรติบัตร ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแก้ไข วันที่ ๒๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔   
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วมประชุม ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู 
ภาษาอังกฤษโดยใช้ platform ช่วยสอน จ านวน ๑๓๐ คน  
 - ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ  

๑) ด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในระดับ มาก  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในระดับ มากที่สุด 

  - ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา มีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในระดับ มากที่สุด 
            - มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในระดับ มาก   

  - การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ มีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในระดับ มาก   
            - การตอบข้อซักถามในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไว้ มีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในระดับ มาก   

๒) ด้านความรู้ความเข้าใจ    
- ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจด้านวิทยากร 

ในระดับ ปานกลาง  
          - ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในระดับ มาก   

๓) ด้านการน าความรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วมประชุม 
- สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก 
- มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้   อยู่ในระดับ มาก 
- สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้  อยู่ในระดับ มาก 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้น าโน๊ตบุ๊กมาด้วย ท าให้เกิดการการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง 
๒. เวลาน้อยเกินไป ในช่วงตารางเวลาหัวข้อ กระบวนการ ๓P (Presentation ทบทวน ,Process เข้าใจ 

Product เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ 
 
 
 



๔๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรก าชับผู้เข้าร่วมประชุมให้น าอุปกรณ์มาด้วย เพ่ือท าให้เกิดการสื่อสารที่ต่อเนื่อง 
๒.  เพ่ิมเวลาการประชุม  ในตารางเวลาหัวข้อ กระบวนการ ๓P   
๓. ควรจัดการประชุมพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้ platform ช่วยสอน อย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๙. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
กิจกรรม  การพัฒนาผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กระบวนการด าเนินงาน 
          ๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
    ๒. ชี้แจงสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพของ    
ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. ประชุมวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง  

๔. พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง  
๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมร่วมคิดสพป.อุดรธานี เขต ๒  การอบรมครูผู้ช่วยประกอบด้วย ๕ รายวิชา ดังนี้                 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (บรรยายพิเศษ ) 
๒. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (๓ ชม.)       
๓. การบริการจัดการชั้นเรียน (๓ ชม.) 
๔. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (๓ ชม.)                        

           ๕.  การวิจัยในชั้นเรยีน (๓ ชม.)    
   วิทยากรประกอบด้วย 
 ๑. นายพัฒนา ศรีโบราณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
 ๒. นายสุขสันต์ เหล่าเรือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม 

๓. นางสาวศศิธร นาคดิลก   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๔. นางสุนีย์ อุทุมทอง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 ๕. นางฐิตินันท์  อุปการ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๖. นางสุภาวดี  ปกครอง     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
           ๗.นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 
           ๘. นางสาวอ้อยใจ ปากวิเศษ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 
           ๙. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล  ครูโรงเรียนบ้านเมืองปัง      

             ๕. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ด าเนินการพัฒนาผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายครู
ผู้ช่วยในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น  ๑๔๓ ราย วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 สรุปการด าเนินการอบรมฯ  

- สรุปผลการพัฒนา ครูผู้ช่วยจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๓ ราย ผ่านการพัฒนาจ านวน ๑๓๗ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖  
ปัญหาและอุปสรรค 
          ๑. ครูผู้ช่วยบางคนยังขาดความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาผู้ช่วย                 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ 
 ๒. ครูผู้ช่วยบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้เนื่องจากมีการติดเชื้อโควิด – 19  



๔๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอบรมพัฒนาตนเอง 
๒. พัฒนาครูช่วยให้มีความต่อเนื่องในทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรม  การพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กระบวนการด าเนินงาน 
          ๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
    ๒. ชี้แจงสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพของ    
ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. ประชุมวิทยากรผู้เกี่ยวข้อง  

๔. พัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด (จ านวน ๙ คน) ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                     
ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

วิทยากรประกอบด้วย 
๑. นายศุภชัย โถบ ารุง      รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. นางรัดดา วิทยากร     ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
๓. นางสาวศศิธร นาคดิลก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  ๔. นางฐิตินันท์  อุปการ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  ๕. นางสุภาวดี  ปกครอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

๖ น.ส.สุภาพร นามรักษา   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ๕. ระยะท่ี ๒ ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง ไปปรับใช้และ

พัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถขับเคลื่อนนโยบาย ๙ จุดเน้น ให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อ
คุณภาพครู และผู้เรียน ในจุดเน้นที่ ๒,๓,๔  

  ๖. ให้รายงานผลการด าเนินงาน ระยะที่ ๑ ภายในวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๒             

 ๗. รายงานการพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- การพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม 
ผาแดง สพป.อุดรธานี เขต ๒  สรุปการด าเนินการอบรมฯ เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๘ คน  
ปัญหาและอุปสรรค 

- รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ รายไม่สามารถเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องจาก 
มีการติดเชื้อโควิด – 19  
ข้อเสนอแนะ 
 - พัฒนารอง ผอ.โรงเรียน ให้มีความต้องเนื่องในทุกปี 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ว/๙ ปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์ 
กระบวนการด าเนินงาน 
             ๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
       ๒. ชี้แจงสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว/๙ ปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์             

   ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว/๙             
ปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕             
             ๔. รายงานการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากร                         
ทางการศึกษา ว/๙ ปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์             
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
ผ่านระบบออนไลน์ (Join Zoom Meeting) วันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ 
 สรุปการด าเนินการอบรมฯ  

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  รุ่นที่ ๑ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา  
 เข้ารับการพัฒนาฯ จ านวน ๑๖๐ คน 

   วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕  รุ่นที่ ๒ ได้แก่ ครู คศ.๑ และ คศ.๒ รวมจ านวน ๕๕๗ คน 
 เข้ารับการพัฒนาฯ จ านวน ๔๖๑ คน 

              วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕  รุ่นที่ ๓ ได้แก่ ครู คศ.๓ และ คศ.๔  รวมจ านวน ๘๖๙ คน 
   เข้ารับการพัฒนาฯ จ านวน ๕๗๕ คน 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว/๙ ปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์   
ข้อเสนอแนะ 

- สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอบรมพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็นสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมวางแผน 
๒. จัดท าข้อสอบการคิดเลขเป็น 
๓. คัดกรองนักเรียน ชั้น ป.๑ - ป.๖ 
๔. ทบทวนการสอนคิดเลขเร็วแบบหัตถคณิตและเวทคณิต   
๕. นิเทศ ติดตาม  
๖. ทดสอบนักเรียน   
๗. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
        ๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒  แบบคัดกรองการคิดเลขเป็น ในระดับชั้น ป.๑  -  ป.๖  
         ๒. ผู้เรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ป.๖  ได้รับการคัดกรองการคิดเลขเป็น 
ปัญหาและอุปสรรค 
        - ในการจัดการเรียนการสอนการคิดเลขเป็นแบบหัตถคณิต และเวทคณิต  ไม่มีความต่อเนื่องในแต่ละ
ระดับชั้นส่งผลให้ผู้เรียนสับสน 
ข้อเสนอแนะ 
 - จัดให้เวทีในการแลกเปลี่ยน และแสดงความสามารถในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค และระดับประเทศ
ทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๑๑. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๒ 
กิจกรรม   ๑.การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
             ๒.การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    ๓.สรุปการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
๒. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๓. สรุปการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๔. ประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๒. มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จ านวน ๑ ครั้ง 

ปัญหาและอุปสรรค 
- งบประมาณในการติดตามไม่เพียงพอ ส าหรับคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ท าให้ผู้รับผิดชอบให้โรงเรียน

ประเมินตนเองในการด าเนินงานติดตามงาน ๔ งานของสถานศึกษาเท่านั้น 
ข้อเสนอแนะ 
 - ของบประมาณสนับสนุนโครงการในการติดตาม ตรวจสอบฯ เพิ่มข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

กลยุทธ์ที ่๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
๑. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
๒. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
๑. สพป.อุดรธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
๒. ครูและบุคลากรไดป้ลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร 
๓. ครูและบุคลากรได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติและมีส่วนร่วมถ่ายทอด

ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
ปัญหาและอุปสรรค 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid-19 ท าให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว                        
ต้องเว้นระยะห่าง  ล้างมือ สวมหน้ากาก กิจกรรมบางกิจกรรมอาจท าไม่ได้เต็มที่เท่าควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการด าเนินงานและตัวชี้วัด            
การด าเนินงานระดับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน รับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายภาพรวมการด าเนินงาน                      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๒. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คณะท างาน
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขต จ านวน ๑ คน, รองผู้อ านวยการส านักงานเขต จ านวน ๓ คน คณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. จ านวน  ๙  คน, ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน ๒๔ คน, ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  ๑๗๑ คน 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม จ านวน  ๑๐ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบใน
การขับเคลื่อนจุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๒ จ านวน  ๓๑ คน, ศึกษานิเทศก์ จ านวน  ๑๓ คน, บุคลากรผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในส านักงานเขต จ านวน  ๑๐ คน เพ่ือเป็นคณะท างานในการสรุปภาพรวมผล
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน จุดเน้นในการน านโยบายสู่การปฏิบัติสู่
สถานศึกษา พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้น ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้นและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓. ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                      
ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ โดยพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ 
 ๔. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ภาพรวมทุกโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และรอบ ๑๒ เดือน 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๕. สรุปและรวบรวมผลการด าเนินงานทุกโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น และครอบคลุมถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 
 
 



๕๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 - การก าหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบกับปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ล่าช้าไปด้วย 
ข้อเสนอแนะ 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องก าหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ใน
ปีงบประมาณถัดไปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ และการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
กิจกรรม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการ PLC เพ่ือทราบประเด็นปัญหาและแนวทางทางการการแก้ปัญหา           

การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา รวมทั้งการมีระเบียบกฎหมายใหม่ที่เป็นข้อปฏิบัติ
ส าหรับสถานศึกษาท่ีต้องชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ด าเนินการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือมีแนวทางการด าเนินการโครงการที่เหมาะสม

โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือร่วมด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. การด าเนินโครงการ 
การด าเนินงานโครงการโดยการสัญจรออกพื้นที่ จ านวน ๘ จุด ดังนี้ 

๑. โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) 
๒. โรงเรียนบ้านปะโค 
๓. โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 
๔. โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 
๕. โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 
๖. โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
๗. โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 
๘. โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 

โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล          
ในสถานศึกษา 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. การลงนามข้อตกลง (MOU) ในประเด็นท้าทาย การด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา
งานในประเด็นท้าทาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรักษาการ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๑๙๒ โรงเรียน มีผู้ลงนามทั้งสิ้น ๑๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการด าเนินงานบุคคลในสถานศึกษา การด าเนินการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานบุคคลในสถานศึกษาและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ แนวทางการเสนอขอเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วม
ประชุมรับฟัง ๘ แห่ง รวมจ านวน ๔๒๐ คน โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ ดังนี้ 

๒.๑ งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   - นางสาวพจนีย์  สาอุด  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒.๒ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   - นางสาวศุทธินี  จิตธรรมมา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

๒.๓ งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   - นางพิกุล  คลื่นสนั่น  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 



๕๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๒.๔ งานวิทยฐานะ 
   - นางสาวพจนีย์  สาอุด    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - นายสุทธิรักษ์ แสงนาค    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 
   - นางสาวนพรัตน์  ภักดีพันดอน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง 
   - นายฉลองชัย  สุดดี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน 
   - นายชูศักรวิชญ์  แสนปัญญา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดขนวน 
   - นายชโณทัย สุกุมาลย์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย 

๓. การให้บริการงานบุคคล 
โครงการ HR สัญจร ได้ให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือรับรอง                    

มีผู้มาใช้บริการ จ านวน ๒๕ ราย 
 ๔. การประเมินความพึงพอใจ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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๕๙ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. โครงการสนับสนุนและตดิตามการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสพฐ. 
กิจกรรม  นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนปัจจัยพ้ืนฐาน 
   นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค กสศ.) 
กระบวนการด าเนินงาน 
    ๑. ขออนุมัติโครงการ 
     ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตาม 
     ๓. ก าหนดแผนออกติดตาม 
     ๔. หนังสือแจ้งสถานศึกษาก าหนดการออกติดตาม 
     ๕. ออกติดตามตามปฏิทิน 
     ๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการออกติดตามนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ที่รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)  และติดตามกระบวนการคัดกรอง 
รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งได้ติดตาม
นักเรียนกลุ่มรอยต่อที่ได้รับทุนการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ ๑๐๐ % 
ปัญหาและอุปสรรค 
    ๑. บุคลากรในการคัดกรองนักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการคัดกรอง 
     ๒. การจ่ายเงินให้นักเรียนทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขล่าช้าไม่เป็นตามก าหนดเวลา 
     ๓. สถานศึกษามีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 

- จัดอบรมทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

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

- ในรอบ ๖ เดือน มีการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครู 
จ านวน ๗ คน  
ปัญหาและอุปสรรค 
 - ครูเขา้รับการอบรมในระบบออนไลน์จ านวนน้อย  
ข้อเสนอแนะ 
 - ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

๓. โครงการการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนฯ 
กิจกรรม   นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนฯ 
กระบวนการด าเนินงาน 
    ๑. ขออนุมัติโครงการ 
     ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตาม 
     ๓. ก าหนดแผนออกติดตาม 
     ๔. หนังสือแจ้งสถานศึกษาก าหนดการออกติดตาม 
     ๕. ออกติดตามตามปฏิทิน 
     ๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินการออกเยี่ยมนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายและติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการคัดกรอง ๕ ขั้นตอน 
ของสถานศึกษาและด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาส่งต่อระดับภาคต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
    ๑. สถานศึกษาขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 
     ๒. การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
 - จัดอบรมทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

ส่วนที่  ๔ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ รอบ ๖ เดือน มีปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ สรุปได้
ดังนี้ 

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

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

๓. การก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ไม่จริงจังและไม่น าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

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

 



๖๓ 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

คณะผู้จัดท าเอกสาร 

ที่ปรึกษา 

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

คณะท างาน 
 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางกุลนภา  กอกุลจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวธัญญะรัตน์  ภูท ามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวอนัญญา  โสวาปี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้ออกแบบปก 
 นางสาวปภัสรา  วงละคร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน

กระทรวงศกึษาธกิาร   
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