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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

ภาพรวมของจังหวัด 
จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง เดิมพ้ืนที่ตรงนี้
เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทร์ อาณาจักรล้านช้าง  มีแหล่งอารยธรรม  
ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลก มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน อุดรธานีเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมทั้งอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางหน่วยงาน
ราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้้าโขง รวมทั้งมีศูนย์
ประชุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย 

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด  คือ  กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแห่งธรรมะ อารยธรรมบ้าน
เชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง 

ดอกไม้ประจ้าจังหวัด  คือ  ดอกทองกวาว 

 สภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ ลูกคลื่น  
แบ่งออกได้ 2 บริเวณ คือ 
 1. บริเวณที่สูงจากทิศตะวันตกและทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา บางส่วน
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอหนองวัวซอ อ้าเภอโนนสะอาด อ้าเภอศรีธาตุ 
อ้าเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอ้าเภอกุดจับและอ้าเภอบ้านผือ  บางส่วนเป็นพ้ืนลูกคลื่น  
ลอนตื้นสลับพ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่ม อยู่บริเวณริมแม่น้้า เช่น แม่น้้าโมง ล้าปาว เป็นต้น 
 2. บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นมีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยมีความสูงจากระดับน้้าทะเล เฉลี่ย
น้อยกว่า 200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ อ้าเภอบ้านผือ  อ้าเภอกุดจับ 
อ้าเภอเมือง อ้าเภอกุมภวาปี อ้าเภอหนองแสง อ้าเภอไชยวาน อ้าเภอเพ็ญ อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอสร้างคอม 
และอ้าเภอบ้านดุง  นอกจากนี้ ยังมีพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณแม่น้้าต่างๆ เช่น ห้วยน้้าสวย ห้วยหลวง ล้าน้้าเพ็ญ 
ห้วยดาน ห้วยไพจานใหญ่ และแม่น้้าสงคราม ที่ราบลุ่มบริเวณใหญ่ในเขตอ้าเภอกุมภวาปี  ซึ่งเป็น
แหล่งก้าเนิดของล้าน้้าปาว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร             
564 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,331.439 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวล้าภู 
           

 
 ด้านการปกครอง 
 การปกครอง  แบ่งออกเป็น  20 อ้าเภอ  156 ต้าบล  1,880 หมู่บ้าน  101 ชุมชน  1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง  44 เทศบาลต้าบล  132  องค์การบริหารส่วน
ต้าบล 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 จังหวัดอุดรธานี  มีย่านการค้าที่ส้าคัญภายในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
 1. ย่านถนนทองใหญ่ – ถนนประจักษ์ศิลปาคม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมส้าคัญของจังหวัด
อุดรธานี  เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานีแห่งที่ 1 และสถานีรถไฟอุดรธานี ซึ่งเป็นย่านการค้า
ที่ส้าคัญมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร หลายประเภทอยู่ด้วยกัน และยังเป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์
ของชาวอุดร  
 2. ย่านถนนนิตโย – ถนนโพศรี  มีห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านค้าต่างๆ รวมทั้งตลาดขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ 
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 3. ย่านวงเวียนห้าแยกน้้าพุ ย่านธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าที่ส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 4. ย่านวงเวียนหอนาฬิกา ย่านการค้าส้าคัญของเมืองอุดรธานีมาตั้งแต่อดีตที่เชื่อมไปยังย่านอ่ืน  ๆ    
ของตัวเมือง 
 5. ย่านถนนมิตรภาพ (ช่วงเลี่ยงเมือง อุดรธานี – หนองคาย) ย่านธุรกิจแห่งใหม่ที่เกิดจาก                     
การขยายตัวของเมืองไปยังชานเมือง เป็นเส้นทางส้าคัญที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน
มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน และค้าส่ง   
ค้าปลีกสินค้าแฟชั่น 
 6. ย่านถนนบุญยาหาร (ช่วงเลี่ยงเมือง อุดรธานี – หนองบัวล้าภู) ย่านธุรกิจแห่งใหม่ ที่เกิดจาก
การขยายตัวของตัวเมืองไปยังชานเมือง ซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรจ้านวนมากตั้งอยู่ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไป
ยังสนามบินนานาชาติอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้     
ถนนสายนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานีแห่งที่สอง ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดหนองบัวล้าภูและจังหวัดเลย ท้าให้มีห้างค้าปลีกค้าส่งจ้านวนมากตั้งอยู่ 
 

 ด้านการศกึษา 
 เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเปิดสอนระดับอุดมศึกษา 10 แห่ง ระดับ
อาชีวศึกษา 20 แห่ง  และระดับมัธยมศึกษา 27 แห่ง 
 

ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

ส้านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็น 1 ในจ้านวน 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศการเตรียมความพร้อมเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
โดยมีส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขัน้พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการก้ากับดูแล สนับสนุนส่งเสริมประสานงาน
ในเชิงนโยบาย ด้าเนินการตามภารกิจงานที่ก้าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
และตามเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

 

สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

สถานที่ตั้ง 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 8 ถนนชนบท-
บ้ารุง  ต้าบลบ้านผือ  อ้าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
อุดรธานี ประกอบด้วย อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอนายูง  
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อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอสังคม, อ้าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวล้าภู 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอเพ็ญ, อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  อ้าเภอท่าบ่อ,  
     อ้าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอสุวรรณคูหา, อ้าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล้าภู 

อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 

 

เขตบริการ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ  ดังนี้ 

  1. อ้าเภอบ้านผือ (ที่ตั้งส้านักงาน)  2. อ้าเภอกุดจับ 
  3. อ้าเภอน้้าโสม    4. อ้าเภอนายูง 
 

จ านวนต าบล หมู่บ้าน และประชากร     
รายการ อ าเภอบ้านผือ อ าเภอกุดจับ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอนายูง รวม 

จ้านวนต้าบล 13 7 7 4 31 
จ้านวนหมู่บ้าน 160 90 84 42 376 
จ้านวนประชากร 102,595 43,767 41,568 28,602 216,532 

 

 ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน  ส้านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย tat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 
  

 * * *   ข้อมูล  ณ  วันที่  11  เดือน  ธันวาคม  2561 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

 อ้าเภอบ้านผือ เป็นที่ราบสูงเชิงเขาภูพาน ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ ภูเขา พ้ืนที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูก  ท้าไร่  ท้านา  มีล้าธารสายเล็กที่ส้าคัญหล่อเลี้ยงพ้ืนที่หลายสาย เช่น ล้าน้้าโมง  ส้าหรับ
อ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอนายูง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าเขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยพรรณไม้
นานาชนิด  มีล้าน้้าโสมหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งปี  ส่วนอ้าเภอกุดจับ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินสูง  
สภาพดินเป็น ดินร่วน 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 บางอ้าเภอมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  ปริมาณน้้าฝนต่อปี 1,257 มม. และบางอ้าเภอ         
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม เหมาะแก่การเพาะปลูกและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่  ยางพารา อ้อย       
มันส้าปะหลัง  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  มะเขือเทศ รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย ด้านอุตสาหกรรม  มีโรงโม่หิน          
มีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร  เช่น  โรงงานน้้าตาล  โรงสีข้าว  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  มีประชาชนหลากหลายเชื้อขาติ  เช่น  จีน  เวียดนาม  ไทยพวน  ลาว  จึงมีหลากหลาย
วฒันธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดกันมา เช่น งานนมัสการศาลเจ้าปู่-ย่า  งานวัฒนธรรมไทยพวน ประเพณี
ตรุษจีน เป็นต้น 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

จ านวนสถานศึกษา และศนูย์บริการทางการศกึษา 
 
 

สังกัด บ้านผือ กุดจับ น้ าโสม นายูง รวม 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - - 
ส้านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - - - - 
ส้านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน - - - - - 
ส้านักพุทธศาสนา 1 1 1 1 4 
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 - - - 1 
กองบัญชาการต้ารวจตะเวนชายแดน - - 1 3 4 

รวม 2 1 2 4 9 
 

 ที่มา  :  ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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จ านวนสถานศึกษาจ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ จ านวนกลุ่ม โรงเรียน
รัฐบาล 

โรงเรียน
เอกชน 

รวม 

1 บ้านผือ 5 66 2 68 
2 กุดจับ 3 35 2 37 
3 น้้าโสม 3 27 1 28 
4 นายูง 2 18 - 18 

รวม 13 146 5 151 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และจ านวนโรงเรียนใน สพป.อุดรธานี เขต 4 
ที ่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
1      บ้านก้องนาแค 9 
2 นายูงโนนทอง 9 
3 น้้าโสม 9 
4 โสมส้าราญ 9 
5 หนองแวงสามัคคี 9 
6 บ้านผือ 6 
7 โนนทองหายโศก 15 
8 มหาธาตุเจดีย์ 16 
9 ลุ่มน้้าโมง 14 
10 ภูพระบาท 15 
11 กุดจับเมืองเพีย 11 
12 เชียงเพ็งปะโค 11 
13 กลุ่มภูพาน 13 

รวม 146 
 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

 
 

รายช่ือโรงเรียน ตชด. ปีการศึกษา  2561 
 

 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ครู ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเทพภูเงิน 35 16 51 7 
2 บ้านนาชมภู 26 27 53 8 
3 บ้านเมืองทอง 23 24 47 6 
4 บ้านห้วยเวียงงาม 67 70 137 9 

รวมทั้งสิ้น 151 137 288 30 
  

 หมายเหตุ    ข้อมูล  ณ  วันที่  28  มกราคม  2562 
 

จ านวนสถานศึกษาแยกตามขนาด 
ขนาด 1-120 ขนาด 121-600 ขนาด 601-1500 ขนาด 1500 ข้ึนไป รวม 

72 69 5 - 146 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กแยกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน (โรงเรียน) 
           บ้านผือ 3 
           โนนทองหายโศก 8 
           มหาธาตุเจดีย ์ 8 
           ลุ่มน้้าโมง 11 
           ภูพระบาท 10 
           เชียงเพ็งปะโค 6 
           กุดจับเมืองเพีย 8 
           ภูพาน 5 
           น้้าโสม 3 
           โสมส้าราญ 3 
           หนองแวงสามัคคี 2 
           นายูงโนนทอง 1 
           บ้านก้องนาแค 4 

รวม 72 
 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 
กลุ่ม รูปแบบพัฒนา โรงเรียนที่ด าเนินการ 
1 รูปแบบไมเ่คลื่อนย้าย จ้านวน 70  โรงเรียน 
2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (แม่เหล็ก) 

    1.1 โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว (ยุบเลิกสถานศึกษา) 
    1.2 โรงเรียนบ้านวังสวย  (ยุบเลิกสถานศึกษา) 
    1.3 โรงเรียนบ้านจ้าปาโมง (ยุบเลิกสถานศึกษา) 
    1.4 . โรงเรียนบ้านแดง  (เรียนรวม)  
2. โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น (แม่เหล็ก) 
    2.1 โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง (ยุบเลิกสถานศึกษา) 
    2.2 โรงเรียนบ้านโนนทอง  (ยุบเลิกสถานศึกษา) 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
กลุ่ม รูปแบบพัฒนา โรงเรียนที่ด าเนินการ 
3 รูปแบบโรงเรียนคู่พัฒนา 1. โรงเรียนประโคสามัคควีิทยา (ยุบเลิกสถานศึกษา) เรียนรวมกับ 

โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร (โรงเรียนหลัก) 

2. โรงเรียนบ้านโนนม่วง  เรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง   

(โรงเรียนหลัก) 
3. โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา  เรียนรวมกับ  โรงเรียนบ้านดงหมู
ชัยเจริญ  (โรงเรียนหลัก) 

4 รูปแบบพี่ช่วยน้อง 1. โรงเรียนบ้านโพน (ยุบเลิกสถานศึกษา) เรียนรวมกับ                 
โรงเรียนโนนทองโนนหวาย (โรงเรียนหลัก) 
2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อ.บ้านผือ) (ยุบเลิกสถานศึกษา) 
เรียนรวมกับ โรงเรียนค้าบงเจริญสุข (โรงเรียนหลัก)  
3. โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) (ยุบเลิกสถานศึกษา)   
เรียนรวมกับ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ  (โรงเรียนหลัก) 
4. โรงเรียนบ้านผากลางนา (ยุบเลิกสถานศึกษา) เรียนรวมกับ 
โรงเรียนบ้านสามัคคี (โรงเรียนหลัก) 
5. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1  เรียนรวมกับ   
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม (โรงเรียนหลัก) 

 
จ านวนนักเรียนแยกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
1.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ 1,021 951 1,972 138 
2.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท 1,037 918 1,955 146 
3.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ 1,172 1,108 2,282 91 
4.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้้าโมง 836 752 1,588 127 
5.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนทองหายโศก 1,120 943 2,063 156 
6.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุดจับเมืองเพีย 845 822 1,667 109 
7.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน 998 940 1,938 118 
8.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงเพ็งปะโค 611 538 1,149 81 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

จ านวนนักเรียนแยกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (ต่อ) 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
9.  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแวงสามัคคี 773 716 1,489 71 
10. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมส้าราญ 1,699 1,670 3,369 151 
11. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้้าโสม 832 788 1,620 93 
12. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง 879 807 1,686 85 
13. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านก้องนาแค 709 715 1,424 94 

รวมทั้งสิ้น 12,532 11,668 24,202 1,460 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561   ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนจ าแนกรายชั้นเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2561 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
     อนุบาล 1 8 17 25 3 
     อนุบาล 2 1,206 1,184 2,390 153 
     อนุบาล 3 1,355 1,318 2,673 161 

      รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,569 2,519 5,088 317 

     ประถมศึกษาปีที่ 1 1,403 1,272 2,675 165 
     ประถมศึกษาปีที่ 2 1,308 1,263 2,571 164 
     ประถมศึกษาปีที่ 3 1,355 1,219 2,574 162 
     ประถมศึกษาปีที่ 4 1,293 1,312 2,605 159 

     ประถมศึกษาปีที่ 5 1,399 1,324 2}723 161 
     ประถมศึกษาปีที่ 6 1,403 1,275 2,678 163 

   รวมระดับประถมศึกษา 8,161 7,665 12,826 974 

     มัธยมศึกษาปีที่ 1 622 509 1,131 53 
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 575 474 1,049 54 
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 566 456 1,022 56 

  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,763 1,439 3,202 163 



12 

                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนจ าแนกรายชั้นเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

     มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 24 43 2 
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 12 24 2 
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 2 

 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 41 45 86 6 

รวมทั้งสิ้น 12,534 11,666 24,202 1,460 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียน ตชด. ปีการศึกษา 2561 
 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
     อนุบาล 1 7 7 14 2 
     อนุบาล 2 18 16 34 4 
     อนุบาล 3 17 15 32 4 

      รวมระดับก่อนประถมศึกษา 42 38 80 10 

     ประถมศึกษาปีที่ 1 26 16 42 4 
     ประถมศึกษาปีที่ 2 14 8 22 4 
     ประถมศึกษาปีที่ 3 22 20 42 4 
     ประถมศึกษาปีที่ 4 22 15 37 4 
     ประถมศึกษาปีที่ 5 12 21 33 4 
     ประถมศึกษาปีที่ 6 13 19 32 4 

   รวมระดับประถมศึกษา 109 99 208 24 

รวมทั้งสิ้น 151 137 288 34 

หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่  28  มกราคม 2562 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2553 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 
จ านวนประชากร
ที่เกิด พ.ศ. 2553  

การเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (คน) 
ร้อยละ สังกัด สพฐ. สังกัดอ่ืน เข้าเรียนชั้นอ่ืน รวม 

3,141 2,376 765 - 3,141 100 
 
 

จ านวนนักเรียนที่จบช้ัน ป.6 ในสังกัด สพป. เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวนนักเรียนที่จบช้ัน ป.6 

ปีการศึกษา 2560 
การเข้าเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา  2559 (คน) 

ร้อยละ สังกัด สพฐ. สังกัดอ่ืน รวม 
2,727 1,503 1,224 2,727 100 

 
จ านวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560  เข้าเรียนชั้น ม.ปลาย 

(สายสามัญ  สายอาชีพ  หรือเทียบเท่า)  ปีการศึกษา 2561 
จ านวนนักเรียนที่จบช้ัน ม. 3 

ปีการศึกษา 2559 
เรียนต่อ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560 (คน) 

ร้อยละ สามัญ อาชีพ เทียบเท่า รวม 
1,147 425 50 402 1,147 100 

 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4 

 

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลาการทางการศึกษา จ านวน (คน) 
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
ศึกษานิเทศก์ 14 
ผู้บริหารสถานศึกษา 126 
คร ู 1,038 
ครูผู้ช่วย 198 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค (2) 26 
พนักงานราชการ 84 
ครูอัตราจ้างทีไ่ด้รับจัดสรรจากงบราชการ (ครูวิกฤต 45+ครูวิทย์-คณิต 22) 69 
ลูกจ้างประจ้า 57 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 72 
พนักงานท้าความสะอาด 1 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (ต่อ) 

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลาการทางการศึกษา จ านวน (คน) 
ยาม 2 
ลูกจ้างชั่วคราวในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10 
พนักงานพิมพ์ดีด 1 

รวม 1,701 

   ที่มา : ข้อมูล P-OBEC ณ วันที่  22  มกราคม 2562  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

จ านวนข้าราชการครูในสถานศกึษาและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามสายงาน/อันดับ  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง 
จ านวนอันดับ  ท่ีปฏิบัติงานจริง 

ครู
ผู้ช่วย 

อันดับ  
ค.ศ.1 

อันดับ  
ค.ศ.2 

อันดับ  
ค.ศ.3 

อันดับ  
ค.ศ.4 

รวม 
ทั้งสิ้น 

1  ผู้อ้านวยการโรงเรียน - - 5 112 1 118 
2  รองผู้อ้านวยการโรงเรียน - 1 3 5 - 8 
3  คร ู - 255 142 639 1 1037 
4  ครูผู้ช่วย  199 - - - - 199 

รวมทั้งสิ้น  199 255 150 756 2 1362 

  ที่มา : ข้อมูล  P-OBEC  ณ วันที่  22  มกราคม 2562 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

สำน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดำเนินการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (National test: NT) ในปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2561   
โดยว ัดความสามารถพ ื้นฐานสำค ัญ จ้านวน 3 ด ้าน ค ือ ด ้านภาษา (Literacy) ด ้านค้านวณ (Numeracy) 
และด ้านเหต ุผล (Reasoning Ability) ในการประเมินครั้งนี้มีโรงเร ียนในสังกัดเข้ารับการประเมิน จ้านวน 
146 โรงเร ียน  
 สรุปรายงานผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รวม
ความสามารถทุกด้าน ภาพรวมการจัดล้าดับที่ ดังนี้ 
  ล้าดับที่   4  ของจังหวัดอุดรธานี/จ้านวน 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป.) 
  ล้าดับที่   9   ของศึกษาธิการภาค/จ้านวน 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป.)   
  ล้าดับที่  163   ของ สพฐ./จ้านวน 188 เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป. รวม สพม. ทีจ่ัดสอบ)  
โดยขอบข่ายเนื้อหาการนำเสนอ เป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่1 ผลการสอบวัดความสามารถพ ื้นฐานของผู้เรยีนระด ับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา   
   ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ้าแนกรายด้าน 
 
 

การประเม ินความสามารถ 
คะแนนเฉลี ่ยร ้อยละ ( x ) รายระดับ 

ประเทศ สังกัด ศึกษาธิการภาค จังหว ัด เขตพืน้ที่ 
ด้านภาษา (Literacy) 52.67 51.94 50.70 54.92 47.27 
ด้านคำนวณ (Numeracy) 37.75 38.38 37.72 41.79 33.44 
ด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 45.31 44.98 44.40 48.61 41.29 

เฉลี่ยร้อยละ  45.25 45.10 44.28 48.44 40.67 
 

 ผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาระด ับเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาเปร ียบเท ียบระด ับประเทศ พบว ่า 
คะแนนเฉลี่ยระด ับเขตพ ื้นที่ม ีคะแนนเฉลี่ยต้่ากว่าคะแนนเฉลี่ยในท ุกระดับ 
 คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพ ื้นที่ด้านภาษา ร ้อยละ 47.27 ด ้านคำนวณ ร ้อยละ 33.44  
ด้านเหตุผล ร้อยละ 41.29 ในภาพรวมผลการประเม ินทั้งสามด ้าน ค ิดเป ็นร ้อยละ 40.67 ผลการประเม ิน 
อยู่ในระดับ พอใช้ 
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ตอนที่ 2   ผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรยีบเทียบระดับเขตพ ื้นที่การศ ึกษา และ    
ระดับประเทศ จำแนกรายด ้าน 

 

 
 

การประเม ิน 

ระด ับประเทศ ระด ับเขตพืน้ที่   
ผลต่าง คะแนนเฉลี่ย 

รอ้ยละ ( x ) 
คะแนนเฉลี่ย 
รอ้ยละ ( x ) 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 52.67 47.27 -5.40 
ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) 37.75 33.44 -4.31 
ความสามารถด้านเหต ุผล (Reasoning Ability) 45.31 41.29 -4.02 

เฉลี่ยร้อยละ 45.25 40.67 -4.58 
 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย     
การประเมิน ทั้งสามด้าน เป็นร้อยละ 4.58 เมื่อจ้าแนกรายด้านพบว่า ผลการประเมินความสามารถ     
ด้านภาษา ด้านค้านวณ และด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าระดับประเทศ โดยผลการประเม ิน
ความสามารถด ้านภาษามีคะแนนเฉลี่ยต้่ากว่าระดับประเทศถึงร้อยละ 5.40 
 

ตอนที ่3 ผลการสอบวัดความสามารถพ ื้นฐานของผู้เรยีนระด ับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา 
   ปีที ่3  ระดับเขตพ ื้นที่การศ ึกษาเปรยีบเท ียบระหว่างป ีการศ ึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

                 การประเม ิน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง  

ปี 59-60 คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 41.20 46.44 47.27 0.83 
ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) 32.75 31.37 33.44 2.07 
ความสามารถดา้นเหต ุผล (Reasoning Ability) 44.12 47.50 41.29 -6.21 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

39.36 41.77 40.67 -1.10 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2559 
และป ีการศ ึกษา 2560 พบว ่า ป ีการศ ึกษา 2560 ม ีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว ่าป ีการศ ึกษา 2559 รวมการ
ประเม ินทั้งสามด ้านค ิดเป ็นร ้อยละ 1.10 เมื่อจำแนกรายด ้าน พบว ่า ผลการประเม ินความสามารถด ้าน
ภาษา คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร ้อยละ 0.83 ความสามารถด ้านคำนวณ ม ีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร ้อยละ 2.07 
ตามลำดับ ส่วนความสามารถด ้านเหต ุผล คะแนนเฉลี่ยลดลงร ้อยละ 6.21  

เมื่อเทียบผลปีที่ผ่านมาพบว่า คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ต่้ากว่าป ีการศึกษา 2559  
จ้าแนกเป็นรายด้านโดยในภาพรวมที่สูงขึ้น คือ ด้านภาษาและด้านเหตุผล และด้านที่ลดลง ได้แก่         
ด้านเหตุผล  
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ตอนที ่4 ระดับผลการทดสอบจำแนกรายด ้านการสอบวัดความสามารถพ ื้นฐานของผู้เรียนระด ับชาติ 
   (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 แสดงจ้านวนและร้อยละ   
   นักเรียนจ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
การประเม ิน 

ดมีาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง 
จำนวน 
(นร.) 

 

ร้อยละ 
จำนวน 
(นร.) 

 

ร้อยละ 
จำนวน 
(นร.) 

 

ร้อยละ 
จำนวน 
(นร.) 

 

ร้อยละ 

ด้านภาษา (Literacy) 59 2.63 642 28.63 1,062 47.36 479 21.36 
ด้านคำนวณ (Numeracy) 75 3.34 448 19.98 1,125 50.17 594 26.49 
ด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 103 4.59 220 9.81 1,035 46.16 884 39.42 

ภาพรวม 43 1.91 406 18.10 1,312 58.51 481 21.45 
 ผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาระด ับเขตพ ื้นที่การศ ึกษาในภาพรวม ม ีผลการประเม ินใน
ระด ับ พอใช ้ ในการประเมินความสามารถทั้งสามด้าน  

 

ตอนที่ 5 ผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT)  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
  ระดับประเทศ จ้านวน 30 โรงเรียน 

อันดับ โรงเรียน อ าเภอ 
ภาษา
ร้อยละ 

ค านวณ
ร้อยละ 

เหตุผล
ร้อยละ 

รวม 3 ด้าน 
ร้อยละ 

1 บ้านขัวล้อ บ้านผือ 77.14 67.42 50.85 65.14 
2 บ้านขอนยูง กุดจับ 60.00 64.28 57.14 60.47 
3 ชุมพลนาคลัง นายูง 62.69 58.25 52.85 57.93 
4 บ้านนางิ้ว บ้านผือ 59.28 51.42 61.42 57.38 
5 อุดรวัฒนานุสรณ์ บ้านผือ 56.42 44.28 60.71 53.80 
6 บ้านใหม่ บ้านผือ 50.35 56.25 50.53 52.38 
7 บ้านทุ่งทอง น้้าโสม 54.28 44.28 57.38 51.98 
8 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร กุดจับ 55.71 54.76 44.28 51.58 
9 บ้านติ้ว บ้านผือ 59.61 45.52 48.57 51.23 
10 บ้านนาอ่าง บ้านผือ 55.00 44.28 54.28 51.19 
11 บ้านเทพประทาน น้้าโสม 58.46 45.71 48.13 50.76 
12 บ้านแหลมทองพัฒนา บ้านผือ 56.73 46.12 49.38 50.74 
13 บ้านเชียงเพ็ง กุดจับ 55.35 46.42 50.35 50.71 
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ตอนที ่5 ผลการสอบวัดความสามารถพ ื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา 

     ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จ้านวน  
  30  โรงเรียน (ต่อ) 

อันดับ โรงเรียน อ าเภอ 
ภาษา
ร้อยละ 

ค านวณ
ร้อยละ 

เหตุผล
ร้อยละ 

รวม 3 ด้าน 
ร้อยละ 

14 บ้านนาสี บ้านผือ 59.22 36.36 54.80 50.12 
15 บ้านนาค้าน้อย นายูง 54.55 49.25 46.39 50.06 
16 บ้านล้าภู กุดจับ 58.09 47.61 41.90 49.20 
17 บ้านนาคูณ บ้านผือ 58.77 37.55 51.02 49.11 
18 น้้าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) น้้าโสม 56.17 40.61 48.21 48.33 
19 บ้านดงหวายดงขวาง บ้านผือ 54.74 40.34 49.25 48.11 
20 บ้านสามัคค ี น้้าโสม 48.65 47.61 47.38 47.88 
21 บ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ 50.17 40.00 53.03 47.73 
22 บ้านดงบัง กุดจับ 50.82 43.60 48.27 47.56 
23 บ้านหยวก น้้าโสม 54.04 39.02 46.69 46.58 
24 บ้านผักบุ้ง บ้านผือ 52.38 41.90 44.57 46.28 
25 บ้านโสกแกค้าเจริญ กุดจับ 55.16 37.58 45.93 46.22 
26 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายูง 52.42 34.42 51.57 46.14 
27 บ้านคูดงประชาสรรค์ บ้านผือ 53.01 41.58 43.80 46.13 
28 บ้านสะคุวิทยา บ้านผือ 49.71 48.85 39.00 45.85 
29 บ้านหนองหัวคู บ้านผือ 54.28 33.26 49.38 45.64 
30 ชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ 53.06 43.80 39.86 45.57 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
สำน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษาอุดรธานี เขต 4 ปกีารศึกษา 2560 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นประถมศึกษาปีที 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

สาระวิชา 

การเปรียบเทียบผล 
กับระดับ สพฐ. 

การเปรียบเทียบผล 
กับระดับประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ของ สพฐ. 

คะแนน
เฉลี่ย 

ของ สพท. 

สูงกว่า/
เท่ากับ/ 
ต่้ากว่า 

คะแนน
เฉลี่ย 

ประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ของ สพท. 

สูงกว่า/
เท่ากับ/ 
ต่้ากว่า 

ชั้นประถมศึกษาปีที 6       
ภาษาไทย 45.29 44.96 -0.33 46.58 44.96 -1.62 
ภาษาอังกฤษ 32.73 33.25 0.52 36.34 33.25 -3.09 
คณิตศาสตร์ 35.55 36.68 1.13 37.12 36.68 -0.44 
วิทยาศาสตร์ 38.13 38.97 0.84 39.12 38.97 -0.15 

เฉลี่ยรวม 37.93 38.47 0.54 39.79 38.47 -1.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       

ภาษาไทย 48.77 41.47 -7.30 48.29 41.47 -6.82 
ภาษาอังกฤษ 30.14 26.43 -3.71 30.45 26.43 -4.02 
คณิตศาสตร์ 26.55 20.26 -6.29 26.30 20.26 -6.04 
วิทยาศาสตร์ 32.47 29.09 -3.38 32.28 29.09 -3.19 

เฉลี่ยรวม 34.48 29.31 -5.17 34.33 29.31 -5.02 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       

ภาษาไทย 50.07 37.25 -12.82 49.25 37.25 -12.00 
ภาษาอังกฤษ 27.91 18.96 -8.95 28.31 18.96 -9.35 
คณิตศาสตร์ 24.64 13.75 -10.89 24.53 13.75 -10.78 
วิทยาศาสตร์ 29.48 20.89 -8.59 29.37 20.89 -8.48 
สังคมศึกษาฯ 34.96 26.50 -8.46 34.70 26.50 -8.2 

เฉลี่ยรวม 33.41 23.47 -9.94 33.23 23.47 -9.76 
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โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ล าดับที่ โรงเรียน อ าเภอ เฉลี่ยรวม หมายเหตุ 

โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 11 โรงเรียน 
1 บ้านสวัสดี น้้าโสม 45.33   
2 บ้านสามัคคี น้้าโสม 45.11   
3 บ้านภูดิน บ้านผือ 44.55   
4 บ้านข่า กุดจับ 42.75   
5 บ้านติ้ว บ้านผือ 42.70   
6 บ้านดงหวายดงขวาง บ้านผือ 42.16   
7 บ้านนาอ่าง บ้านผือ 40.61   
8 บ้านนาค้า บ้านผือ 40.42   
9 บ้านโนนแดง บ้านผือ 40.13   
10 บ้านท่าโปงทอง นายูง 39.84   
11 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายูง 39.79   

โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. จ านวน 7 โรงเรียน 
1 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า กุดจับ 39.42   
2 บ้านโนนสะอาด บ้านผือ 39.31   
3 บ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ 38.48   
4 บ้านท่าโสม น้้าโสม 38.46   
5 บ้านดงบัง กุดจับ 38.05   
6 ยางโกนวิทย์ บ้านผือ 37.93   
7 บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม น้้าโสม 37.93   
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โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

ล าดับที่ โรงเรียน อ าเภอ เฉลี่ยรวม หมายเหตุ 
โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 1 โรงเรียน 

1  บ้านสร้างก่อ กุดจับ 35.64   
 
ที่มา : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.อุดรธานี เขต 4 
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      สว่นท่ี 2  

        ทิศทางการพฒันาการศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือ เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

“ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
 เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากลายมิติ  ควบคู่กับการ 

ขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะ 

ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
และมีคุณธรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     การปรับเปลี่ยนภาครัฐ  ยืดหลัก “ภาครัฐของประชาชน   

เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
 1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5. ความหลากลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) 
 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
  หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 
  ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
  โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 
วัตถุประสงค์ 
  มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
  1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

 
เป้าหมาย 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
(Aspirations) 5 ประการ คือ 
  1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity) 
  3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) 
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  4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนการศึกษาที่คุ้มค่า 
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
  5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต  
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 
ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคูณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม  จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 

 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  1.1 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า 
   (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
   (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ     
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)" 
  1.2 สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู 
และการศึกษา 
   1.2.1 นักเรียน 
   “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง 
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น 
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
   “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้
นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
   “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น  
จะได้มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”  
(5 ก.ค.2555) 

“ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”  
(9 ก.ค.2555) 
   1.2.2 คร ู
   “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ
จ านวนไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม 
และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่
แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
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“ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”  
(6 มิ.ย.2555) 
 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ ต าแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบ 
ไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมด
วิชา  ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”  
(5 ก.ค.2555) 

 2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   
  กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
  (1) ความมั่นคง  

(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

 3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
  3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น
รูปธรรม 

 4.จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
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 5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
  5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตามจุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
  5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการ
ติดตามประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเ พ่ือการเรียนรู้
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพ 
 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

   และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 
ได้รับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ ห่างไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
เพ่ือสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และ กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติและการพลเมืองโลกที่ดี (Global 
Citizen) 
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2. ผู้ เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมี

คุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ       
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการ
เรียนรู้หรือความสามารถ พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความ
ต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ า เป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ         
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา
ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน 
และสามารถ พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education) 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู  

ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน  

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    

ทุกประเภททั้งระบบ 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  เป้าประสงค์ 
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด 

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้  

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

นโยบายที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์ 
  สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร  

จัดการศึกษา 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน

ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้    

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล 
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการ 
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ 
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 
วิสัยทัศน์ 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ 
2. ยกระดับขีดความสามารถผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกความเป็นไทย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

 

ค่านิยมองค์กร 
 “องค์กรมีชีวิต  น้อมจิตบริการ  งานสัมฤทธิผล  คนดีก้าวหน้า  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีศักยภาพ

ด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และการอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคูณภาพ มีมาตรฐาน และ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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จุดเน้นคุณภาพการศึกษา  15  จุดเน้น 

 1. สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 3. สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
 4. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษาสร้างขีดความสามรถในการแข่งขัน 
 6. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 7. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 8. สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 
 9. สถานศึกษาเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 10. สถานศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 11. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 12. สถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 13. สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 14. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 15. โรงเรียนแห่งความสุข 
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 สว่นท่ี 3  

        รายละเอียดโครงการ 

 



40 

                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

จ านวนโครงการจ าแนกตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ที ่ กลยุทธ์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 6 200,000 
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10 966,500 
3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 8 624,500 
4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษา 

1 
40,000 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 12 725,000 
รวมทั้งสิ้น 37 2,556,000 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ 

1 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

60,000 นิเทศฯ  

2 ค่ายภาวะผู้น้า  (สภานักเรียน) 10,000 ส่งเสริม  
3 แข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประจ้าปี งบประมาณ 2562     
10,000 ส่งเสริม  

4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ 20,000 ส่งเสริม  
5 ว่ายน้้าเพื่อชีวิต พิชิตอันตรายทางน้้า ของนักเรียน

ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4     
10,000 ส่งเสริม  

6 พัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย  
การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

90,000 ส่งเสริม  

รวม 200,000   
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ 

7 ห้องเรียนแห่งความสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ 
HAPPIER MODEL 

30,000 นิเทศฯ  

8 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561-2562   

500,000 นิเทศฯ  

9 ตอบค้าถามสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน  
ครั้งที่ 25 ประจ้าปี 2562 

35,000 นิเทศฯ  

10 เสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายสถานศึกษา
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

145,000 นิเทศฯ  

11 เสริมสร้างทักษะอาชีพเด็กพิเศษเรียนรวม 50,000 นิเทศฯ  
12 ส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
สถานศึกษา 

- นิเทศฯ  

13 พัฒนา ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

30,000 นิเทศฯ  

14 ปลอดขยะลดภาวะโลกร้อน 10,000 นิเทศฯ  
15 การวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษา                            10,000 นิเทศฯ  
16 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

156,500 กลุ่ม
เครือข่าย
โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 

รวม 966,500   
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ 
17 การผลิตสื่อมัลติมิเดีย โดยใช้โปรแกรม  

Windows Movie Maker และสื่อ E-Book 
50,000 นิเทศฯ  

18 นิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 50,000 นิเทศฯ  
19 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค้านวณ 30,000 นิเทศฯ  
20 เสริม               สร้าง พัฒนา และป้องกันการกระท้าผิดวินัย      

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
30,000 กฎหมาย

และคดี 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ 
21 การด้าเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะ

พนักงานราชการและ ลูกจ้างชั่วคราวทุกต้าแหน่ง 
200,000 บุคคล  

22 พัฒนาสมรรถนะครูธุรการ 21,500 พัฒนาครูฯ
และบุคคล 

 

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตาม ว21/2560 

43,000 พัฒนาครูฯ
และบุคคล 

 

24 เสริมสร้างความเข้มแข็งการท้างานเป็นทีมของ
บุคลากรในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 

200,000 พัฒนาครูฯ
และบุคคล 

 

รวม 624,500   

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ 
25 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 40,000 ส่งเสริม  

รวม 40,000   

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ 
26 พัฒนาระบบและการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร 
50,000 แผน  

27 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,2563 

150,000 แผน  

28 การตรวจติดตามผลการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

100,000 แผน  

29 การตรวจสอบการเงินทั่วไปของสถานศึกษา 
ในสังกัดประจ้าปีงบประมาณ 2562 

25,000 ตรวจสอบฯ  

30 นิเทศพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 40,000 นิเทศฯ  
31 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

และสารสนเทศระดับสถานศึกษา 
10,000 นิเทศฯ  

32 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้า  Video  conference 
ด้วยโปรแกรม OBS studio 

50,000 DLICT  
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กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ 
33 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการศึกษา

ทางไกล (NEW DLTV) 
30,000 DLICT  

34 ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 200,000 อ้านวยการ  
35 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 

5,000 อ้านวยการ  

36 อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ 

35,000 อ้านวยการ  

37 อบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบ้าเหน็จบ้านาญด้วย
ตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

30,000 การเงิน  

รวม 725,000   
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โครงการที่ 1            สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที ่1  
ชื่อโครงการ            พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่ศูนย์การเรียนรู้ 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน                     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1.นายธีรพล  สุรภักดิ์    2.นางสาวรัตนาภรณ์ ค ามูล  

3.นายสุนทร ปิระนันท์ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ด าเนินการ  

ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้น าไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ       
1 กิจกรรม  โดยให้มีการประเมินสถานศึกษาทั่วไปเป็นสถานศึกษาพอเพียง อนึ่งในการด า เนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ด าเนินการประเมินสถานศึกษาทั่วไปเป็น
สถานศึกษาพอเพียง ครบทั้ง 146 โรงเรียนแล้วและได้พัฒนาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้รับ
การประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียน 
ยางโกนวิทย์ และได้พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ านวน 4 แห่ง คือ 1)โรงเรียน
บ้านหลุมข้าว 2)โรงเรียนทุ่งทอง 3)โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 4)โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ เพ่ือให้สถานศึกษา
พอเพียงดังกล่าวด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นประโยชน์ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และต่อยอดในการจัดท าวิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) และน าไปสู่
การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษาพอเพียงได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาพอเพียงต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ  

  -  สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ านวน 5 แห่ง ได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
และสถานศึกษาพอเพียงอย่างน้อย 2 แห่ง และสถานศึกษาพอเพียงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รักษาสภาพ
การเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
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ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ านวน 4 แห่งได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

อย่างน้อย 2 แห่ง 
 2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน

การพัฒนา 
ธันวาคม 2561 นายธีรพล  สุรภักดิ์                

และ คณะ 
2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน 
ธันวาคม 2561 นายธีรพล  สุรภักดิ์                

และ คณะ 
3 จัดสรรงบประมาณให้แก่ โรงเรียน

เปูาหมาย เพ่ือพัฒนา 
ธันวาคม 2561 นายธีรพล  สุรภักดิ์                

และ คณะกรรมการ  
4 นิเทศ  ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน มกราคม  2561 นายธีรพล  สุรภักดิ์                

และ คณะกรรมการ 
5 สรุป/รายงาน 31 มีนาคม 2562 นายธีรพล  สุรภักดิ์             

และคณะ  
 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รายงาน 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน  ครึ่งวัน 15 คน 
ค่าอาหารว่าง  25 X15X1 
-จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนเปูาหมาย 
เพ่ือพัฒนา จ านวน 4 โรงเรียน 

 
 

 
- 
 
- 

 
 
 

375 
 

30,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

375 
 

30,000 
2 กิจกรรมที่ 2 

-  นิเทศ  ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  
ค่าพาหนะเฉลี่ย คันละ 1 ,500 บาท/ชุด  
จ านวน  4  ชุด 3 ครั้ง (1,500 x 3X6) 

 
- 

 
27,000 

 
- 

 
27,000 

3 กิจกรรมที่ 3  
- สรุป/รายงาน 

 
- 

 
2,625 

 
- 

 
2,625 

รวม - 60,000 - 60,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. สถานศกึษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ             
ที่เป็นเลิศได้รับการประกาศเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างน้อย 2 แห่ง  
2.สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด จ านวน 
146 แห่ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ผู้บริหาร ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สามารถ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

- สังเกต 
- แบบสอบถาม 

- สังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา การน าหลักปรัชญาไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และสามาถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 100 % 
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โครงการที่ 2      สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1  
ชื่อโครงการ   ค่ายภาวะผู้น า  (สภานักเรียน) 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวดวงจันทร์  เสียงใส  2.นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการด าเนินโครงการสภานักเรียน
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่านิยมไทย 12 ประการ เป็นวิถีที่สภานักเรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว ให้มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ตามมาตรการในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2558  ดังนั้นในปีงบประมาณ 
2562 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้าใจบทบาทหน้าที่  
การท างานของสภานักเรียน และพัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
สนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้ พร้อมทั้งให้ทุกโรงเรียนมีสภานักเรียนและด าเนินการอย่างเข้มแข็ง
ยั่งยืนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4           
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียน
ไทยหัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและความเป็นผู้น า  

เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สภานักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้น า 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการค่ายภาวะผู้น า (สภานักเรียน) ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
อันเป็นวิถีชีวิตที่รัฐธรรมนูญวางไว้ 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการสภานักเรียนในสถานศึกษา
ต้นแบบ และสามารถน าไปแล้วประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
  1) ครูผู้ดูแลงานสภานักเรียน จ านวน 146 โรงเรียน   
  2) ตัวแทนนักเรียนที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน  จ านวนโรงเรียนละ 2 คน         
รวม 292 คน 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ /ผู้ปฏิบัติ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 61 นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผน พฤศจิกายน – 

ธันวาคม  61 
นายสังวาลย์  ทาแก้ว 

3 จัดท าหลักสูตรในการอบรม พฤศจิกายน 61 – 
มกราคม  62 

นายสังวาลย์  ทาแก้ว 

4 ด าเนินการจัดค่ายภาวะผู้น า กุมภาพันธ์  -  
สิงหาคม 62 

นายสังวาลย์  ทาแก้ว 

5 ประเมิน สรุป รายงานผลการตามโครงการ กันยายน 62 นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1. จัดค่ายภาวะผู้น า(สภานักเรียน) 
จ านวน 1 วัน    

  10,000  10,000 

รวม  10,000  10,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

      1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้
ร่วมกิจกรรมค่ายภาวะผู้น า(สภานักเรียน)  
      2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาวะผู้น า (สภานักเรียน) มีการ
บริหารจัดการสภานักเรียนในสถานศึกษาและ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ตรวจนับ 
 
 
-การรายงานผล 
 
 

-บัญชีลงเวลา 
 
 
-แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ตัวแทนสภานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
สภานักเรียน 
 6.2 องค์กรสภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการด าเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 6.3 องค์กรสภานักเรียนมีการด าเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 
 6.4 องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพในการ
พัฒนาในองค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

โครงการที่ 3         สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1  
ชื่อโครงการ   แข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                     ประจ าปี งบประมาณ 2562     
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายปัญจพล  แสงค าไพ  2.นางสาวดวงจันทร์  เสียงใส   

3.นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4  มีนโยบายที่จะเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านกีฬา         
และปลูกฝังให้เป็นคนรู้รักสามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เข้าใจกฎกติกาสากล รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนเป็นการฝึกอบรมให้เป็นผู้รู้บทบาทหน้าที่และมีมรรยาทในการเป็นผู้เล่น 
ผู้ชมที่ดี และเป็นการยกศักยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีเปูาหมายพัฒนานักเรียน        
ในสังกัดให้มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยผ่านกระบวนการกีฬา จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทุกคน 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการในทุกด้าน 
  3. เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของกีฬาและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
  4. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติแก่นักเรียน นักศึกษา ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
    5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
จ านวน 144 โรงเรียน  มีนักเรียนในโรงเรียน จ านวน 23,000 คน   
           2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ต.ช.ด. จ านวน 4 โรงเรียน 

3. นักเรียนจากโรงเรียนเอกชน ในเขตบริการ จ านวน 5 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 
2. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพ ในด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการในทุกด้าน 

 

4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ปฏิบัติ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 61 นายสังวาลย์   

ทาแก้ว 
2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียน พฤศจิกายน – ธันวาคม  61 นายสังวาลย์   

ทาแก้ว 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
พฤศจิกายน – ธันวาคม  61 นายสังวาลย์   

ทาแก้ว 
4 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนแต่ละอ าเภอ 
พฤศจิกายน 61 – มกราคม  
62 

นายสังวาลย์   
ทาแก้ว 

5 ด าเนินการแข่งขันกีฬาระดับเขตพ้ืนที่ กุมภาพันธ์ 62 นายสังวาลย์   
ทาแก้ว 

6 ประเมิน สรุป รายงานผลการตาม
โครงการ 

มีนาคม–เมษายน 62 นายสังวาลย์   
ทาแก้ว 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ 
ด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือสมทบกับ
งบประมาณ  อบจ.ที่สนับสนุน 

- 10,000 - 10,000 

รวม  10,000  10,000 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วม ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและรัก
การออกก าลังกายมากขึ้น 
2. ร้อยละ  100  นักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันและมี
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
3. ร้อยละ 100  นักเรียนที่เข้าร่วม มีการพัฒนาการเล่นกีฬาทั้งใน
ด้านทักษะ เทคนิค การเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกาการแข่งขันมาก
ขึ้นและมุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป 
4. ร้อยละ 100  นักเรียนที่เข้าร่วมมีความสามัคคีกัน โดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ลดปัญหาทางสังคม เช่นภัยจากยาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท  
5. ร้อยละ 100  นักเรียนที่เข้าร่วม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มีสุขภาพ
พลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  นักเรียน ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและรักการออกก าลังกายมากข้ึน 
6.2  นักเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งข้ึน 
6.3  นักเรียน มีการพัฒนาการเล่นกีฬาทั้งในด้านทักษะ เทคนิค การเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกา 

การแข่งขันมากข้ึนและมุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป 
6.4  นักเรียนมีความสามัคคีกัน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ลดปัญหาทางสังคม เช่นภัยจาก 

ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท  
6.5  นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มี

สุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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โครงการที่ 4      สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 
ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ 
แผนงาน                 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวดวงจันทร์  เสียงใส  2.นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ
ด าเนินงาน คือ  ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
ซึ่งจะเป็นผู้ท าหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามเปูาหมายและนโยบายที่ก าหนด รวมทั้งผู้ที่จะท า
หน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรม หรือ วิทยากรให้การฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ           
ในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง   
  ตามมาตรา 9  ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ      
มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และจากนโยบายส าคัญกระทรวงศึกษาธิการ   
ในข้อ 9 ผลิตคนดีออกสู่สั งคม โดยก าหนดให้สถานศึกษาเร่ง ฟ้ืนฟูกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี              
ในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน เพ่ือให้เป็นคนดีออกสู่
สังคม ดังนั้น  ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ซึ่งเป็นหน่วยงาน      
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ดูแลงานลูกเสือ ได้เห็นความจ าเป็นดังกล่าวจึงจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือเพ่ือผลิตคนดีออกสู่สังคมขึ้น  โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของ
ส านักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการฝุายพัฒนาบุคลากร ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพ่ื อเป็น
การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ    
ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือจะได้น าเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการทางลูกเสือ เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ ให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่เป็นลูกเสือ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้ก ากับลูกเสือแต่ละประเภท สามารถวางแผนด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนว
การฝึกอบรมแบบใหม่ และบริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก 
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  2.4 เพ่ือสร้างขวัญก าลังและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการลูกเสือ ให้เกิดศักยภาพในการ
ผลิตคนดีออกสู่สังคมต่อไป 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. ลูกเสือ – เนตรนารี ที่เข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามในวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรม เกิดความรักความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ – เนตรนารี
ด้วยกัน 
    2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีคู่มือการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตรงตามแนวทางการฝึกอบรมและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก 
 

4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ปฏิบัติ 
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร และจัดการ

ประชุม 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.3 ประสานสถานที่จัดกิจกรรม 
1.4 ประชาสัมพันธ์ 
1.5 จัดกิจกรรม 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

1.น.ส.ดวงจันทร์ 
เสียงใส 
2. นายสังวาลย์ 
ทาแก้ว 

2 กิจกรรมที่ 2 สัมมนาจัดท าคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร และจัดประชุม
วิทยากร มอบหมายงาน การจัดท าคู่มือการฝึกอบรม 
1.2 การจัดท าคู่มือการฝึกอบรม 

ตุลาคม 2561 – 
กุมภาพันธ์ 2562 

1.น.ส.ดวงจันทร์ 
เสียงใส 
2. นายสังวาลย์  
ทาแก้ว 

 

5.  รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - 10,000 - 10,000 
2 ค่าสัมมนาจัดท าคู่มือจัดกิจกรรมการฝึกอบรม - 10,000 - 10,000 

รวม - 20,000 - 20,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. ลูกเสือ – เนตรนารี ที่เข้าร่วมพิธี 
ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามใน
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรม เกิดความรัก
ความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ – 
เนตรนารีด้วยกัน 

ร้อยละ  100  ลูกเสือ – เนตร
นารี ที่เข้าร่วมพิธีทบทวนค า
ปฏิญาณและสวนสนามในวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
ได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรม เกิด
ความรักความสามัคคีระหว่างพ่ี
น้องลูกเสือ – เนตรนารีด้วยกัน 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 มีคู่มือการด าเนินการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ ตรงตามแนว
ทางการฝึกอบรมและหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100  สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 มีคู่มือการด าเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือ ตรงตามแนว
ทางการฝึกอบรมและหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ 

คู่มือการด าเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือที่ได้รับ
ทุกโรงเรียน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 บุคลากรทางการลูกเสือมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นลูกเสือ 

โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
 2 ผู้ก ากับลูกเสือแต่ละประเภท สามารถวางแผนด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการ
ฝึกอบรมแบบใหม่ และบริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 บุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก 

4 การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 มีศักยภาพในการผลิตคนดีออกสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

โครงการที่ 5      สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1   
ชื่อโครงการ   ว่ายน้ าเพื่อชีวิต พิชิตอันตรายทางน้ า ของนักเรียนในสังกัด  
                               สพป.อุดรธานี เขต 4     
แผนงาน                     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายปัญจพล  แสงค าไพ  2.นางสาวดวงจันทร์  เสียงใส   

3.นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 

1.  หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าท่ีสุดของประเทศ ฉะนั้นการมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ 

แข็งแรงของเด็กและเยาวชน  ย่อมหมายถึง ประเทศจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต  โรงเรียนได้เห็นและให้ความส าคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนที่จ บชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องสามารถเล่นกีฬาและดนตรีอย่างน้อย 2 ชนิด 
 ในปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจมน้ ายังเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของเด็กไทย จาก
ข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กจมน้ าเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 1,235 คน/ปี หรือเกือบ วันละ 4 คน (การ
ด าเนินงานรณรงค์ปูองกันเด็กจมน้ า ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.กระทรวงสาธารณสุข,     21 
มกราคม 2556 ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายชัดเจน ก าหนดให้เด็กไทยต้องว่ายน้ าเป็น
ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ที่กล่าวว่า “ถ้าเด็กไทยสามารถ
ว่ายน้ าได้เมื่ออายุ 7 ปี ก็สามารถปูองกันเด็กและเยาวชนจากการเสียชีวิตเพราะจมน้ าจ านวนมากเช่นนี้
ได”้ กิจกรรมว่ายน้ าเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของโรงเรียนเพื่อให้โอกาสเด็กพัฒนาร่างกาย และเรียนรู้
ทักษะกีฬาว่ายน้ าอีกด้วย   
 ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ หันมาออกก าลังกาย และเล่นกีฬา
มากขึ้น  เพ่ิมทักษะชีวิตสร้างความปลอดภัยในการท ากิจกรรมทางน้ า  ในชีวิตประจ าวันและช่วยเหลือ
ผู้อื่นที่ประสบเหตุ ทางน้ าได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและเป็นการ
เพ่ิมโอกาสให้แก่นักเรียน และเยาวชนได้พัฒนาความสามารถของร่างกาย รักการออกก าลังกายห่างไกลจาก
ยาเสพติด 
 

2. วัตถุประสงค์   
 

  2.1 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดมีทักษะการว่ายน้ า สามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบเหตุทางน้ า
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายและได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 
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  2.4 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติแก่นักเรียน นักศึกษา ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
    2.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1.มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จ านวน 1600 คน ที่เข้าร่วมการฝึกทักษะในการลอยตัว
และเอาชีวิตลอดขณะที่ประสบเหตุทางน้ า   

2. มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จ านวน 1600 คน ที่เข้าร่วมการฝึกทักษะมีทักษะในการ              
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ า     

   ด้านคุณภาพ 
    1.  นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการว่ายน้ า สามารถช่วยเหลือตนเองให้
ปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมทางน้ า  
    2.  นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัยและมีคุณภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขอความคิดเห็นในการ
ด าเนินการ 
- จัดท าโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน 
- เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  

มิถุนายน 2561 นายปัญจพล    
แสงค าไพและคณะ 

2 - แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบก าหนด
คุณภาพที่คาดหวัง และเปูาหมายการด าเนินงาน 
 2.1 ก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณ 
 2.2 ก าหนดเปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 2.3 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ธันวาคม 2561 นายปัญจพล    
แสงค าไพและคณะ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินการ (ต่อ) 
ล าดับ รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3 - จัดท าแผนงาน ก าหนดการ ตารางเวลา 
แบบฟอร์มเอกสาร คู่มือ  
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนโดย
ก าหนด กิจกรรม/โครงการที่  จะด าเนินการ 
ดังนี้ 
- ประชุมครูผู้ผ่านการอบรม จ านวน 50 คน 
จ านวน 2 วัน 
- ทบทวนหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อชีวิต 
- มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- ด าเนินการจัดสอนทักษะว่ายน้ าส าหรับนักเรียน
จ านวน 400 คน จาก 
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

มกราคม – 
เมษายน  2562 

นายปัญจพล    
แสงค าไพและคณะ 

4 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  พฤษภาคม 
2562 

นายปัญจพล    
แสงค าไพและคณะ 

5 น าสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

พฤษภาคม 
2562 

นายปัญจพล    
แสงค าไพและคณะ 

6 รายงานผลการด าเนินการ พฤษภาคม 
2562 

นายปัญจพล    
แสงค าไพและคณะ 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ 
ด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือร่วมสมทบกับงบ
สนับสนุน จาก อบจ. 

- 10,000 - 10,000 

รวม - 10,000 - 10,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการ 
ว่ายน้ า สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยในการร่วม
กิจกรรมทางน้ า  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและ
มีคุณภาพ 
3. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วมมีความสามัคคีกันโดยใช้  
กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ลดปัญหาทางสังคม เช่นภัยจากยาเสพ
ติด การทะเลาะวิวาท  
4. ร้อยละ 100  นักเรียนที่เข้าร่วม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มี
สุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียน ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและรักการออกก าลังกายมากข้ึน 
7.2 นักเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
7.3 นักเรียน มีการพัฒนาการเล่นกีฬาทั้งในด้านทักษะ เทคนิค การเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกา 

การแข่งขันมากข้ึนและมุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป 
7.4 นักเรียนมีความสามัคคีกัน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ลดปัญหาทางสังคม เช่นภัยจากยา

เสพติด การทะเลาะวิวาท  
7.5 นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มี

สุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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โครงการที่ 6    สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.ที่ 1  
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย การเรียนรู้โครงการ 
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวดวงจันทร์  เสียงใส     2. นางศิริพร  ชัยภูมี   
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 –30 กันยายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปี พุทธศักราช  2523 
โดยทดลองท าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวรชายแดน เพ่ือพัฒนา         
ทุพโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนาด้านอ่ืนๆ    
อีกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การด าเนินงานมากข้ึนด้วย โดยโปรด
เกล้าฯให้ส านักงาน โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบ
งานโครงการตามพระราชด าริ การด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาชีวิต 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจะยึดหลักการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
ท าโครงงานการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด าเนินโรงเรียนในโครงการ
ด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ประจ าทุกปี เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยโรงเรียน  
ที่อยู่ห่างไกลกันดาร   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยขึ้น  

2. วัตถุประสงค์   

          2.1 เพ่ือให้นักเรียนประถมศึกษามีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
          2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
          2.3 เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 
          2.4 ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 



60 

                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    3.1 ด้านปริมาณ 
                โรงเรียนในสังกัดจ านวน 6  แห่ง                 
                1.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ (กพด.) 
                2. โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย จ านวน 4 แห่ง 
                       -โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 
                       -โรงเรียนชุมพลนาคลัง                      

  -โรงเรียนบ้านดงธาตุ 
                       -โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
                 3. โรงเรียนบ้านท่าลี่ (กองทุนการศึกษา) 
         3.2  ด้านคุณภาพ 

     1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน ในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
และมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

     2. ครูผู้สอน และนักเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ิมมากข้ึน  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

ประชุมชี้แจงคณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ถึง
หลักการและวิธีวิธีด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  
แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
คัดเลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดย
พัฒนาตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
สิ่งแวดล้อม น้ าและอ่ืนๆทั้งนี้กิจกรรมที่
ควรจะด าเนินการ เช่น 
-เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่ หมูปุา หมูขุน  
ปลาดุก 
-ปลูกพืช เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ผัก
กางมุ้งปลอดสารพิษ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1  ต.ค.2561 - 1 ก.ย.2562 
 
 
 
 
1ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1 ต.ค. 2561 –ก.ย.2562 
 
 
 
 
 
 
 
1 ต.ค. 2561- ก.ย. 2562 

1.น.ส.ดวงจันทร์  เสียงใส 
2.นางศิริพร  ชัยภูมี 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในโครงการ 6 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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                                      แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ)   
 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 ค่าวัสดุ เช่น ค่าหัวอาหารไก่ไข่ หมูปุา หมูขุน 
ปลาดุก และวัสดุอุปกรณ์การปลูกพืชผักสวนครัว
ต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการด้วยรักและ
ห่วงใย โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและ   
โครงการกองทุนศึกษา จ านวน 6 โรงเรียนๆละ   
15,000 บาท 

 
- 90.000  - 90,000  

 รวม - 90,000 - 90,000 
 
6. การวัดและประเมินผล    
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวนั  
      เพียงพอ และมีคุณภาพ 
  2. นักเรียนได้มีความรู้การเกษตร  เพ่ือสามารถ 
      น าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวนัได้ 
 

1. สอบถาม  
2. สังเกตจากการปฏิบัติ  

 -แบบสอบถาม  
 - สังเกตจากการปฏิบัติ  
 

 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างพอเพียงและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

      2.นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อมลงมือปฏิบัติโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชและการ
เลี้ยงสัตว์ 
     3. นักเรียนมีทักษะวิชาชีพน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
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                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

โครงการที่ 7            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 
ชื่อโครงการ    ห้องเรียนแห่งความสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ HAPPIER MODEL 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายทนงศิลป์  จันทะแจ้ง  2. นายเมธี  มูลธิ     
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคมคม  2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ห้องเรียนแห่งความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0  ควรเป็นห้องเรียนที่มีความแตกต่างจากห้องเรียน
ในอดีต ควรเป็นห้องเรียนของนักเรียนไม่ใช่ห้องเรียนของครู  เป็นห้องเรียนที่นักเรียนมีความสุขสนุก     
กับการเรียน  ครูควรใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ สู่การจัดการเรียนการสอน ให้สนุก ครูควรออกแบบและ
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ครูควรเป็นผู้สร้างห้องเรียนแห่งความสุข  หรือสุขมากยิ่งขึ้น              
แบบ HAPPIER  ซึ่งประกอบด้วย   
H : High Technology   ครูใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อ ความรู้ ใน application ต่างๆ 
A : Assurance  มีหลักฐานที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ครูมี Logbook 
P : Purpose   ยึดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของคุณภาพผู้เรียน Active Learning 
P : Plan จัดห้องเรียนที่ยึดแบบแปลนเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นห้องเรียนแสนสุข 
I : Innovation มีสื่อนวัตกรรมในการพัฒนา ที่เกิดจากกระบวนการ PLC 
E : Evaluation วัดผลผู้เรียนยึดเป้าหมายและตัวชี้วัด ของการสอน 
 
2.  วัตถุประสงค์   

เพ่ือพัฒนาห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4                                  
ให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข  โดยใช้ HAPPIER MODEL 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1.  ห้องเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จ านวน 1,460 ห้อง 
2.  ครู ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4  จ านวน 1,038  คน 
3.  ผู้บริหาร ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จ านวน  126  คน 
4.  นักเรียน ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4  จ านวน  24,202 คน 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ ที่ดีข้ึนจากห้องเรียนแห่งความสุข  
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                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างคู่มือการใช้ HAPPIER MODEL 15 พ.ย. –15 ธ.ค.61 คณะท างาน 
2 พัฒนา HAPPIER MODEL ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ย่อย  
16 ธ.ค. –16 ม.ค.62 คณะท างาน 

3 น าไปทดลองใช้ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างใหญ่ 
  3.1  พัฒนาบุคลากรให้มี Knowledge  ใน 
MODLE 
  3.2  ศึกษาดูงานโรงเรียน และบุคคลต้นแบบ 
ห้องเรียนแห่งความสุข 
  3.3  เก็บข้อมูลการน าMODEL สู่การปฏิบัติใน
โรงเรียน  
  3.4  วิเคราะห์ ยืนยันคุณภาพ MODEL 

17 ม.ค.62 – 31 ก.ค.62 คณะท างาน 

4 เผยแพร่ห้องเรียนแห่งความสุข บันทึก CHIP Video 
ออกอากาศ  ในรูปแบบการประชุมทางไกล  
และเว็บไซด์          

ส.ค.62-30 ก.ย.62 กลุ่ม DLICT 

5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนแห่งความสุข                             
ประเมิน มอบรางวัล 

25 ก.ย.62 กลุ่มนิเทศฯ 
สพป.อด.4 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ท าคู่มือการใช้ HAPPIER MODEL - - 2,000 2,000 
2 ทดลองและพัฒนาครู  5,000 - - 5,000 
3 ศึกษาดูงานห้องเรียนต้นแบบ - 11,000 - 11,000 
4 วิเคราะห์ข้อมูล - 1,000 - 1,000 
5 เผยแพร่ผลงาน - 1,000 - 1,000 
6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้           

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
- 5,000 5,000 10,000 

 รวม 5,000 18,000 7,000 30,000 
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                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1 
 

ห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้เป็น
ห้องเรียนแห่งความสุข   

-  สรุปผลการด าเนินงาน
จากแบบสอบถาม 

-  แบบสอบถาม 
 
 

2 สพป.อุดรธานี เขต 4 มี HAPPIER MODEL การวิเคราะห์ข้อมูล 
HAPPIER MODEL 

ผลงานวิจัย HAPPIER 
MODEL 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครู ผู้บริหาร ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
มีความสุข สนุกกับการเรียนการสอน ในโรงเรียน 
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                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

โครงการที่ 8            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 
ชื่อโครงการ    งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ 
                                          เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561-2562   
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายทนงศิลป์  จันทะแจ้ง  2. นายเมธี  มูลธิ     
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  พฤษภาคม  2561 – 31  มีนาคม  2562 

1.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ เรื่อง การจัดงาน  
มหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  โดยก าหนด
กรอบการด าเนินงาน ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  โดยจัดงานระดับชาติ ใน 4 ภูมิภาค เนื้อหา การจัดงานให้มี
การจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันของนักเรียนแยกออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และ
ศิลปหัตถกรรม  ให้ดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอต่อสาธารณชน  ให้เป็นที่ประจักษ์  
ปรับกิจกรรมการแข่งขันให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ สภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนไป  ปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ  ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  ของนักเรียน   
ปีการศึกษา 2561”  ก าหนดให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกกิจกรรม ที่เข้าแข่งขัน
ระดับภาค  ให้ได้รับเกียรติเป็นระดับชาติ 

เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในปีการศึกษา 2561       
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์   
1.  เพ่ือการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ

นักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และร่วมงานระดับภูมิภาค 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ได้แสดงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมต่อ

สาธารณชน 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ตัวแทน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมงาน  

2.  ครูผู้ฝึกสอน และบุคลาการทางศึกษาและเจ้าหน้าที่  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  ทุกคน 
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ด้านคุณภาพ  
นักเรียนตัวแทน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  ร้อยละ 100  น าทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขัน  มาพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ 
1 จัดงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และร่วมงานระดับภูมิภาค 

13-16 พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มนิเทศฯ สพป.
อุดรธานี เขต 4 

2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ร่วมงาน 
ระดับชาติ   ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง           
วันที่ 6-8  ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

6-8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนตัวแทน 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 สรุปผล จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ มกราคม 2562 สพป.อุดรธานี เขต 4 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  41,000 188,080 20,000 249,080 
2 
 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ของ
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน 
ระดับชาติ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

-  
42,800 

 
- 

 
42,800 

3 สนับสนุนค่าอาหารและพาหนะ
นักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่ไป
ร่วมงานระดับภูมิภาค 

- 200,000 - 200,000 

3 จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ - 8,120 - 8,120 
รวม 41,000 439,000 20,000 500,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1 
 
 
 
 

นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์  จากการเข้าร่วมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

-  สรุปผลการด าเนินงาน
จากแบบสอบถาม 
 
 
 

-  แบบสอบถาม 
 
 
 
 

2 นักเรียน โรงเรียน ตัวแทน สพป.อุดรธานี 
เขต 4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้า
ร่วมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

-  รวบรวมข้อมูล /สรุป
เหรียญรางวลั/รายงานผล 

-  สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อสาธารณชน   
2. ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผลการ

ปฏิบัติงาน/นวัตกรรมในระดับชาติ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพตามจุดเน้นการพัฒนา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีนักเรียน/โรงเรียน เข้าร่วมงาน 

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
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โครงการที่ 9           สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่2 
ชื่อโครงการ   ตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2562 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางเกษมณี  ประเสริฐ    2.นายสุนทร  ปิระนันท์ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม – กันยายน  2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การอ่าน เป็นเครื่องมือส าคัญของการศึกษา มนุษย์ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการด ารง  

ถ่ายทอดและพัฒนาสังคมดังนั้น  การอ่าน จึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่ผูกพันกับมนุษย์และสังคมอยู่
ตลอดเวลา ปัจจุบันการผลิตหนังสือสื่อการอ่านได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วกว้างขวางสนองความต้องการ
ของผู้อ่านได้ทุกวัยอาชีพ และความสนใจในทุกสาขาวิชา ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านย่อมมีโอกาสได้เพ่ิมพูน
ความรู้ มีประสบการณ์และทรรศนะ ที่กว้างไกลกว่าบุคคลอ่ืน การสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจ าเป็นต้องปลูกฝัง ฝึกฝนแต่วัยเด็ก โดยมีครู  ผู้ปกครอง  บรรณารักษ์ โรงเรียน และทุกหน่วยใน
สังคมท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือกันชี้น า จัดสร้างสิ่งแวดล้อมจูงใจให้เยาวชนรักการอ่านจนติดเป็นกิจนิสัย อันจะ
ส่งผลดีต่อการเรียนและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

การจัดกิจกรรมตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ปี 2562 โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน รวมทั้ง
เพ่ือจูงใจและเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่านรู้คุณค่าของการอ่านและกระตือรือร้นที่จะหา
โอกาสเลือกอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสมเป็นกิจนิสัย สามารถค้นหาความคิดจากการอ่าน ให้สามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับแนวคิดที่ได้รับเป็นความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนมีความตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ได้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์จุดเน้นด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก
รวมทั้ง สนองพระราชประสงค์และนโยบาย ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการประจ าปีการศึกษา 2562 
 

2  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอ่านในระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสารานุกรมไทย หนังสืออ้างอิงอ่ืน ๆ  

อย่างหลากหลาย 
2.4 เพ่ือสนองกลยุทธ์จุดเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดย
การมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

       3.1.1  ประชุมประธาน/เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

       3.1.2  โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 142 โรงเรียน  
 3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนในสังกัดที่ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
 3.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดมีนิสัยรักการอ่าน 
 3.2.3 องค์กรภายนอกร่วมจัดการศึกษาอย่าสงมีคุณภาพ 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 
2 
3 
4 

จัดท าโครงการเสนอของบประมาณ 
ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
วัดและประเมินผล/สรุปโครงการฯ 

20 พ.ย.2561 
10 ม.ค. 2562 
1 - 31 ส.ค. 2562 
1 – 10 ก.ย. 2562 

นางเกษมณี ประเสริฐ 
นายสุนทร  ปิระนันท์ 
 
 
 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงคณะท างาน - 500 - 500 
2 - ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ

เครื่องดื่มส าหรับนักเรียนเข้าแข่งขัน  
รายหัวละ  60  บาท จ านวน   
426  คน  

- 25,560 - 25,560 

3. ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการคุมสอบ โดยถัวจ่าย คน
ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน (35 คน x 
200)  

- 7,000 - 7,000 

4 ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย  - - 740 740 
5 ค่าตอบแทนบุคลากรฝ่ายสถานที่ 

จ านวน  
4  คน ๆ ละ 300 บาท 

1,200 - - 1,200 

รวม 1,200 33,060 740 35,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ทดสอบ แบบประเมินการอ่าน 
2.ครูผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ ติดตามฯ เครื่องมือนิเทศฯ 

3.โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น(ผล RT/NT/O-NET 

ทดสอบ/ประเมินผล แบบทอสอบ/เครื่องมือ
ประเมินการอ่าน การเขียน 

4.องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

สังเกต/สัมภาษณ์/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
7.2 ครูผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
7.4 องค์กรภายนอกร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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โครงการที่ 10      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่2 
โครงการ     เสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายสถานศึกษาสู่การยกระดับ 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล   
กลุ่มงานรับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน     1 ตุลาคม 2561  -  30  กันยายน 2562 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้น้อมน ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษา ให้ครูรักเด็กและเน้นคุณค่าของความสามัคคี และยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น  
โดยก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้น 6 ประการ โดยเฉพาะหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และ      
การทดสอบ  การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ซึ่ งสอดคล้อง     
กับจุดเน้น 6 ประการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น  

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) และ    
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการทดสอบของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ  
เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบและการประสานความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเครือข่าย 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบ  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้    
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สถานศึกษา และประสานความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้าง    
ความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายสถานศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ที่จะพัฒนาเครือข่าย
แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีความสามารถและมีความเข้มแข็ง   
ในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์   
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับหน่วยงาน          

3.2  ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ 

และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร วางแผน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเปน็ฐาน 
ประกอบด้วย  ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
เครือข่ายละ 2 คน, ผอ.เขต, รองผอ.เขต,  
ผอ.กลุ่ม, และศึกษานิเทศก์ เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ระยะเวลา 1 วัน                                                                                                                                

ธันวาคม 2561 นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามลู  
และกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

2. กิจกรรมที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการยกระดบัคุณภาพการศึกษาในระดับ
เครือข่ายโดยกระบวนการพัฒนา PDCA  ตาม
ขั้นตอน/กิจกรรมดังนี้  
  1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหา 
  2. ก าหนดจุดพฒันา 
  3. วางแผน/กิจกรรม/นวัตกรรมในการพัฒนา 
  4. ก าหนด/สร้างเคร่ืองมือในการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ ประเมินผล 
  5. ปฏิบัตงิานตามแผน  ที่เครือข่ายก าหนด
ตามบริบทการปฏิบตัิงานจริงในโรงเรียน 
  6. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล 
  7. วิเคราะห์ข้อมูล รวมรวมผลการปฏิบัติที่ดี
(best practice) 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
   8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ 

เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับ
เครือข่าย 
  9. ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มกราคม–กุมภาพันธ ์
2562 

นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามลู  
และกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

3. กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ผลงานของเครือข่ายใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยวิธกีารสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) และ/หรือมหกรรมทาง
วิชาการ ปีการศึกษา 2562 

มีนาคม–เมษายน 2562 นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามลู  
และกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 วางแผนด าเนินงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผน 1 วัน 50 คน 
เบรก 80 บาท (50 คน x 80 บาท) 
- จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่าย 13 
กลุ่มเครือข่ายละ 10,000 บาท   

 
- 
 
 
- 

 
4,000 

 
 

130,000 

 
- 
 
 
- 

 
4,000 

 
 

130,000 

2. กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา 
- นิเทศการด าเนินการฯ ในระดบักลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน (ค่าเบี้ยเลี้ยง และชดเชยน้ ามันแบบ
เหมาจ่าย) จ านวน 2 ครั้ง ต่อ กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มฯ 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
(ค่าจ้างจัดท าเอกสารสรปุรายงานฯ) จ านวน  
10 เล่ม (สี) เล่มละ 150 บาท 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

4,500 
 
 
 

1,500 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

4,500 
 
 
 

1,500 

3. กิจกรรมที่ 3  
เผยแพร่ผลงานของเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการเผยแพร่
ผลงานในระดบัเขตพื้นที่การศึกษา) 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

รวม - 145,000 - 145,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ร้อยละของโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบโครงการ แบบบันทึกการตรวจสอบ
โครงการ 

2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียน ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
และเขตพ้ืนที่การศึกษามีพัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน 

วิเคราะห์ผลจากการทดสอบ 
O-NET และ NT 

แบบติดตามและสรุปผล 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกกลุ่มมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
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โครงการที่ 11        สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2   
ชื่อโครงการ   เสริมสร้างทักษะอาชีพเด็กพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์    2.นายไพบูลย์   ค ากันยา 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดใน
การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งนโยบายทางการศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะชีวิต  
ทักษะอาชีพ  เพ่ือความเป็นคนที่สมบูรณ์  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ ตลอดจนให้ความส าคัญกับการ
เรียนสายอาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถและสนใจด้านอาชีพตลอดจนสอดคล้องกับบริบทชุมชน 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาค่อนข้างปกติ แต่มีความ
บกพร่องด้านภาษาและการค านวณซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ แต่สามารถในการ
เรียนรู้ทักษะต่างๆโดยการปฏิบัติ ซึ่งการเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้มีการพัฒนาทักษะทางอาชีพจะช่วยให้
สามารถน าไปต่อยอดการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 

2.1 เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวม กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถค้นพบความสามารถ
ด้านอาชีพของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม 

2.2 เพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพแก่เด็กพิการเรียนรวม กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  ส าหรับ
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองในอนาคต 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

3.1 เด็กพิการเรียนรวม กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน  340 คน  สามารถค้นพบความสามารถด้านอาชีพของตนเอง และมีโอกาสฝึกทักษะด้านอาชีพที่สนใจ 

         

ด้านคุณภาพ 
 3.2 ร้อยละ 80 เด็กพิการเรียนรวม กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพได้อย่างเหมาะสม  พึงพอใจ และมีความสุขในการ
เรียนรู้ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1. การค้นหาความสามารถด้านทักษะอาชีพ
ของตนเอง 

พ.ย. - ธ.ค 61 ครูแนะแนวในโรงเรียน 

2. การสมัครรับการฝึกทักษะด้านอาชีพ ตาม
ความสามารถ ความสนใจ 

ม.ค – มี.ค. 62 นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 

3 การฝึกทักษะด้านอาชีพตามความสนใจ  เม.ย – พ.ค 62 คณะวิทยากรและ
กรรมการด าเนินงาน 

4. สรุปผล/รายงานโครงการ มิ.ย. 62 นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าอาหาร+อาหารว่าง นักเรียน 300 คน X 
70 บาท 

- 21,000 - 21,000 

2. ค่าอาหาร+อาหารว่าง ครู วิทยากร 
กรรมการด าเนินการ 60 คน X 130 บาท 

- 7,800 - 7,800 

3. ค่าวัสดุ+อุปกรณ์การฝึกทักษะอาชีพ - - 15,000 15,000 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน (3 กลุ่มอาชีพ) 

เหมาจ่าย คนละ 600 บาท 
3,600 - - 3,600 

5. เอกสารประกอบการอบรม - - 2,600 2,600 
รวม 3,600 28,800 17,600 50,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
- ร้อยละ 80 ของเด็กพิการเรียนรวม 
กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 สามารถค้นพบความสามารถของ
ตนเองด้านทักษะอาชีพ อย่าง
เหมาะสม ตรงความสนใจ 

ส ารวจ/วัดแววความถนัดด้าน
ทักษะอาชีพ 

แบบวัดแววความถนัด
ด้านทักษะอาชีพ 

- ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีเข้าร่วมฝึก
ทักษะทางวิชาชีพ มีความพึงพอใจใน
ผลงานของตนเอง 

ผลงาน/ชิ้นงาน แบบวัดความพึงพอใจ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 เด็กพิการเรียนรวม กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถค้นพบความสามารถด้านอาชีพ

ของตนเอง  
7.2 เด็กพิการเรียนรวม กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ มีพ้ืนฐานทักษะด้านอาชีพในการ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองในอนาคต 
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โครงการที่ 12         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่2 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่า
พอใจ คือมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และต่ ากว่าร้อยละ 50 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคน
ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร การกระตุ้น ส่งเสริมให้สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มี
ความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การพัฒนาเทคนิคการสอนสู่การ
ยกระดับทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยในการสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ
โดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียน 
        2.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน   

3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
         1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
เทคนิคการสอนที่เน้นการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และทักษะการคิดค านวณ   
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   
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         2) ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดผลงานที่ประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   
         3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
    3.2 ด้านคุณภาพ  
         1) สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิด
ค านวณด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์      
ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน เช่น ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ฝึกให้นักเรียนคิดในใจ ฝึกคิด
เลขเร็วโดยใช้ เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เกมคณิตศาสตร์ต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  
         2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษาระดับชาติ NT O-NET  
ด้านคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการน าเทคนิค 

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)  
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

พฤษภาคม 2562 นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ และกรรมการ
ศูนย์สาระคณิตศาสตร์ 

2 การพัฒนาเทคนิคการสอนสู่การยกระดับ
ทักษะการคิดค านวณ และการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 

มิถุนายน 2562 นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ และกรรมการ
ศูนย์สาระคณิตศาสตร์ 

3 นิเทศ ติดตามผลและสรุปรายงานผล 
การด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม-กันยายน 
2562 

นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ และกรรมการ
ศูนย์สาระคณิตศาสตร์ 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
 จ านวน - บาท 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

6.1 ร้อยละ 70 ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และขยายผลแก่ครู
ที่เก่ียวข้อง  

ประเมิน/นิเทศ - แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 

 

6.2 ร้อยละ 70 ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการพัฒนาในการ
ยกระดับทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ และขยายผลแก่ครูที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมิน/นิเทศ - แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 

 

6.3 ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ประเมิน/นิเทศ - แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 

 
6.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์
การประเมินทางการศึกษาระดับชาติ NT  
O-NET ด้านคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาใน
สังกัดมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ประเมิน/นิเทศ - แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด าเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีผลงานที่ประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ 
และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษาระดับชาติ NT O-NET  
ด้านคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา 2562 
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โครงการที่ 13               สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่2 
ชื่อโครงการ           พัฒนา ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน                        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ผู้รับผิดชอบ           1. นายธีรพล สุรภักดิ์         2. นายสุดสาคร  ค าภา  
        3.นายสุนทร ปิระนันท์ 
กลุ่มงานรับผิดชอน          กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา      ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562   
                                  
1. หลักการและเหตุผล 
       สืบเนื่องจากได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการ
จดัระบบ โครงสร้าง และให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและประเภทการศึกษาโดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48           
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมี
เป้าหมายโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง   
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าการวางระบบคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการด าเนินงานประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด และเพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฏ
กระทรวงฯที่ก าหนดไว้ 
     2.2 เพ่ือเร่งรัดและก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของทุกสถานศึกษาในสังกัด 
โดยเฉพาะโรงเรียนประชารัฐ จ านวน 10 แห่ง 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  3.1 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   

 ด้านคุณภาพ 
      3.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ร้อยละ 100  
          3.3 โรงเรียนประชารัฐในสังกัด มีความความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพรอบสี่ ได้ ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
ศึกษานิเทศก์ในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง    
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ตุลาคม –
พฤศจิกายน 2561  

นายธีรพล สุรภักดิ์  
นายสุดสาคร  ค าภานาย
สุนทร ปิระนันท์และคณะ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน       

2 พัฒนาและส่งเสริม ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ ก ากับติดตาม และประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
ประชารัฐจ านวน 10 แห่ง 

พฤศจิกายน 2561 
– กันยายน 2562 

นายธีรพล สุรภักดิ์  
นายสุดสาคร  ค าภานาย
สุนทร ปิระนันท์และคณะ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน      

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 นายธีรพล สุรภักดิ์  
นายสุดสาคร  ค าภา 
นายสุนทร ปิระนันท์      
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ

ศึกษานิเทศก์ในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง    
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน 
จ านวน 16 คน 

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
16X130X4 

- ค่าท่ีพัก  8 ห้องห้องละ 800 บาท 
- ค่าห้องประชุมวันละ 3,500X2 
- ป้ายไวนิว ขนาด 3X1.50  เมตร                       

 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

8,320 
6,400 
7,000 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

400 

 
 
 
 
 
 
 

8,320 
6,400 
7,000 
  400 

2 พัฒนาและส่งเสริม ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ ก ากับติดตาม และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
ประชารัฐ จ านวน 10 แห่ง 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะถัวจ่าย
คณะกรรมการ 5 ชุดละๆ  1,400 บาท 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

7,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,000 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - 880  880 
รวม - 28,720 1,280 30,000 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
-ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
นิเทศติดตามประเมินผลได้ ร้อยละ 
100   

-สอบถามการจัดกิจกรรม  
-ตรวจสอบมโนทัศน์การ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-แบบสอบถามการจัด
กิจกรรม  
-แบบทดสอบมโนทัศน์การ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

-โรงเรียนประชารัฐ 10 แห่ง สามารถ
น าความรู้ในการประกันคุณภาพไปใช้
ในสถานศึกษาได้ รองรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ได้ ร้อยละ 100 

-ประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

-นิเทศติดตาม 
-สังเกต/สอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สามารถนิเทศติดตามประเมินผลได้ ร้อยละ 100  โรงเรียนประชารัฐ 10 แห่ง สามารถน าความรู้ในการ
ประกันคุณภาพภายในไปใช้ในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ได้ ร้อยละ 100 
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โครงการที่ 14             สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 
ชื่อโครงการ   ปลอดขยะลดภาวะโลกร้อน 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายเมธี  มูลธิ     2. นายไพบูลย์ ค ากันยา  
กลุ่มงานรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาขยะมูลฝอย (หมายถึง ขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลาย      
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในประเทศไทยถือเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุษย์ ซึ่ง มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น 
พฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและ
ไม่เกิดการน ากลับมาใช้ซ้ า ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจาก ขยะ
เทกอง ที่ปล่อยก๊าซมีเทน ซัลเฟอร์กับคาร์บอนไดออกไซต์ออกมา ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล เป็นต้น ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่อง
ขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิด
ขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 
74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพ่ิมขึ้น
ทุกปีไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านตัน  และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ด าเนินกิจกรรม ลด คัด
แยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตส านึกการลด 
คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัย
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายผลต่อจน
กลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงด าเนิน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
1. สร้างวินัยและจิตส านึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE) 

     2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ น้ าเสียในโรงเรียน ชุมชน และด้านลดใช้
พลังงานในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและน าไปใช้ชีวิตประจ าวันโดยนักเรียนจะเรียนรู้ ด้านการจัดการขยะในช่วง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: Green Office) 

4. สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ (R2R) ด้านการจัดการขยะ น้ าเสีย     
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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5. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพ่ือประกวดและประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนการจัด 
กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานด้านการจัดการขยะของ
โรงเรียนอย่างแพร่หลาย   

3. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ 

 1. ร้อยละ 90 นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ 
         2. ร้อยละ 90 โรงเรียน  นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี  
         3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดการน้ าและ น้ าเสีย ครบทุกโรงเรียน 
       4. ร้อยละ 90 ของโรงเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีการลดปริมาณขยะ 
ให้เหลือ 1 กิโลกรัม ต่อ คน ต่อวัน 

ด้านคุณภาพ 
       1. โรงเรียน สามารถน าขยะและน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
      2. โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้
แกนกลางที่เก่ียวข้อง 

3. โรงเรียนต้นแบบและนักเรียนผู้น าเยาวชนด้านการจัดการขยะสามารถขยายเครือข่าย และเป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4. โรงเรียนและครูผู้สอนมีสื่อและผลการปฏิบัติที่ดีใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1. ประชุมสร้างความตระหนักกับครู

ผู้รับผิดชอบ ทุกโรงเรียน 
ธันวาคม 2561 นายเมธี มูลธิ 

นายไพบูลย์ ค ากันยา 
2. โรงเรียนด าเนินการตามโครงการ ธันวาคม 2561 

– สิงหาคม 2562 
นายเมธี มูลธิ 
นายไพบูลย์ ค ากันยา 

3. ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินการ
ในโรงเรียน 

มีนาคม  – สิงหาคม 
2562 

นายเมธี มูลธิ 
นายไพบูลย์ ค ากันยา 

4. จัดประกวดผลการประเมิน มอบรางวัล กันยายน 2562 นายไพบูลย์ ค ากันยา 
นายเมธี มูลธิ 

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

กันยายน 2562 นายไพบูลย์ ค ากันยา 
นายเมธี มูลธิ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมสร้างความเข้าใจ ผ่านการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา  

- - - - 

2. จัดหาถังขยะเพ่ือมอบเป็นรางวัล จ านวน  
30 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท 

- -   

3. ค่าจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   10,000  10,000 
 รวม  10,000  10,000 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล /
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. ร้อยละ 90 ของโรงเรียน สามารถน าขยะ
และน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

2. ร้อยละ 90 ของโรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่
เกี่ยวข้อง 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

3. ร้อย 90 ของโรงเรียนต้นแบบและ
นักเรียนผู้น าเยาวชนด้านการจัดการขยะ
สามารถขยายเครือข่าย และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

4. โรงเรียนและครูผู้สอนมีสื่อและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศใช้ในการจัดการเรียนรู้               
อย่างมีคุณภาพ 

การน าเสนอในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แบบประเมินสื่อ และ             
วิธีปฏิบัติที่ดี 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม และมี

การปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ สามารถลดขยะ เฉลี่ย                
คนละ 1 กิโลกรัม ต่อคน ต่อวัน 
         2. โรงเรียน  นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธีสามารถแยกขยะ ตามหลัก 3Rs 
ได้ทุกโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบ าบัดน้ าเสียเป็น
ต้นแบบการโรงเรียนอ่ืนๆ 
         3. ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการจัดการน้ าและ น้ าเสีย            
ครบทุกโรงเรียน โดยการสื่อสาร ถ่ายทอดจากโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนเป็นต้นแบบสู่ชุมชนต้นแบบ 
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       4. มีสื่อ งานวิจัย หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
       5. โรงเรียนสามารถพัฒนาและน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน   
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โครงการที่ 15         สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2 
ชื่อโครงการ   การวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษา                            
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายไพบูลย์  ค ากันยา    2.นางวราลักษณ์ อินทา  

3.นางเกษมณี  ประเสริฐ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการตามค าสั่ง  สพฐ.ที่1239/2560  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2560 
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561  ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1,4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4ได้ด าเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา สามารถด าเนินการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2561  ดังนั้นเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างแท้จริง             
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 

 1  เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความพร้อมและน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- โรงเรียนในสังกัด  146  โรง น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
         

ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี  21 

 
 
 



90 

                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
สร้างเครื่องมือการวิจัย 
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปรายงานผล 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

1  ตุลาคม 2561 - 
30  กันยายน  2562 

 

1. นายไพบูลย์                 
ค ากันยา 
2. นางวราลักษณ์                   
อินทา 
3. นางเกษมณี  ประเสริฐ 
 
 
 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหาร
ว่างคณะท างาน 14 คน 1 วันๆละ 130  
บาท (14× 1 × 130 ) 

- 1,820 - 1,820 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานในการจัดเก็บข้อมูล  
14  คน  3  วันๆละ  120  บาท 
(14×3×120) 

- 5,040 - 5,040 

3. ค่าจัดท าเครื่องมือ แบบสอบถาม จ านวน  
300  ชุดๆละ  5  บาท (300×5) 

- 1,500 - 1,500 

4. ค่าพิมพ์และจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ - 1,640 - 1,640 
รวม - 10,000 - 10,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 

 สอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์ 

2. การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย
ทางการศึกษา 
 

 สอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีผลงานด้านการวิจัย เกี่ยวกับ

การใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงการที่  16   สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.ที่ 2 
ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก     
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่มี
นักเรียน 120 คนลงมา ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.49 จากการ
ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว พบปัญหาทั้งด้านการบริหารจัดการเนื่องจากขาด
งบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอในการด าเนินงาน ด้านการการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาครู   
ไม่ครบชั้น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียนโดยตรง ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่ านมาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส าหรับโรงเรียนที่มี
นักเรียนต่ ากว่า 40 คน โดยได้น านักเรียนไปเรียนรวม และยุบเลิกในเวลาต่อมา ทั้งนี้ มีโรงเรียนดี     
ใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ านวน 2 แห่ง รุ่นที่ 2 จ านวน 4 แห่ง โรงเรียนเรียนรวมในรูปแบบคู่พัฒนา 3 แห่ง 
รูปแบบพ่ีช่วยน้อง 6 แห่ง และรูปแบบไม่เคลื่อนย้าย จ านวน 70 แห่ง ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้ระบบ 
ICT มาใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจากการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา
พบว่า การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้การบริหารจัดการ
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และพบข้อเสนอแนะว่าการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งนี้ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทความต้องการและจ าเป็นของแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพ 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3. เพ่ือสรรหากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ทุกโรง รวม 72 โรงเรียน 
 2. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ 
(ONET) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ด้านคุณภาพ 
 1. เพ่ือสรรหากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างน้อย 
3 กลุ่ม 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 ประชุมผู้บริหาร ครูวิชาการ โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ขนาดเล็ก 
2 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
ธันวาคม 2561-
มกราคม 2562 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

3 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ธันวาคม 2561-
มกราคม 2562 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

4 สรุปรายงานผล มีนาคม 2562 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมผู้บริหาร ครูวิชาการ โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 72 โรงๆละ 2 คน  
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
1.2 ค่าป้าย 
1.3 ค่าเอกสาร 144 ชุดๆละ 50 บาท 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

18,720 
 

780 
7,200 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

18,720 
 

780 
7,200 

2 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
-จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 8 กลุ่มๆละ 15,000 บาท 

 
 
- 

 
 

120,000 

 
 
- 

 
 

120,000 

3 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล - 8,000 - 8,000 
4 สรุปรายงานผล - 1,800 - 1,800 

รวม - 156,500 - 156,500 
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6. การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
3. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

-ส ารวจ 
 
-ทดสอบ 
-สอบถาม 
-ประเมิน 

-แบบส ารวจ 
 
-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



95 

                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

โครงการที่ 17         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่3 
ชื่อโครงการ   การผลิตสื่อมัลติมิเดีย โดยใช้โปรแกรม  Windows Movie Maker  
                                          และสื่อ E-Book 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญโรม  ปัญญากุล 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี Computer ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนหรือการท างาน เทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน หรือ ในการศึกษาก็จ าเป็นต้องมี ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเรียนและการท างานเป็นอย่างมาก ในการเรียนการท างานจะ
มีโปรแกรมส าเร็จรูปที่จะช่วยให้เราเรียนและท างานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อย่างเช่น โปรแกรม
Microsoft word ที่ช่วยในการพิมพ์งานเอกสารให้มีความความสะดวกมากขึ้น โปรแกรม Microsoft Excel 
ที่ช่วยในการคิดค านวณข้อมูลที่มีตัวเลขซับซ้อนให้เราท างานได้สะดวกขึ้น และโปรแกรมประยุกต์
ส าเร็จรูปอีกหลายโปรแกรมท่ียังไม่ได้กล่าวถึง ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่ทุกโปรแกรมก็จะช่วยให้เรา
ได้รับความสะดวกสบายในการท างานได้มากขึ้น 
          เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากขึ้นทั้งต่อการท างานและการด ารงชีวิต 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ต้องให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการด ารงชีวิต ได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมซึ่งท าให้ การเรียนการสอนได้ก้าวเข้าสู่การเรียนแบบสมัยใหม่  จนสามารถสร้าง วีดีโอ  
โดยใช้  โปรแกรม Windows Movie Maker  โดยปกติถ้าเราจะท าวีดีโอ Presentation หรือตัดต่อ
วีดีโอ เราจะใช้โปรแกรม Sony Vegas หรือ Pro show Gold แต่โปรแกรมที่พูดถึง มีขั้นตอนที่อาจจะ
ยุ่งยาก ส าหรับคนที่ยังไม่เคยใช้หรือมือใหม่หัดท า อีกทางเลือกหนึ่งของการท าวีดีโอแบบง่ายๆ           
ที่สามารถท าวีดีโอของตนเองได้ คือใช้โปรแกรมที่มากับ Windows ซึ่งชื่อว่าโปรแกรม windows 
movie maker  การน าเสนอวิธีการท าวีดีโอแบบง่ายๆ จาก windows movie maker ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ใช้งานง่ายๆ เหมาะส าหรับการท าวีดีโอที่ไม่ได้ต้องการ effect อะไรมากมาย  อาจจะเป็น
วิธีการท าวีดีโอภาพประกอบเพลง หรือที่เรียกว่า VDO Presentation ซึ่งสามารถน าไปท าได้หลายอย่าง
แล้วแต่เราต้องการ เช่น presentation งานแต่งงาน ของขวัญวันเกิด การน าเสนอ หรือในโอกาสพิเศษ
อ่ืน ๆ ที่ต้องการจะน าภาพมาท าเป็นวีดีโอ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือศึกษาค้นคว้าการท าวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker 
 2. เพ่ือผลิตสื่อมัลติมิเดีย โดยใช้โปรแกรม  Windows Movie Maker 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

      3.1.1 ครูผู้สอน โรงเรียนละ 1 คน รวม 143 คน 
      3.1.2 ครูผลิตสื่อมัลติมีเดีย จ านวน 143 ชิ้น 
         

3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการท าวิดีโอด้วย 

โปรแกรม Windows Movie Maker 
      3.2.2 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Windows 

Movie Maker ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 
2 
3 
4 
 
5 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย  
ด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker 
สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 30 ต.ค. 2561 
1 พ.ย. 2561 
3 ธ.ค. 2561 

30 – 31 มี.ค. 2562 
 

15 เม.ย. 2562 

นายบุญโรม ปัญญากุล 
นายบุญโรม ปัญญากุล 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
 
นายบุญโรม ปัญญากุล 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
3 จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ - 2,860 - 2,860 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย  

ด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker 
- 40,280 5,860 46,140 

5 สรุปและรายงานผล - 1,000 - 1,000 
รวม - 44,140 5,860 50,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการท าวิดีโอ ด้วย 
โปรแกรม Windows Movie Maker 

- การสังเกต 
- การมีส่วนร่วม 
- การสอบถาม 

- แบบการสังเกต 
- ใบงาน 
- แบบสอบถาม 

2. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Windows 
Movie Maker 

- ประเมินชิ้นงาน - แบบประเมิน 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการท าวิดีโอ ด้วยโปรแกรม 

Windows Movie Maker 
 7.2 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Windows Movie 
Maker ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงการที่ 18         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3    
ชื่อโครงการ   นิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย    2. นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินผลระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)           
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจาก  ยังขาดการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่เป็นกิจกรรมหลักส าคัญ
กิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบเพ่ือการสื่อสาร Communicative Approach และใช้การนิเทศสังเกต
การสอน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการนิเทศ ถือได้ว่า เป็นการนิเทศแบบภายในโดยมี
ผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนที่ส าคัญ ในการนิเทศและติดตามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2.  วัตถุประสงค์   
 

1. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 

2. เพ่ือพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ 
Communicative Approach 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 100 คน ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี         

ด้านคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย เพ่ือพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนให้การนิเทศภายในแก่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

จัดเตรียมกิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
2. ประชุมผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
ผู้นิเทศได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน, 
ศึกษานิเทศก์ ผู้รับการนิเทศคือ ครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ ผ่าน Conference และไลน์ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ให้การนิเทศ 
(ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์) 
4. นิเทศสังเกตการสอนที่ชั้นเรียน 
 
5. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียน 
6. สรุปและรายงานผล 

ธันวาคม 2561  
 

ธันวาคม 2561  
 
 
 

ธันวาคม 2561  
 

ธันวาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 
สิงหาคม 2562 

 
กันยายน 2562 

 

- นายชาญณรงค์   
ราชบัวน้อย 
- นางสาวมธุรดา   
ทองสมุทร 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดเตรียมกิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ได้แก่ ครูแกน
น า/ครู Boot Camp จ านวน 13 คน x 
120 บาท/คน/วัน 
 

 
 
- 

 
 

1,560 

 
 
- 
 
 

 
 

1,560 

2 ประชุมผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ผ่าน 
Conference และไลน์ 
 

- - - - 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)(ต่อ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ให้การนิเทศ 
(ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์)  
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการด าเนินงาน
และผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 173 คน 
x 120 บาท/คน/วัน 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เล่มละ 20 บาท x 
160 เล่ม 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

 
 

20,760 
 

 
3,200 

 

 
 
 
 
 
 
 

3,180 

 
 

20,760 
 

3,200 

3,180 
4 นิเทศสังเกตการสอนที่ชั้นเรียน 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ ามันส าหรับ
ศึกษานิเทศก์  

 5,000  5,000 

5 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียน ครูสอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 100 คน  
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 115 คน x 120 บาท 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

 
 
 

13,800 

 
 
 

 
 

2,000 

 
 
 

13,800 
 

2,000 
6 สรุปและรายงานผล 

-ค่าจ้างจัดท าเข้ารูปเล่ม 
 500  500 

รวม - 44,820 5,180 50,000 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล /

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ด้านปริมาณ 
1. จ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ 
ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  
 

 
การสังเกต 
การนิเทศสังเกตการสอน 
 

 
- แบบสังเกตชั้นเรียน 
- แบบสะท้อนผลการสอนของ
ตนเอง 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ ได้รับการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยวิธีการนิเทศสังเกตการสอน 
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสังเกต 
การนิเทศสังเกตการสอน 
 

- แบบสังเกตชั้นเรียน 
- แบบสะท้อนผลการสอนของ
ตนเอง 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ครูสามารถ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามรูปแบบ Communicative Approach ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีการนิเทศภายในโดยผู้บริหารแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 19         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่3 
ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค านวณ 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญโรม  ปัญญากุล 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 เป็นหน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส าหรับสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 2 ส่วนคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and 
Technology) และวิทยาการค านวณ (Computing Science) โดยเนื้อหาด้านวิทยาการค านวณ     
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิง ค านวณ การคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์          
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
จัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ         
ในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัดทั้งหมด          
และสามารถน าความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอ่ืน  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการค านวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการค านวณ) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จ านวน 143 คน 

2.ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการค านวณ) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 45 คน 

ด้านคุณภาพ 
             1 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ  

      2. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค านวณ 
รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนชั้น ป. 1 – 6 
รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนชั้น ม. 1 - 6  
สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 30 ต.ค. 2561 
1 พ.ย. 2561 
3 ธ.ค. 2561 

  
4 พ.ค. 2562 
5 พ.ค. 2562 
15 ก.ย. 2562 

นายบุญโรม ปัญญากุล 
นายบุญโรม ปัญญากุล 
คณะกรรมการ 
  
คณะวิทยากร 
คณะวิทยากร 
นายบุญโรม ปัญญากุล 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
3 จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ - - - - 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค านวณ - 28,840 960 29,800 
5 สรุปและรายงานผล - 200 - 200 

รวม - 29,040 960 30,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

- การสังเกต 
- การมีส่วนร่วม 
- การสอบถาม 

- แบบการสังเกต 
- ใบงาน 
- แบบสอบถาม 

2. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ 
มีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการค านวณ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินผล - แบบประเมิน 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  

และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการค านวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 20    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่  3    
ชื่อโครงการ   เสริมสร้าง พัฒนา และป้องกันการกระท าผิดวินัยข้าราชการครูและ       
                                        บุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายชาญณรงค์  สาวงศ์นาม   2. นายหยัด  ขจรเกียรติผดุง  
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มกฎหมายและคดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กรกฎาคม  2562 
 
   
1.หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 95 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และในปัจจุบัน ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจ านวนมากที่
กระท าผิดกฎหมายและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้
ระเบียบกฎหมาย และไม่รักษาวินัย  จนเป็นเหตุให้ต้องถูกฟ้องต่อศาลยุติธรรมและศาลปกครอง หรือ
ต้องถูกลงโทษทางวินัย  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ต่อตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเอง รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อถือ ศรัทธา ต่อวิชาชีพครูของบุคคลภายนอก และกระทบต่อคุณภาพ
ของการศึกษาในท้ายที่สุด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นที่จะต้องป้องกัน และเสริมสร้างการมีวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ เกี่ยวกับการรักษาวินัย        
การมีวินัยและการด าเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ป้องกันการกระท าผิดวินัยเสริมสร้าง
การมีวินัยแก่ข้าราชการครู และด าเนินงานด้านวินัย เมื่อมีการกระท าผิดวินัย 
   

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

        3.1.1 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจง น าเสนอ ให้ความรู้
ในเรื่องการเสริมสร้างการมีวินัยและป้องกันการกระท าความผิดทางวินัย  จ านวน  1  รุ่น 

        3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน  146 คน 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
         3.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีความรู้และตระหนักถึงการ 

รักษาวินัยและการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 
          3.2.2  มีเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการทางวินัย  มีไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
2. 
 
 
 

ประสานงาน ข้าราชการครู ทั้งสายผู้บริหาร 
ก าหนดวันเวลา สถานที่จัดอบรม ติดต่อ
ประสานงานวิทยากรบรรยาย 
ด าเนินการจัดอบรม ประชุมชี้แจง ในเรื่องการ
ด าเนินการทางวินัยการเสริมสร้าง  และป้องกัน
การกระท าความผิดวินัยแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
146 คน ก าหนดจัดจ านวน 1 วัน 

มกราคม – กุมภาพันธ์  
2561 
 
มีนาคม - กรกฎาคม 
2561 

นายชาญณรงค์  
สาวงศ์นาม และ 
นายหยัด ขจรเกียรติผดุง 

 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 

จ านวน 3 ชั่วโมงๆละ 800 บาท 
2,400 - - 2,400 

2 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดอบรม ประชุมชี้แจง 
ในเรื่องการด าเนินการทางวินัยการเสริมสร้าง  
และป้องกันการกระท าความผิดวินัยแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 146 คน   
-ค่าอาหารว่าง , เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
คนละ  130 บาท จ านวน 146 คน 
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
-ค่าจัดท าเอกสารจัดอบรมโครงการ จ านวน  
146 ชุดๆ 52 บาท 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

18,980 
 

1,000 
7,620 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 

 
 
 
 

18,980 
 

1,000 
7,620 

 
 รวม  2,400 27,600 - 30,000 
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6.การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
เพ่ิมข้ึน 

2.มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการครู  
ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของข้าราชการครู
ทั้งหมด 
 

-ทดสอบก่อนและหลังการอบรม 

 
 
-จ านวนข้าราชการครูที่ถูก
ร้องเรียน และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามีมูล 
 

-แบบทดสอบ 
 
 
 

-จ านวนเรื่องท่ีร้องเรียน 
ผ่านหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานอื่นๆ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการรักษาวินัย 

2.  ข้าราชการครกูระท าผิดวินัยลดลง เป็นวิชาชีพที่ได้รับความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  และมีความภาคภูมิใจ

ในอาชีพครู  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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โครงการที่ 21      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่3 
ชื่อโครงการ      การด าเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและ 

ลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง  
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  นางสมจิตร  ไพรหลวง     2.  นางรสสุคนธ์  บัวมี    
    3.  นายหลักการ  สีพาพันธ์   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562  
 
1.  หลักการและเหตุผล  

คนถือเป็นทรัพยากรที ่ส าคัญในการบริหารจัดการและเป็นต้นทุนทางสังคมที ่จะน าไปสู่                
การพัฒนาในทุกๆ ด้าน  การด าเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ให้มีความรู้  ความสามารถ และมีสมรรถนะตรงตามสายงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือให้องค์กร               
มีบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีผลงานดีเด่น เป็นประจักษ์ในหน่วยงาน อันจักยังผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตระหนักถึงความส าคัญและ                  
ความจ าเป็นในการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้มีความรู้  
ความสามารถ และมีสมรรถนะตรงตามสายงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  
ยุติธรรม และได้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีสมรรถนะตรงตามสายงาน  

2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ต าแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเพียงพอกับต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรและต าแหน่งว่างที่
เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้เพียงพอกับจ านวนต าแหน่งที่ได้รับ 
จัดสรรและต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     3.2  ด้านคุณภาพ  
 พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวได้รับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ และ     
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
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4.  กิจกรรมและการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  
  
 

ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการและ 
ลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง ตามต าแหน่ง  
ที่ได้รับจัดสรรและต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้น          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1 ตุลาคม 2561 –    
30 กันยายน 2562 

 
1.  นางสมจิตร  ไพรหลวง   
2.  นางรสสุคนธ์  บัวม ี
3.  นายหลักการ  สีพาพันธ์ 
 2. 

 
ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

1 ตุลาคม 2561 –   
30 กันยายน 2562 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมรายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. 
 
 

ด าเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะ 
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว               
ทุกต าแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    

 
 
 

     - ค่าตอบแทนคณะท างาน/กรรมการ                
50 คนๆ ละ 200บาท จ านวน10 วัน 
     - ค่ากระดาษ 385 รีมๆละ130 บาท 
     - ค่าอาหาร50คนๆละ150 บาท/วัน 
รวม 7 วัน 

100,000  
 
 

50,000 

 
 

50,000 
 

100,000 
 

50,000 
50,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 50,000 50,000 200,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

มีการด าเนินการสรรหา 
พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกต าแหน่งเพียงพอ
กับต าแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรร
และต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้น           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพียงพอกับต าแหน่งว่างที่
เกิดข้ึน  

ประกาศ และบัญชีรายชื่อ             
ผู้ผ่านการคัดเลือก  
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6.  การวัดและประเมินผล (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ ตรงตาม สาย
งาน 

ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง  

1.  แบบประเมิน                     
2.  การสังเกตพฤติกรรม 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกต าแหน่ง 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพียงพอกับต าแหน่งว่าง ที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง 
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โครงการที่ 22         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3   
ชื่อโครงการ   พัฒนาสมรรถนะครูธุรการ 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายสิทธิพล  พลวี   2.นายหลักการ  สีพาพันธ์   

3. นางรสสุคนธ์  บัวม ี
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30  กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโรงเรียนให้ครบทุกโรงเรียน โดยเป็นบุคคลที่เคย
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมาก่อนแล้วจ านวน 68 คน และเป็นบุคคลใหม่ จ านวน 75 คน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่งที่จ้างและให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูธุรการ ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 

     2.1 เพ่ือให้ครูธุรการได้รับทราบในบทบาทหน้าที่  
     2.2 เพ่ือให้ครูธุรการมีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะตรงตามต าแหน่งและหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
   จัดฝึกอบรม ครูธุรการ 1 รุ่น ระยะเวลา 1 วัน  ผู้เข้าอบรม จ านวน 143 คน 

ด้านคุณภาพ 

  ครูธุรการที่ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเต็มเวลาและเต็มก าลังความสามารถ    

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 จัดฝึกอบรม ครูธุรการ 1 รุ่น ระยะเวลา  

1 วัน  ผู้เข้าอบรม จ านวน 143 คน 
1 ตุลาคม 2561 –  
31  มกราคม  2562 

 

1.นายสิทธิพล  พลวี 
2.นายหลักการ  สีพาพันธ์  
3. นางรสสุคนธ์  บัวม ี
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
143 คนๆละ 130 บาท 

- 18,590 - 18,590 

2 ค่าจัดท าเอกสาร 143 ชุด - 2,910 - 2,910 
รวม - 21,500 - 21,500 

6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
ร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราย 6 เดือน 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ครูธุรการได้รับทราบในบทบาทหน้าที่  มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามสมรรถนะตรงตาม

ต าแหน่งและหน้าที่ที่ปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 23         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3   
ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ 

แนวใหม่ ตาม ว21/2560 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายสิทธิพล  พลวี     2.นายหลักการ  สีพาพันธ์  
    3. นางรสสุคนธ์  บัวมี   4.นางอภิชญา  พลประเสริฐ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ปรับปรุงปรุงมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือ ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2560 พร้อมได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และก าหนดแนวปฏิบัติกา ร
ด าเนินการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไปรายละเอียด
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ0206.4/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปีโดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           
5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.4/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นั้น 
 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบ เข้าใจ ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตาม ว21/2560 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิ ทยฐานะ          
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความพร้อมในการเตรียมการรับ
การประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่  

2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อน    
วิทยฐานะสามารถจ าท าหลักฐานเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูสายผู้สอน  1 รุ่น จ านวน 143 คน  
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 1 รุ่น จ านวน 143 คน 
         

ด้านคุณภาพ 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อน      

วิทยฐานะสามารถจ าท าหลักฐานเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจในแนวปฏิบัติและสามารถส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครู  

ในสังกัดได้รับความเจริญก้างหน้าในวิชาชีพครู 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1 
 

2. 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูสายผู้สอน   
1 รุ่นจ านวน 143 คน  
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 รุ่นจ านวน 143 คน 

1 ตุลาคม  2561- 
  30  มิ.ย.2562 

 

1.นายสิทธิพล  พลวี  
2.นายหลักการ  สีพาพันธ์ . 
3. นางรสสุคนธ์  บัวมี  
4.นางอภิชญา  พลประเสริฐ 
 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
286 คนๆละ 130 บาท 

- 37,180 - 37,180 

2 ค่าจัดท าเอกสาร 286 ชุด - 5,820 - 5,820 
รวม - 43,000 - 43,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
ร้อยละ100ของผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าใจในหลักเกณฑ์และสามารถ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้รับความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การส ารวจข้อมูล 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 98 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มี
คุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะแต่ละวิทยฐานะสามารถจ า
ท าหลักฐานเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินได้อย่าง
ถูกต้องและผ่านการประเมินตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

รวบรวมข้อมูลการยื่นขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

แบบประเมินตามค าขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจในแนวปฏิบัติและสามารถส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูใน

สังกัดได้รับความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มี
คุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแต่ละวิทยฐานะสามารถจ าท าหลักฐานเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินได้อย่างถูกต้องและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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โครงการที่ 24         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3   
ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการท างานเป็นทีมของบุคลากรในสังกัด 

สพป.อุดรธานี เขต 4 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 นายสิทธิพล  พลวี      2 นายหลักการ  สีพาพันธ์ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

องค์การที่จัดตั้งขึ้นมาทุกองค์การต่างก็มีความหวังที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้  ในบางครั้งพบว่าไม่ใช่ทุกหน่วยงานเสมอไปที่ประสบความส าเร็จแต่ในทาง
ตรงกันข้าม บางองค์กรมีปัญหามากมาย งานไม่ก้าวหน้าและบางครั้งพบว่าล้มเหลว ในยุคปัจจุบัน
องค์การทั้งหลายตระหนักดีว่าความรู้ทางเทคนิค (Know – How) สามารถเรียนรู้ทันกันได้เงินทุน       
ก็สามารถระดับกันได้  เครื่องมือก็สามารถซื้ออย่างทันสมัยที่สุดได้  แต่สิ่งที่จะต้องแข่งขันคือการมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ ได้  ปัจจัยด้านบุคคลจะเป็นองค์ประกอบ ที่ผลักดัน
องค์การให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มุ่งไปสู่ความส าเร็จสิ่งส าคัญมากก็คือ เมื่อสรรหาบุคคลมาร่วมงานกัน
แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคคลเหล่านั้นจะสามารถท างานตามวัตถุประสงค์ให้ส าเร็จ เพราะแต่ละคน   
มีความแตกแต่งกันในด้านต่างๆ มากมายและมักจะพบเสมอว่าเมื่อเริ่มงานก็พบปัญหาจริงๆ   

ภายใต้การบริหารงานสมัยใหม่  ทีมงานมีความส าคัญที่สุดส าหรับการสร้างประสิทธิภาพทั้งใน
แง่การแข่งขันกับตัวเอง  แข่งเอาชนะคู่แข่งและแข่งให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ทั้งนี้เพราะการปรับตัวน าเอาแนวความคิดมาปฏิบัติและการปรับระบบการท างานต่างๆ ให้เข้าสู่เงื่อนไข
ใหม่นั้น  ต้องอาศัยกลุ่มหรือทีมงานเป็นตัวปรับเสมอ  การท างานเป็นทีมเกิดจากแนวคิดที่ว่ามนุษย์มี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  ถ้าน ามนุษย์เหล่านั้นมารวมกันก็จะประกอบด้วยบุคคลกรที่มีความรู้  
ความสามารถที่หลากหลายซึ่งถ้าได้มีการแบ่งงานการก าหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การจัดระบบ
สื่อสารที่เหมาะสมจะท าให้การท างานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น
การสร้างทีมงานจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารองค์การไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน  ที่จะแสวงหากลยุทธ์และ
ทรัพยากรทั้งหลายมาสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาทีมงาน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเกลี่ย
อัตราก าลังในการรองรับการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนมาก ดังนั้นบุคลากรส่วนที่ยังคงอยู่ 
จะต้องได้รับภาระงานที่เพ่ิมข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาและเพ่ิมทักษะการ
ท างานเป็นทีมเพ่ือให้งานที่ปฏิบัติด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
และการสร้างทีมงานบุคลากร  สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์   
 

2.1  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีความไว้เนื้อเชื่อใจและร่วมมือกันท างานอย่างมีความสุข  และรู้จัก    
การท างานเป็นทีม 

2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ท างานโดยมุ่งเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรเป็นหลักรวมทั้งร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 2.3 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทุกคนมีจิตอาสาเพ่ิมมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่ขาดแคลน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการบริการดีเด่นและทีมงาน
ดีเด่น จ านวน 1 ครั้งผู้ร่วมศึกษาดูงาน 70 คน         

ด้านคุณภาพ 
1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 4  ร้อยละ 95 มีความไว้เนื้อเชื่อใจและร่วมมือกันท างานอย่างมีความสุข สามารถท างาน
เรียนรู้งานร่วมกันกรณีมีการย้ายบุคคลที่อยู่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ร้อยละ 95 ท างานโดยมุ่งเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก  
 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ทุกคนมีจิตอาสาเพิ่มมากข้ึน  

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 จัดฝึกอบรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

การท างานเป็นทีมให้แก่บุคลากรสังกัด 
สพป อด.4 

 
1 ตุลาคม 2561 –      
30 กันยายน 2562 

 

 
นายสิทธิพล  พลวี 
นายหลักการ  สีพาพันธ์ 

2 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ
และมีจุดเด่นในด้านการท างานเป็นทีม  
และการด าเนินประเมินเขตพ้ืนที่โปร่งใส  
จ านวน  1  ครั้ง 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  ฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการท างานเป็นทีม 
- ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 70 คนๆละ 130 บาท(70×130)                            
- จัดท าเอกสาร 70 เล่มๆละ 48 บาท 

 
- 
 
 
- 

 
9,100 

 
 

3,300 

 
- 
 
 
- 

 
9,100 

 
 

3,300 
2 กิจกรรมที่  2  ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น 

- ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ  2 คัน 3วัน
(14,000×2×3)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจ านวน  70 คนๆ ละ 240 
บาท x 2 วัน 
- ค่าท่ีพักเหมาจ่ายจ านวน  70 คนๆ ละ  
500  บาท x 2 วัน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
84,000 

 
33,600 

 
70,000 

 

 
- 
 
- 
 
- 

 
84,000 

 
33,600 

 
70,000 
 

รวม - 200,000 - 200,000 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล /
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1.  ร้อยละ 95  ของบุคลากรมีความไว้เนื้อ
เชื่อใจและร่วมมือกันท างานอย่างมีความสุข 
2.  ร้อยละ 95  ของบุคลากรท างานโดยมุ่ง
เป้าหมายความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก
ทุกคนมีจิตอาสาเพ่ิมมากขึ้น 
 3. มีการควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผล 
4การประเมินเขตพ้ืนที่โปร่งใสปี 2562  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 

1.  สังเกตพฤติกรรม           
2.  การติดตามและ
ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.  สังเกตพฤติกรรม                         
2.  แบบสอบถาม                    
3.  แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 4  ร้อยละ 95  มีความไว้เนื้อเชื่อใจและร่วมมือกันท างานอย่างมีความสุข 
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ร้อยละ 95   ท างานโดยมุ่งเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก  
 7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ทุกคนมีจิตอาสาเพิ่มมากข้ึน 

7.4 การประเมินเขตพ้ืนที่โปร่งใสปี 2562 มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 
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โครงการที่ 25      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่4 
ชื่อโครงการ   การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
แผนงาน                       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายปัญจพล  แสงค าไพ     2. นายสังวาลย์  ทาแก้ว   

3. นางสาวดวงจันทร์  เสียงใส 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลให้ความส าคัญ 
กับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางโดยเสมอภาค
และเท่าเทียมกันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ.2545 มาตรา 10 ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545  ท าให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้ารับการศึกษาชั้นปีที่
หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการยกระดับการศึกษาของคนไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับให้ผู้เรียน
สายสามัญลดลงและส่งเสริมผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่มีความต้องการก าลังคนในสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน และรองรับการเจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรม 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่งมีหน้าที่ในการจัด
การศึกษาภาคบังคับได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เข้า
เรียนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และส่งต่อจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและติดตาม
เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
จึงได้จัดด าเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์   
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนครบทุกคน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือสายอาชีพ 
3. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1. ส ารวจข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัด จ านวน 146 โรงเรียน พร้อมจัดท าทะเบียนข้อมูล
ประชากรวัยเรียนที่เป็นเด็กตกหล่นมีแนวโน้มที่จะออกกลางคันและไม่ได้เรียนต่อ 
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 2. จัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนของเด็กในเขตบริการของ
โรงเรียนในสังกัดรวม 146 โรงเรียน 

         

ด้านคุณภาพ 
1. เด็กกลุ่มด้อยโอกาส ตกหล่น กลุ่มมีแนวโน้มออกกลางคันและเสี่ยงที่ไม่ได้ศึกษาต่อ                                             

ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม 
2. การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1 จัดท าแผ่นปลิวแผ่นพับ,ป้าย แล้ว
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนให้กับโรงเรียน 
ในสังกัด ตลอดทั้งผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไป 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 61 

- นายสังวาลย์ ทาแก้ว 
- สถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน 

2 ประสานที่ว่าการอ าเภอบ้านผือ น้ าโสม นายูง 
กุดจับ และเทศบาลต่าง ๆ  เพ่ือขอข้อมูลส ามะ
โนประชากรวัยเรียนตามแบบ ทร.14 

1-15ธันวาคม 
2561 

นายสังวาลย์  ทาแก้ว 

3 คัดกรองข้อมูลประชากรวัยเรียน แยกออกตาม
เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียน 

16 – 31 
ธันวาคม 2561 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4 โรงเรียนด าเนินการออกติดตาม และส ารวจ
ข้อมูลประชากรวัยเรียนตามแบบ ทร.14  
ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 

1-31 มกราคม 
2562 

-นายสังวาลย์ ทาแก้ว 
- สถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน 

5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มกราคม  2562 นายสังวาลย์  ทาแก้ว 

6 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดและของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและน าสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

มกราคม  2562 - นายสังวาลย์ ทาแก้ว 
- สถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน 

7 โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 
2562 

มีนาคม 2562 - สถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน 

8 สรุปและรายงานผลการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

เมษายน 2562 -กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

9 ให้โรงเรียนส ารวจข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพ่ือติดตามเด็กตกหล่นที่มีแนวโน้มออก
กลางคันและมีปัญหาการศึกษาต่อและจัดท า
ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2562 

-กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

10 วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลนักเรียนตกหล่นมี
แนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้น ป.6 
ที่ไม่เรียนต่อ 

มีนาคม – 
มิถุนายน 2562 

-กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

11 แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2562 

-กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

12 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส
เข้าถึงความช่วยเหลือ เช่น มอบทุนการศึกษา 
การจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ การฝึกอาชีพหรือการ
ส่งต่อ 

มิถุนายน – 
กันยายน 2562 

-กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 - จัดท าแผ่นเปล่า,แผ่นพับ,ป้ายไวนิล 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
 1) จัดท าแผ่นพับจ านวน 2,775 แผ่น 
     แผ่นละ 1 บาท (2,775 x 1) 
 2) จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับ  
     นักเรียนขนาด 3 x 6 เมตร จ านวน  
     10 ป้ายๆ ละ 1,900 บาท 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2,775 
 

19,000 

 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

2,775 
 

19,000 

2 - จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) ค่าอาหารว่างคณะกรรมการและ  
    เจ้าหน้าที่ จ านวน 20 คน 1 มื้อๆ ละ  
    25 บาท (25 x 25) 
2) ค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 16 คน 
  - ประธาน 1 คน จ านวน 1,600 บาท   
    (1,600 x 1) 
  - กรรมการ เลขานุการและ  
   ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 15 คนๆละ  
   1,000 บาท (15 x 1,000) 

 
 
 
 
- 
 
 
 

1,600 
 

15,000 

 
 
 
 

625 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

625 
 
 
 

1,600 
 

15,000 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 3) ค่าจัดเอกสารการประชุมจ านวน  
    20 ชุดๆ ละ 50 บาท 

- 1,000  1,000 

รวม 16,600 23,400 - 40,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน 
   ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ 
   บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน  
    ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับ  
    บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    มีคุณภาพและเสมอภาค 

- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 
 
 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 
 
 
- แบบส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กกลุ่มด้อยโอกาส ตกหล่น มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบ          
ที่เหมาะสม 
 2. นักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มี โอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 3. มีเอกสาร วารสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน 
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โครงการที่ 26        สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ  ที่ 5 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวณัชชา   มหาฤทธิ์    2. นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา  
    3. นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน  2562  

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดนโยบายการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้

สถานศึกษาทั้งในส่วนของงบบริหารจัดการและงบอุดหนุนโดยจะพิจารณาจากข้อมูลในโปรแกรมข้อมูล   
ที่ก าหนด  ซึ่งต้องด าเนินการต่อเนื่องตลอดปี  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องการข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินการและการพัฒนา 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ให้มีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการประสานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากับสถานศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้  ทักษะ

การปฏิบัติงานทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยการฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน และหรือร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนทัศนะในการท างาน 

4. เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและการวางแผน 
5. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดไว้ใช้บริหารจัดการ

ด้านงบประมาณและอ่ืนๆ โดยมีข้อมูลที่ต้องรวบรวมดังนี้ 
-  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
-  ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
-  ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          กลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 8 กลุ่มงาน 
และสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 146 โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ตามความเป็นจริง  และมีความสมบูรณ์ในการใช้งาน      
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เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  สามารถรวบรวม รักษา และพัฒนา

คลังข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้รวมเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการวางแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารในระบบ EMIS CMC CCT   
M-OBEC B-OBEC  และฐานข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง และข้อมูล จ านวนนกัเรียน  

ตุลาคม – พฤศจิกายน  
2561 

นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ 

2 จัดเก็บข้อมูล/ตรวจสอบรายงานการ
ด าเนินการรายงานข้อมูลโปรแกรมบริหาร
ผู้จบการศึกษา 

ธันวาคม  2561 – 
เมษายน  2562 

นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ 

3 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2562 

นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ 

4 เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา/ตรวจสอบความถูกต้อง/
สมบูรณ์ของข้อมูล 

มิถุนายน – กรกฎาคม  
2562 

นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ 

5 เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ   ในการบริหารจัดการข้อมูล 

เมษายน – กันยายน  
2562 

นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ 

6 เก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในสังกัดเขต
พ้ืนที่  รวบรวมจัดท ารูปเล่มรายงาน 

มิถุนายน – กันยายน  
2562 

นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

- 5,000  5,000 

2 เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา/ตรวจสอบความถูกต้อง/
สมบูรณ์ของข้อมูล 

- 40,000 - 40,000 

3 เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ิมเติม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ
ข้อมูล 

- 5,000 - 5,000 

4 เก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 
รวบรวมจัดท ารูปเล่มรายงาน  

- 
 

- - - 

รวม - 50,000  50,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ใน
สังกัดมีความถูกต้องครบถ้วนและน าส่ง
ทันตามก าหนดเวลา 

การรายงานข้อมูล
สารสนเทศตามปฏิทินการ
ด าเนินการ 

- รายงานผลการจัดส่งข้อมูล
สารสนเทศแก่ สพฐ. 

2. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศตอบปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได ้

เปิดศูนย์บริการข้อมูล
สารสนเทศ 

- แบบสอบถาม 
- สมุดบันทึกผู้รับบริการ 

3. ตัวแทนกลุ่มเครือข่าย  ความรว่มมือ/
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา  ได้เข้ารับการอบรมและ
พัฒนา 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม - แบบรายงาน 
- เกียรติบัตรผู้เข้ารับการ
อบรม 

4. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศครบเพื่อ
การบริหาร จ านวน  2 ครั้ง 

เอกสารข้อมูล - ข้อมูลสารสนเทศสะดวก
ต่อการสืบค้น 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศไว้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและมีคณะท างาน

ประจ ากลุ่มเครือข่ายเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแล 
 2.ข้อมูลสารสนเทศที่ด าเนินการได้ สนองต่อการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและทันเวลา 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ
และพัฒนาระบบสื่อสารด้วยสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ        
เพ่ือให้บริการ 
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โครงการที่ 27         สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ ที่ 5 
ชื่อโครงการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562,2563 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์  2. นางสาวอมรา  จันทะไทย 
    3. นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา 4. นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ 
    5. นายสยมพล  จันทะแจ้ง 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562  
 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

และบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  แนวทาง  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ก าหนดไว้  อีกทั้งเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการให้หน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องด าเนินไปในทิศทางที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเข้าใจตรงกัน 

2. วัตถุประสงค์   
   1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไว้ใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
   2. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผน ด้วยการจัดอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
สัมมนา  และด้านอ่ืน  ๆ  

4. เพ่ือนิเทศก ากับติดตามการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา     
ในสังกัด 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
   1. จัดท ารูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและการรายงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  50  เล่ม 
   2. จัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินการประชุม    
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  80  เล่ม 
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ด้านคุณภาพ 
   กลุ่มงานในเขตพ้ืนที่  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  และสถานศึกษาในสังกัด  สามารถน าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 
 

แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน ตุลาคม – พฤศจกิายน  2562 
 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

2 ประชุมคณะท างานจัดท าแผน ตุลาคม – ธันวาคม  2562 คณะท างาน 
3 จัดท าแผน ตุลาคม – ธันวาคม  2562 คณะท างาน 
4 น าแผนสู่การปฏิบัติ พฤศจิกายน 2562 –  กันยายน  2562 คณะท างาน 
5 ก ากับ ติดตาม รายงานผล พฤษภาคม – กันยายน  2562 คณะท างาน 
6 ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562  และน าเสนอทิศ
ทางการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2563 

ตุลาคม  2562 
 

คณะท างาน 

7 พัฒนาบุคลากรด้านการวางแผน
การศึกษา 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2562 บุคลากรกลุม่นโยบายและแผน 

8 ประชุมองค์คณะบุคคล (กตปน. กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน  คุรุสภาเขตพ้ืนที่  
คณะกรรมการลูกเสือ) เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา (ระยะ 4 ปี) 

ตุลาคม – ธนัวาคม  2562 
 

คณะท างาน 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  
(คณะท างานจัดท าแผน และคณะท างานจัด
ประชุมการจัดท าแผน จ านวน  50 คน  2 
วัน 1 คืน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 x 250 x 2) 
- ค่าอาหารเย็น 50 x 300 x 1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 50 x 4) 
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายคนละ 400 บาท  
  (400 x 50) 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
 
 

25,000 
15,000 
10,000 
20,000 

 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
 
 

25,000 
15,000 
10,000 
20,000 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  (ต่อ) 

ที่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 - ค่าท่ีพัก 25 ห้องๆ ละ 800  บาท 1 คืน 
  (25 x 800 x 1) 
- ประธานเปิดการฝึกอบรม  3,000 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร   
- ค่าวัสดุ 

- 
 
- 
- 
- 

20,000 
 

3,000 
20,000 

- 

- 
 
- 
- 

12,000 

20,000 
 

3,000 
20,000 
12,000 

2 ค่าจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 80 เล่มๆ 
ละ 150  บาท  (80 x 150) 

- 12,000 - 12,000 

3 ค่าจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  50 เล่มๆ 
ละ 120  บาท  (50 x 120) 

- 6,000 - 
 

6,000 

4 ก ากับติดตามฯ   - 6,000 - 6,000 
รวม - 137,000 12,000 150,000 

 

6. การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม-
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีแผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการศึกษา 
2. ระดับความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของเขตพ้ืนที่และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ส ารวจ 
 
 
 
- ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
 
 
 
- แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีแผนพัฒนาการศกึษา และแผนปฏิบัติ

การส าหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 น าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 
   3. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ เพิ่มข้ึน 
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โครงการที่ 28        สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ  ที่  5 
ชื่อโครงการ   การตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนโยบาย 

สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวอมรา  จันทะไทย 2. นางอุไรพร  พิมพาแสง  
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทส าคัญ     

ในการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการ
บริหารราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค และในการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการทีใ่ห้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการอย่างสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของนโยบาย ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ที่บ่งชี้ ถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความส าเร็จของงานราชการที่สอดรับกับกลยุทธ์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผนในฐานะท่ีเป็นกลุ่มเลขานุการเกี่ยวกับการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงต้องก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ตามของกลุ่ม/หน่วย และสถานศึกษา จึงก าหนดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือใช้ เป็นแนวทางด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจติดตามประเมินผล วิเคราะห์การปฏิบัติงาน

ตามนโยบายแก่สถานศึกษา 
    2. เพ่ือสรุปประมวลผลและรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลประจ าปี เสนอ สพฐ. 
หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

กลุ่มงาน/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จ านวน 7 กลุ่ม  
1 หน่วย  146  โรงเรียน   
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ด้านคุณภาพ 
กลุ่มงาน/หน่วย โรงเรียนในสังกัด  เข้าใจนโยบายและกลยุทธ์  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สามารถจัดท าแบบติดตามได้อย่างถูกต้อง 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจ ติดตามผล

การด าเนินงานสถานศึกษา ในสังกัด 
ปีงบประมาณ 2562 

1 ธ.ค.-31 ธ.ค. 2562 นางอุไรพร พิมพาแสง 

2 1. จัดท าเอกสารการติดตามการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. รับการตรวจติดตามจาก สตผ., สพฐ. 
3. สร้างความเข้าใจในนโยบายและกลยุทธ์ 
สพฐ. แก่สถานศึกษา 

16 พ.ค.-30 ก.ย. 2562 นางอุไรพร  พิมพาแสง 
นางสาวอมรา  จันทะไทย 
 

3 สรุปผล  รายงานผล 1 - 31 ต.ค. 2562 นางอุไรพร  พิมพาแสง 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าจัดท าเอกสาร 
1. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการจดัการศึกษา 
สพป.อด.4 ประจ าปีงบประมาณ  2562  
2. จัดท าแบบติดตามกลยุทธ์ สพฐ.  
3. เครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ    

 
- 
 
- 
- 

 
30,000 

 
10,000 
5,000 

 
- 
 
- 
- 

 
30,000 

 
10,000 
5,000 

2 ค่ารับรองกรรมการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
- ค่าอาหาร  อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

- 35,000 - 35,000 

3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  รอบ  12  เดือน 

- 20,000 - 20,000 

 รวม - 100,000 - 100,000 

6. การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการ   
ตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
นโยบายของ สพฐ. มีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานและ มีข้อมูลในการด าเนินงาน  
ที่ถูกต้อง 

ประเมินผลเชิงคุณภาพ 
ดีมาก    ระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ดี         ระดับร้อยละ 70-79 
พอใช้    ระดับร้อยละ 60-69 
ปรับปรุง  ระดับร้อยละ 0-59 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีศักยภาพในการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 2. สถานศึกษาได้รับรายงานผลการตรวจ ติดตาม ผลการด าเนินงานและรับทราบปัญหาและ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษา สามารถสรุป
ประมวลผล และรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลประจ าปีได้ตามก าหนด 
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โครงการที่ 29    สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.ที่ 5 
ชื่อโครงการ   การตรวจสอบการเงินทั่วไปของสถานศึกษาในสังกัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2562  
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสังวาลย์  ทาแก้ว 2. นางสาวมะลิวรรณ  ประสมศรี 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน    
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและ                

ให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ดีขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่บรรลุ   
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ด้วยการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายในและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบโดยมีการด าเนินงานภายใต้
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง การาจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
เป็นขั้นตอนท่ีนับได้ว่ามีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาทั้งยังช่วยป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   ซึ่งการตรวจสอบ
ภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่าง
เป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดโดยฝ่ายบริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบ
ภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานได ้
 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและ
ผลการประเมินการตรวจสอบในปี 2561 เพ่ือประกอบในการพิจารณาเลือกหน่วยงานที่จะเข้าท าการ
ตรวจสอบ โดยก าหนดปัจจัยเสี่ยงไว้  3  ปัจจัย  ดังนี้               
 ปัจจัยที่ 1  จ านวนนักเรียนในความรับผิดชอบตามขนาดของโรงเรียน    

 ปัจจัยที่ 2  ปีงบประมาณท่ีได้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้าย   
 ปัจจัยที่ 3  การจัดส่งรายงานการเงิน ซึ่งได้ผลสรุปค่าความเสี่ยงที่เป็นตัวชี้วัดในการเลือก 

หน่วยรับตรวจที่จะเข้าตรวจสอบในปีงบประมาณ 2562 อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน  
การบัญชีและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน  การบัญชี และการพัสดุ เป็นไปตาม
นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ ระบบวิธีการ  ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง   
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 2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
 2.4 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงินและการบริหารพัสดุ   
 2.5 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
        1. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด 
     2. ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนของสถานศึกษาในสังกัด 

 3. สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 25 โรงเรียน      
      

ด้านคุณภาพ 
. สถานศึกษามีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 1. การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

2. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การวางแผนการตรวจสอบ 
5. การวางแผนการปฏิบัติงาน 

1-15  ตุลาคม  2561 นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
และคณะ 

2 การปฏิบัติงาน 
     1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
     2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
     3. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

1 พฤศจิกายน 60 
 ถึง 

30 สิงหาคม 61 
 

นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
และคณะ 

3 1.การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. การติดตามผล 

1-30 กันยายน 61 นายสังวาลย์  ทาแก้ว 
และคณะ 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย                        เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ตรวจสอบการเงินทั่วไปของโรงเรียนใน
สังกัดจ านวน 25 โรงเรียน 

- 25,000 - 25,000 

รวม - 25,000 - 25,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีความ
เสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด 
2. ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
ของสถานศึกษาในสังกัด 
3. สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 25 
โรงเรียน 

1.สถานศึกษาที่มีความเสี่ยง
ได้รับการตรวจสอบ 
2. ร้อยละความส าคัญในการ
ด าเนินงานตามแผน 
3. ร้อยละ 16 ของจ านวน
สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด 

-กระดาษท าการส าหรับ
การตรวจสอบ 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รายงานการเงินของ
โรงเรียนมีความถูกต้อง 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี มีความรับผิดชอบและเกิดความโปร่งใส     
ในการปฏิบัติงาน 
 2. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 3. เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการประสานงานและมีความเข้าใจนโยบาย
ของหน่วยงาน 
 4. ส่งเสริมให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า 
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

โครงการที่ 30         สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ   นิเทศพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562  
 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย        
ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ในทุกมิติโดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิต ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 โดยมีประเด็น
กลยุทธ์ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education) 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือ การบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ 7) น า Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด  สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  และเป็น
พลเมืองดีของชาติและการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
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มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการ
และความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้าน 
ที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถพิเศษ 
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท า
ขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น    
หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลัก
คิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีความเป็นเลิศ ทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่  

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิด     
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด กิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(1) ด้านผู้เรียน  
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย  อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงขึ้น  
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน (Reading 

Literacy)  
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื ่องคณิตศาสตร์  

(Mathematical Literacy)  
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  

(Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย คุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่

ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA  

(2) ด้านสถานศึกษา  
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning)  
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  

(IS: Independent Study)  
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ร้อยละของผู้เรียน มีID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ  
6) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนา          

ทักษะอาชีพตามความถนัด  
7) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
8) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
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9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

10) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  สิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : 
EESD)  

11) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา  อย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 

 เชิงคุณภาพ  
1) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้         

ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิด    
ที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

2) สถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

3) ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4) ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

5) สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ       
มีคุณธรรม จริยธรรม  

6) สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) ด้านผู้เรียน  
1) ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ

มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงขึ้น  
2) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
3) ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
4) ผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy)  
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6) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy)  

7) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Literacy)  

8) ผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
9) ผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
10) ผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย คุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
12) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน

ขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  
13) ผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA  

(2) ด้านสถานศึกษา  
1) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
2) สถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
3) สถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent 

Study)  
4) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ  
6) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะอาชีพ 

ตามความถนัด  
7) ผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
8) สถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
9) ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
10) สถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
11) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1. ประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 61 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 61 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3. ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 61 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

4. ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนา ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 61 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

5. ด าเนินงานตามกิจกรรม ตุลาคม 61– 
สิงหาคม  62 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการ กันยายน 62 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
7. สรุปรายงาน กันยายน 62 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ 2 ชุด ๆ ละ 7 คน ๆ ละ 
120 บาท จ านวนละ 3 ครั้ง เป็นเงิน  

5,040 - - 5,040 

 ค่าชดเชยน้ ามันคณะนิเทศแบบเหมาจ่าย  
จ านวน 2 ชุด  ชุดละ 5,410 บาท ต่อครั้ง 
จ านวน 3 ครั้ง เป็นเงิน  

32,460 - - 32,460 

 ค่าท าจัดสรุปรายงาน    - 2,500 - 2,500 
รวม 37,500 2,500 - 40,000 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล /
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติและการพลเมืองโลกที่ดี(Global Citizen)  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม              
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคม 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 
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6.  การวัดและประเมินผล (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล /
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม 

  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความ
ต้องการและความถนัด  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี 
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความ
แตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถ พิเศษ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว ซึ่ง
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของ
ผู้เรียน  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อม
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา
ในระดับเดียวกันและท่ี สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีความเป็นเลิศ  ทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

2) สถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

3) ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4) ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง      
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

5) สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ   
มีคุณธรรม จริยธรรม  

6) สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) ด้านผู้เรียน  
1) ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมี

ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
2) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
3) ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
4) ผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy)  
6) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical 

Literacy)  
7) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  (Scientific 

Literacy)  
8) ผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
9) ผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
10) ผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย คุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
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12) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน
ขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  

13) ผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA  

(2) ด้านสถานศึกษา  
1) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
2)  สถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
3) สถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent 

Study)  
4) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ  
6) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะอาชีพ    

ตามความถนัด 
7) ผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
8) สถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
9) ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
10) สถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
11) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
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โครงการที่ 31         สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสารสนเทศ 
    ระดับสถานศึกษา 
แผนงาน                  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์   2. นางสาวรัตนาภรณ์ ค ามูล 
    3. นางสาวมธุรดา ทองสมุทร 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ใช้โปรแกรมบริหาร
สถานศึกษางานทะเบียนวัดผล SchoolMIS และ SGS ตามล าดับ ในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2558 
และได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในปีการศึกษา 2559 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจัดเก็บให้
ครบถ้วน เพ่ือจัดระบบการออกหลักฐานทางการศึกษาโดยควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน และจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Admission) ตลอดจนจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และวุฒิ
การศึกษาเพ่ือบรรจุลงในบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลประวัติด้าน
การศึกษาที่มีความส าคัญในการพัฒนาคนในอนาคต  
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ขึ้น โดยด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียน
วัดผล SchoolMIS ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้การจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน   
เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนและสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษาของชาติต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.2  เพื่อพัฒนาส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม 
งานทะเบียนวัดผล SchoolMIS ระดับสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  รวมจ านวน 146 คน 
 2. ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 14 คน 

ด้านคุณภาพ 
 1.  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล 
SchoolMIS ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การสร้างความรู้ความเข้าใจและความ

ตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

มีนาคม 2562 นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล 
ผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียน
วัดผล SchoolMIS ครูกลุ่มเป้าหมาย  
 

มิถุนายน 2562 นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

มีนาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก์ 

4 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 
 

นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน  

ผ่านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SchoolMIS 
ปีการศึกษา 2561 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ของคณะกรรมการวิทยากรประชุม
เตรียมการ ระยะเวลา 1 วัน (8 คน x 1 วัน x 
130 บาท) 

 
 
 
- 

 
 
 

1,040 

 
 
 
- 

 
 
 

1,040 

1.2 ค่าพาหนะวิทยากรวันประชุมเตรียมการ/ 
วันจัดอบรม (8 คน x 100 บาท x 2 วัน) 

- 1,600 - 1,600 

1.3 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มของครูแกนน า 
ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน กลุ่มละ 4 คน 
(52 คน x 130 บาท x 1 วัน) 

- 6,760 - 6,760 

1.4 ค่าวัสดุการอบรม/เอกสารการอบรม     - - 600 600 

2 นิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน - - - - 
รวม - 9,400 600 10,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

6.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 100 
6.2 ครูแกนน าที่เข้ารับการอบรมมีทักษะการ
ใช้โปรแกรม SchoolMIS และขยายผลต่อได้ 
ร้อยละ 100 
6.3 โรงเรียนบันทึกผลการเรียน ผ่าน
โปรแกรมSchoolMIS ถูกต้องครบถ้วน และ
ทันตามก าหนด ร้อยละ 100 

- นิเทศติดตามการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียน 

- นิเทศติดตามการขยาย
ผลโปรแกรม SchoolMIS 
ระดับโรงเรียน 
 

 - แบบนิเทศการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 
 
- แบบนิเทศการบันทึก 
ผลการเรียนผ่าน
โปรแกรม SchoolMIS 
ระดับโรงเรียน 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
     7.2  ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล 
SchoolMIS และขยายผลต่อได้ 
     7.3  โรงเรียนในสังกัดด าเนินการบันทึกผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SchoolMIS  
ครบถ้วนและทันตามก าหนด 
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โครงการที่ 32        สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า  Video conference ด้วยโปรแกรม  
                                          OBS studio 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญโรม  ปัญญากุล 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้น าเอาเทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคมผ่าน
การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับที่รองรับระบบการสื่อสารข้อมูล ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ VDO 
Conference ให้กับทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดประชุม อบรมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  
และติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม อีกทั้งยัง
ลดปัญหาความเสี่ยงอันจะเกิดจากการเดินทางไปประชุม ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายการในด าเนินการจัดการ
ประชุมอีกด้วย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 143 โรง 
และมีความแตกต่างในด้านภูมิประเทศ ระยะทางห่างไกล จึงได้น าเอาเทคโนโลยีด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับที่รองรับระบบการสื่อสารข้อมูล เพ่ือลดขั้นตอน 
ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา เป็นการน านวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการส่งเสริมการจัด
การศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือศึกษาค้นคว้าการจัดท า Video  conference ด้วยโปรแกรม OBS studio 
 2. เพ่ือจัดท าระบบVideo  conference ด้วยโปรแกรม OBS studio 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

      ครูผู้สอน โรงเรียนละ 1 คน รวม 143 คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดท า Video   

conference ด้วยโปรแกรม OBS studio       
      3.2.2 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าระบบ Video  conference  

ด้วยโปรแกรม OBS studio 
 



149 

                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 
2 
3 
4 
 
5 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท า Video  
conference ด้วยโปรแกรม OBS studio
สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 30 ต.ค. 2561 
1 พ.ย. 2561 
3 ธ.ค. 2561 

23 – 24 ก.พ. 2562 
 

15 เม.ย. 2562 

นายบุญโรม ปัญญากุล 
นายบุญโรม ปัญญากุล 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
 
นายบุญโรม ปัญญากุล 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
3 จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ - - - - 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท า Video  

conference ด้วยโปรแกรม OBS studio 
7,200 40,300 2,000 49,500 

5 สรุปและรายงานผล - 500 - 500 
รวม 7,200 40,800 2,000 50,000 

6.  การวัดและประเมินผล 

               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล /

ประเมินผล 
   เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการจัดท า Video   
conference ด้วยโปรแกรม OBS studio    

- การสังเกต 
- การมีส่วนร่วม 
- การสอบถาม 

- แบบการสังเกต 
- ใบงาน 
- แบบสอบถาม 

2. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
ระบบ Video  conference ด้วยโปรแกรม 
OBS studio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินชิ้นงาน - แบบประเมิน 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดท า Video 

conference ด้วยโปรแกรม OBS studio    
 7.2 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบ Video conference ด้วยโปรแกรม OBS studio 
สามารถสื่อสารด้วยระบบ Video conference ระหว่างโรงเรียน กับ โรงเรียน และ ระหว่างโรงเรียนกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 33         สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV)
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญโรม  ปัญญากุล 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดด าเนินการใน
ประเด็นด้านการศึกษา เรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กเพ่ือช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่
ตรงสาขาวิชาเอก นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพัฒนาทักษะการสอนและลดภาระ
การเตรียมการสอนของครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายให้โรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ NEW DLTV ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกล ให้สอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และปัญหาการมีครูไม่ครบ
ชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกตลอดจนลดภาระการเตรียมการสอนของครู 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 143 โรง 
แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 69 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 69 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 5 โรง ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและ
นักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV และสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง อันจะเป็นการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมให้
โรงเรียนรู้จักวิธีการบ ารุง รักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถน า
ศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมได้ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

      ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน รวม 69 คน        
3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยี ระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV ใช้ในการ 

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความสามารถ ในการบ ารุงรักษา และ

ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 
2 
3 
4 
 
 
5 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
(NEW DLTV) 
สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 30 ต.ค. 2561 
1 พ.ย. 2561 
3 ธ.ค. 2561 

11 – 12 พ.ค. 2562 
 
 

15 เม.ย. 2562 

นายบุญโรม ปัญญากุล 
นายบุญโรม ปัญญากุล 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
 
 
นายบุญโรม ปัญญากุล 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
3 จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ - 1,600 - 1,600 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
(NEW DLTV) 

- 21,040 6,860 27,900 

5 สรุปและรายงานผล - 500 - 500 
รวม - 23,140 6,860 30,000 
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6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถ
ใช้เทคโนโลยี ระบบการศึกษาทางไกล 
NEW DLTV ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- การมีส่วนร่วม 
- การสอบถาม 

- แบบการสังเกต 
- ใบงาน 
- แบบสอบถาม 

2. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมี
ความรู้ ความสามารถ ในการบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 

- การประเมิน - แบบประเมิน 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถน าศักยภาพของ 

เทคโนโลยี ระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 
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โครงการที่ 34    สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ   ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางแป้งหอม ค าสา 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล และส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษา ในสังกัด ในการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ฝ่ายบริหาร และบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 ได้เข้าใจ และ รับทราบนโยบายการบริหารจัดการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ และเป็น
ปัจจุบัน อีกท้ังเพ่ือสร้าง เครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารและ ผู้อ านวยการกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มเครือข่าย  ประธาน
ศูนย์สาระการเรียนรู้ 10 สาระ  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้
ร่วมกัน   

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารและ ผู้อ านวยการกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มเครือข่าย  ประธาน
ศูนย์สาระการเรียนรู้ 10 สาระ ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  รับทราบเละเข้าใจนโยบาย  ระเบียบ กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 158 คน ประชุมทุกเดือน เพ่ือรับทราบเละเข้าใจ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการ  

2. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มเครือข่าย ประธานศูนย์สาระ10 สาระ ฝ่ายบริหาร
ผู้อ านวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 
60 คน จ านวน 6 ครั้งต่อปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  
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 3. ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 70 คน 
จ านวน 6 ครั้งต่อปี เพ่ือมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องนโยบาย 
 4. ประชุมฝ่ายบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 20 คน 
จ านวน 6 ครั้งต่อปี รับทราบเละเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ  ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฝ่ายบริหาร และบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 ได้ประชุม   
ท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

         

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม ฝ่ายบริหาร และบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ได้ประชุมท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ปฏิบัติ 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
ประสานแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม 
ด าเนินการประชุมเครือข่ายพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 
ประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 2561 
การด าเนินการประชุม ๑ สัปดาห์ 
การด าเนินการประชุม ๑ สัปดาห์ 
ทุกเดือน 
 
กันยายน 2562 
กันยายน 2562 

กลุ่มอ านวยการ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
(170x130x8) 

- 176,800 - 176,800 

2 ค่าวัสดุ - - 23,200 23,200 
รวม - 176,800 23,200 200,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ฝ่ายบริหาร
และ ผู้อ านวยการกลุ่ม ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี  เขต  4 ประธานกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มเครือข่าย  
ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ 10 สาระ  
ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้
ร่วมกัน   

การติดตาม ผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจ 

-แบบติดตาม 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา  ฝ่ายบริหาร
และ ผู้อ านวยการกลุ่ม ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี  เขต 4   ประธานกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มเครือข่าย  
ประธานศูนย์สาระ-  การเรียนรู้ 10 
สาระ  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  รับทราบ
เละเข้าใจนโยบาย  ระเบียบ กฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 

การติดตาม ผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบติดตาม 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 35         สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
    ระบบการควบคุมภายใน 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวปณิษา  บุญมาก  2. นางเพชรี  พงษ์ไพร 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561  -  30 กันยายน 2562 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน     
พ.ศ. 2544  ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่นด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ประเทศชาติ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือเป็นการปรับปรุง
การควบคุมให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้กับสถานศึกษาและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 

2.  วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

  2. เพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
           - ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  
144  คน 
 - รอง ผอ.สพป.อด. 4  ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบ  จ านวน 16 คน  รวมทั้งสิ้น  
160  คน 
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ด้านคุณภาพ 
 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันความผิดพลาด ความ

เสียหาย การรั่วไหล  และการสิ้นเปลืองในหน่วยงานได้  

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 
 

แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมวางแผน 
ก าหนดเนื้อหา/จัดท าเอกสาร 

พฤศจิกายน  2561 คณะท างาน 

2 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พฤศจิกายน 2561 – 
มิถุนายน  2562 

คณะท างาน 

3 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน มิถุนายน 2562 คณะท างาน 
 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 144 คนๆ ละ  
25 บาท ( 144 x 25 บาท) 

- 3,600 - 3,600 

2. ค่าจัดท าเอกสาร 144 ชุด ชุดละ 6 บาท 
(144 x 10) 

- 900 - 900 

3. ค่าวัสดุท าป้าย - - 500 500 
รวม - 4,500 500 5,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพสามารถจัดส่งรายงาน 
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 

แบบรายงาน แบบรายงาน 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๔ มีความรู้ 

ความเข้าใจในการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน และสามารถรายงานผลการด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 36   สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสื่อ 
    ดิจิทัลด้วยมือถือ    
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์    2. นายพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน   

3. นางสาวปณิษา  บุญมาก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมา มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่าง
ชัดเจน คือ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจ มีการกระจายภารกิจและทรัพยากรใน
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและต้องสนองความต้องการของ
ประชาชน   
 ซึ่งในยุคการแข่งขันทางข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่ผลิตสื่อได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถเผยแพร่ได้
หลากหลายช่องทาง ย่อมถือว่าได้เปรียบ ดังนั้นทุกองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จ าเป็นต้อง
ปรับตัวและปรับทิศทางในการผลิตสื่อภาพ เสียงวิดีโอ เพื่อที่จะน าเสนอต่อผู้รับสารให้สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เราสื่อออกไปโดยทั่วถึง ถูกต้อง ให้ทันต่อยุคสื่อสารองค์รวมที่แพร่หลายในปัจจุบันและอนาคต 
 ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 จึงได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือขึ้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้มีแนวคิดและมุมองใหม่ ส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบที่
น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย กระบวนการคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ มีการ
ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมยังสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ช านาญงานในสายอาชีพอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
ทันต่อเหตุการณ์   ที่เกิดขึ้น 
 2.2 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีของการด าเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 เพ่ือสามารถผลิตสื่อภาพ วิดีโอและเสียงได้อย่างมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทักษะในคิดสร้างสรรค์การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ดูน่าสนใจ 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทักษะโปรแกรมการผลิตสื่อวีดีทัศน์ 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - ตัวแทนนักประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มๆ ละ 1 คน 
 - ตัวแทนของบุคลากรของแต่ละกลุ่มงานในส านักงาน  7  คน 
    รวมจ านวน  20  คน 

 ด้านคุณภาพ 
             3.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 หน่วยงาน
ราชการองค์กร ชุมชน ประชาชน ในจังหวัดอุดรธานี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาและรับทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ตรงกัน 
    3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับทราบข่าวสารทางด้านการจัด
การศึกษา การเรียนการสอน การสื่อสารด้านต่าง ๆ เท่าเทียมกัน รู้ทันข่าวสารและเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
เท่าทันโลกปัจจุบัน 
    3.3 ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถประชาสัมพันธ์งานที่ปฏิบัติได้     

4. กิจกรรมและการวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

/สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด  
- เรียนภาคทฤษฏีกับประสบการณ์
การท างานจริง 
ควบคู่กันไปวิธีการฝึกอบรม  
วิธีการฝึกอบรม 
- การบรรยายจากวิทยากร / สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
รูปแบบการด าเนินงาน 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ประชุมคณะท างาน 
4. แจ้งประสานหน่วยงาน/กลุ่ม
ภารกิจ 
5. ด าเนินการตามโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ต.ค. 2561 –                  
30 ก.ย. 2562 
 

1.นายพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน 
2.นางสาวปณิษา  บุญมาก 

 
 



162 

                                                  แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
 ภาคทฤษฎี / ปฏิบัติ  รวม  25  ชั่วโมง 
 1. หลักการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จ านวน  3  ชั่วโมง 
  - การคัดเลือกแหล่งข่าว 
  - การรวบรวมข้อมูลข่าว 
  - โครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว 
  - ฝึกปฏิบัติ 
 2. นักเล่าเรื่องด้วยมือถือ   จ านวน  22  ชั่วโมง 
  - รู้จักมือถือของเรา 

- หลักคิดเรื่อง วารสารศาสตร์มือถือ (Mobile Journalism) การน าไปใช้ ในการผลิต     
  เนื้อหาส าหรับสื่อออนไลน์ประเภทต่าง 
- ภูมิทัศน์ของการสื่อสาร 4.0 เครื่องมือ แผนงาน และ ทัศนคติในการสื่อสาร 
- มารู้จักแอพดีๆ ส าหรับการใช้มือถือท างานผลิตเนื้อหา พร้อมแนะน าอุปกรณ์ต่างๆ 
  หัดการใช้งานขาตั้ง ตัวประคองมือถือ และไมโครโฟน 
- เข้าใจการท างานผลิตวีดีโอ เพ่ือการเล่าเรื่อง การวางแผน การถ่ายท า และ การตัดต่อ  
  ขั้นตอนที่ถูกขมวดมาอยู่ในกระบวนการเดียวกันในยุคปัจจุบัน 
- ทดลองถ่ายคลิป ตัดต่อด้วยมือถือ 
- การพากย์และการลงเสียงให้น่าฟัง การเปิดหน้าพูดกับกล้องการสัมภาษณ์ 
- น าทั้งหมดมาประมวลร่วมกัน หลักการตัดต่อ การเลือกภาพ และการใช้รอยต่อภาพ 
  ประเภทต่างๆ พร้อมลงเสียงบรรยาย ใส่เพลงประกอบ 
- รีวิวงาน และคอมเม้นท์ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. - ค่าวิทยากรภายนอก 25 ชั่วโมง      
(บุคลากรของรัฐ) 
ชั่วโมงละ 600 บ.  ( 25 x 600 ) 
- ค่าวิทยากรภายนอก 9 ชั่วโมง          
(มิใช่บุคลากรของรัฐ) 
ชั่วโมงละ 1,200 บ.  ( 9 x 1,200 ) 

25,800 - - 
 

25,800 

2 ค่าอาหาร + อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 130 x 25 คน x 2 วัน) 

- 6,500 - 6,500 

3 ค่าห้องพัก 1 ห้องๆ ละ 1,200 บ. 
1 คืน ( 1,200 x 1 ) 

- 1,200 - 1,200 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

4 ค่าเอกสาร 20 ชุดๆ ละ 75 บ. 
( 20 x 50 ) 

- 1,500 - 1,500 

รวม 25,800 9,200 - 35,000 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

   - สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 หน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน 
ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาและรับทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   - ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถ
ประชาสัมพันธ์งานที่ปฏิบัติได้ 
   - หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชน ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
   - เป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้า นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและสร้างภาพลักษณ์
และความเข้าใจที่ดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 หน่วยงานของรัฐและประชาชน 
- เป็นการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรให้มีการประงานงานกัน
ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
   - ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และ
วิธีการด าเนินงานของสถาบัน รวมถึงการประสานความคิดเห็น
ของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการ
ด าเนินงาน 
 

- ตอบ
แบบสอบถาม 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 - สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- บันทึกการสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และหน่วยงานอ่ืน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ที่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 7.2 ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีของการด าเนินการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สาธารณชน 

7.3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7.4 ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 หน่วยงานของรัฐและประชาชน  
 7.5 มีเครือข่ายงานการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 7.6 ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การบริหาร
และการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รวมถึงมีความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
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โครงการที่ 37     สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ    อบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนุชธิตา   มหาฤทธิ์ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – กันยายน  2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิ
บ าเหน็จบ านาญของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยน าฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  ลดขั้นตอนและภาระงานของส่วนราชการ  และให้ผู้ขอรับสิทธิทราบข้อมูลของตนเอง  ตรวจสอบ
การด าเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน  เพ่ือสร้างความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญ  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ.  2558 และเป็นการเ พ่ิมช่องทางในการบริการแก่ผู้ รั บบ า เหน็จบ านาญในด้านต่าง ๆ              
อย่างเหมาะสม   
 ดังนั้น  เพื่อตอบสนองบทบาทภารกิจด้านการให้บริการดังกล่าว  และเพ่ือเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จึงจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมการข่ืนขอรับบ าเหน็จบ านาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

 2. เพ่ือให้ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของทางราชการได้
ทุกขั้นตอนผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ  และได้รับบ าเหน็จบ านาญ  สวัสดิการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อ
พ้นจากราชการ 

 3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ านวน 100 คน 
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ด้านคุณภาพ 
1. ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า มีความรู้ความเข้าใจในระบบ

บ าเหน็จบ านาญ  สามารถตรวจสอบการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 2. ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิที่ตนพึงได้ และทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ     

โครงการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

มีนาคม 2562 นางสาวนุชธิตา   มหาฤทธิ์ 

2 จัดท าหนังสือเชิญวิทยากรจากคลังเขต 
4  และ แจ้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

เมษายน  2562  
นางสาวนุชธิตา มหาฤทธิ์ 

3 จัดท าคู่มือการขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เมษายน  2562 นางสาวนุชธิตา มหาฤทธิ์ 

4 จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการ
ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง
ทางระบบอ็เล็กทรอนิกส์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

พฤษภาคม  2562 นางสาวนุชธิตา มหาฤทธิ์ 

5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องส่ง
ข้อมูลที่ได้รับจากระบบบ าเหน็จ
บ านาญ  ให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเงิน
บ าเหน็จบ านาญ 

มิถุนายน – กันยายน  
2562 

นางสาวนุชธิตา มหาฤทธิ์ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร  2 วัน วนัละ 6 ชม. 

2*6*600 
7,200  - 7,200 

2 ค่าจัดท าเอกสารคู่มือการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญผ่านระบบอิเล็กรอนิกส์จ านวน 
100  ชุด  ชุดละ  50  บาท 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

3 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จัดอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 
 

 
 
- 

 
 

13,000 

 
 
- 

 
 

13,000 

4 ค่าจัดท าป้าย ค่าวัสดุใช้สอย   4,800 4,800 
รวม 7,200 18,000 4,800 30,000 

 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจ า 
-  มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องขอรับ
บ าเหน็จบ านาญผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
-  มีความพึงพอใจในการจัดอบรม
ดังกล่าว 

ประเมินผลความพึงพอใจ
หลังจากจัดอบรมโครงการ
อบรมหลักสูตรการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิต่างๆ หลังจากเกษียณอายุราชการ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลักจากการพ้นราชการ 
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         ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ที่ 221/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงาน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 

1. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.1 นายวิทยา  ประวะโข  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่     ประธานคณะท างาน 
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1.2 นายส าราญ  อินทนาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่     คณะท างาน 
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1.3 นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่     คณะท างาน 
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1.4 นายปัญจพล  แสงค าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่     คณะท างาน 
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1.5 นางสาวปณิษา  บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      คณะท างาน 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 1.6 นางสาวดวงจันทร์  เสียงใส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     คณะท างาน 
 1.7 นางสาวสุพิชพร  ติดสุข ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ คณะท างาน 
 1.8 นายสังวาลย์  ทาแก้ว  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่      คณะท างาน 
     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 1.9 นายหลักการ  สีพาพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     คณะท างาน 
 1.10 นายบุญโรม  ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม   คณะท างาน 
     ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
         /1.11 นายทนงศิลป์.... 
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 1.11 นายทนงศิลป์  จันทะแจ้ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  คณะท างาน 
การจัดการศึกษา 

 1.12 นายสิทธิพล  พลวี  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่      คณะท างาน 
     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.13 นายไพบูลย์   ค ากันยา ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.14 นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.15 นายสุนทร  ปิรนันท์  ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.16 นายเมธี  มูลธิ  ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.17 นางเกษมณี  ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.18 นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.19 นางสาวจิณณพัฒน์ ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.20 นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.21 นายสุดสาคร  ค าภา  ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.22 นายธีรพล  สุรภักดิ์  ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.23 นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.24 นางวราลักษณ์  อินทา ศึกษานิเทศก์        คณะท างาน 
 1.25 นายกฤติชัย  สุริยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนฐานะ     คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน) 
 1.26 นายสุรพล  หริตกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือโรงเรียนกุดจับเมืองเพีย) 
 1.27 นายธนพล  ศิริวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายเชียงเพ็งปะโค) 
 1.28 นายสุรชัย  จ าปาฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแค      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านก้องนาแค,ก.ต.ป.น.) 
 1.29 นายอุดม  โทนไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง     คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง) 
 1.30 นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมส าราญ,ก.ต.ป.น.) 
 1.31 นายเฉลิม  มุ่งปั่นกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท, 

นายกสมาคมอ าเภอบ้านผือ) 
 1.32 นายนิคม  สมจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ) 
 
                /1.33 นางสาวนิภารัตน์...   
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 1.33 นางสาวนิภารัตน์  อินทนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคูณ      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ) 

1.34 นายอุทิศ  พิลาวัลย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง      คณะท างาน 
     (ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ าโมง) 
 1.35 นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหายโศก      คณะท างาน  
 1.36 นางฉวีวรรณ  ทองไวย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดง      คณะท างาน 
 1.37 นายปัญญา  อินทะวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์     คณะท างาน 
 1.38 นายสุพจน์  แข็งแรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าซึม      คณะท างาน 
     (นายกสมาคมครูอ าเภอน้ าโสม) 
 1.39 นายไสว  พังคะบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาลึม      คณะท างาน 
     (ผู้แทน ก.ต.ป.น.) 
 1.40 นายอภิรมย์  ผิวละคร ครู  โรงเรียนยางโกนวิทย์       คณะท างาน 
 1.41 นายเดชศร  ปราบพาล ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว       คณะท างาน 
     (ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) 
 1.42 นายพิทักษ์  กาศลุน  ครู  โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ      คณะท างาน 
     (ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา) 
 1.43 นางระออย วงษ์แก้ว  ครู  โรงเรียนบ้านนาล้อม       คณะท างาน 
     (ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
 1.44 นายชัชวาล  นันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์      คณะท างาน 
     (ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
 1.45 นางอรุณ  พิลาอุ่น  ครู โรงเรียนคูดงประชาสรรค์      คณะท างาน 
     (ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
 1.46 นายพูนลาภ  นาคสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง      คณะท างาน 
 1.47 นางศิริพร  ชัยภูมี  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 
 1.48 นางจิตรัตน์  ศรีนันท์ดร นักวิชาการศึกษาช านาญการ      คณะท างาน 
 1.49 นางสาวอมรา  จันทะไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะท างาน/เลขานุการ 
 1.50 นางอุไรพร พิมพาแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน/ผูช้่วยเลขานุการ 
 1.51 นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน/ผูช้่วยเลขานุการ 
 1.52 นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล          คณะท างาน/ผูช้่วยเลขานกุาร 
 1.53 นายมนตรี  จันทะพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์              คณะท างาน/ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 1.54 นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์              คณะท างาน/ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 1.55 นายสยมพล  จันทะแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว               คณะท างาน/ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 
                /มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที ่ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้น เพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายหรือทิศทางในการก าหนดกรอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 2.1 นายปัญจพล แสงค าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่    ประธานคณะท างาน 
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 2.2 นางอุไรพร  พิมพาแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
 2.3 นางสาวณัชชา  มหาฤทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           คณะท างาน 
 2.4 นางสาวอมรา  จันทะไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะท างาน/เลขานุการ 
 2.5 นางสาวรัตติกาล อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.6 นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.7 นายสยมพล  จันทะแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว                  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ด าเนินการประสานให้การประชุมจัดท าแผนส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

3. คณะท างานฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
 3.1 นายสังวาลย์  ทาแก้ว  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  ประธานคณะท างาน 
     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 3.2 นายสุรัตน์  สมศรี  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน      คณะท างาน 
 3.3 นายนิคม  วรรณพัฒน์ พนักงานธุรการ ส.4       คณะท างาน 
 3.4 นายล าดวน  แก้วมาเหนือ ช่างไม้ 4                   คณะท างาน 
 3.5 นายทองพัฒน์  หอมพรมมา นักการภารโรง        คณะท างาน 
 3.6 นางแป้งหอม  ค าสา  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน/เลขานุการ 
 3.7 นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดสถานที่  จัดโต๊ะประชุมและตกแต่งห้องประชุม  พร้อมดูแลความเรียบร้อยภายใน
ห้องประชุม เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมการจัดท าแผนประจ าปีด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

4. คณะท างานฝ่ายจัดท าเอกสารประกอบการกระชุม  ประกอบด้วย 
 4.1 นายปัญจพล  แสงค าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่    ประธานคณะท างาน 
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 4.2 นางอุไรพร  พิมพาแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
 4.3 นางสาวณัชชา  มหาฤทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           คณะท างาน 
 4.4 นางสาวอมรา  จันทะไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะท างาน/เลขานุการ 

         /4.5 นางสาวรัตติกาล... 
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 4.5 นางสาวรัตติกาล อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.6 นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.7 นายสยมพล  จันทะแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว                  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดท าเอกสารประกอบการประชุมให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ 

5. คณะท างานฝ่ายรายงานตัว  ลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
 5.1 นางอุไรพร  พิมพาแสง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ประธานคณะท างาน 
 5.2 นางสาวณัชชา  มหาฤทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           คณะท างาน 
 5.3 นางสาวรัตติกาล อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล              คณะท างาน/เลขานุการ 
 5.4 นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวผู้เข้าประชุม  จัดที่พักผู้เข้าประชุม 

6. คณะท างานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 6.1 นายทนงศิลป์  จันทะแจ้ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล    ประธานคณะท างาน 

การจัดการศึกษา 
 6.2 นายอภิรมย์  ผิวละออ ครู  โรงเรียนยางโกนวิทย์       คณะท างาน 
 6.3 นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           คณะท างาน 
 6.4 นายมนตรี  จันทะพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์            คณะท างาน/เลขานุการ 
 6.5 นายสยมพล  จันทะแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว        คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสต และคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับการประชุม  ดูแลอ านวย
ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์โสตฯ ขณะด าเนินการประชุม  ถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม  และ
ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านเว็บไซต์ 

7. คณะท างานฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
 7.1 นางสาวปณิษา บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         ประธานคณะท างาน 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 7.2 นางสมจิตร  ไพรหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
 7.3 นางจิตรัตน์  ศรีนันท์ดร นักวิชาการศึกษาช านาญการ      คณะท างาน 
 7.4 นางแป้งหอม  ค าสา  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ         คณะท างาน/เลขานุการ 
 7.5 นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม 

 

                 /8. คณะท างาน... 
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8. คณะท างานฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
 8.1 นางสาวสุพิชพร  ติดสุข      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานคณะท างาน 
 8.2 นางสาวนุชธิตา  มหาฤทธิ์ นักวิชาการเงินปละบัญชีปฏิบัติการ       คณะท างาน 
 8.3 นางสาวนันท์นภัส รชตรุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการ       คณะท างาน 
 8.4 นายสุรัตน์  สมศรี  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญการ       คณะท างาน 
 8.5 นางวิลัยวรรณ์ สีพาพันธ์      นักวชิาการการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ  คณะท างาน/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่ วางแผนจัดเตรียม จัดหางบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  จัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

         (นายวิทยา  ประวะโข) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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                                                                    แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 
 
 

 

คณะผู้จัดท า 

 

 ที่ปรึกษา 
นายวิทยา  ประวะโข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญจพล  แสงค าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 คณะท างาน 
 นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

นางสาวอมรา  จันทะไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางอุไรพร  พิมพาแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
นายสยมพล  จันทะแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว 

 บรรณาธิการ 
 นางสาวอมรา  จันทะไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 ศิลปกรรม / พิมพ์ 
 นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 นายสยมพล  จันทะแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว 

 ตรวจทาน 
 นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 นางสาวอมรา  จันทะไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 

 

 


