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บทน า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

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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                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

 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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กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอสังคม, อ้าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต ้  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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กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 อ้าเภอบ้านผือ เป็นที่ราบสูงเชิงเขาภูพาน ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ ภูเขา พ้ืนที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูก  ท้าไร่  ท้านา  มีล้าธารสายเล็กที่ส้าคัญหล่อเลี้ยงพ้ืนที่หลายสาย เช่น ล้าน้้าโมง  ส้าหรับ
อ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอนายูง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าเขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยพรรณไม้
นานาชนิด  มีล้าน้้าโสมหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งปี  ส่วนอ้าเภอกุดจับ สภาพพ้ืนทีเ่ป็นที่ราบลุ่ม 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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กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

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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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 
 

 



9 

                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  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) 



10 

                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  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 โรงเรียนบ้าน 
โคกสว่าง  (โรงเรียนหลัก) 

3. โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา เรียนรวมกับโรงเรียน 
บ้านดงหมูชัยเจริญ (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) เรียนรวม
กับ 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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                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  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 

                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  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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                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  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 เขา้เรียนชั้นอ่ืน 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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                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  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 1,037 
4  ครูผู้ช่วย  199 - - - - 199 

รวมทั้งสิ้น  199 255 150 756 2 1,362 

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

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 
 

สภาพการจัดการศึกษา 
 สพป.อุดรธานี เขต 4 ด้าเนินการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วย
กระบวนการใช้เครือข่ายความร่วมมือ และภาคีพัฒนาเป็นปัจจัยสู่ความส้าเร็จ ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร 
“ป้ายชัด  ตัดหญ้า ทาสี” ค่านิยมองค์กร “องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ งานสัมฤทธิผล คนดีก้าวหน้า 
พัฒนาอย่างยั่งยืน” และเป้าหมาย   การพัฒนา “โรงเรียนแห่งความสุข  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แห่งความสุข” ปรากฏผลการด้าเนินงาน สรุปดังนี้ 

1. ผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพตามนโยบาย 
จุดเน้นของ สพฐ. และ สพป.อุดรธานี เขต 4 สรุปดังนี้ 
1.1 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 และที่ 4 สูงกว่า
เป้าหมาย 
1.2 การใช้สื่อ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครบทุกโรงเรียน  
1.3 ด้าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครบ 
ทุกแห่ง  
1.4 สถานศึกษาในสังกัด การใช้ Internet ความเร็วสูง ครบ ทุกแห่ง 
1.5 การประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference ในการมอบนโยบาย การท้าความ 
เข้าใจการด้าเนินการสอบระดับชาติ การสร้างความเข้าใจ เน้นย้้าการด้าเนินงานของ 
สถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน สถานศึกษาสามารถรับชมได้ครบทุกแห่ง  
1.6 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล ครบทั้ง 31  
ต้าบล 31 แห่ง และได้ด้าเนินการประเมินระดับที่ 1 และระยะท่ี 2 มีผลการประเมิน  
มีความพร้อมทั้ง 31 แห่ง  
1.7 ผลการพัฒนาคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีสถานศึกษา 
ได้รับรางวัล 8 แห่ง มากเป็นอันดับ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 10 
1.8 พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ 

- โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ได้รับรางวัลระดับประเทศ จ้านวน 10 แห่ง 
- โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นน้า ระดับประเทศ จ้านวน 5 แห่ง 

       1.9 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ โดยใช้กระบวนการ 
          PLC กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning  คูปองพัฒนาครู จ้านวน 1,185 คน  
  คิดเป็นร้อยละ 92 
       1.10 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม ยุบเลิกสถานศึกษา ส้าหรับ 
  โรงเรียน  ที่มีนักเรียนต่้ากว่า 40 คน ได้ครบ 100% 

      1.11 การพัฒนาบุคลากรด้านจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
 น้อย ประเทศไทย จ้านวน 115 แห่ง และในปีการศึกษา 2562 จะด้าเนินการครบ  
 100 % 
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2. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
  2.1 ด้านครู 
    1) ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 3 คน 
   2) รางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ จ้านวน 1คน 
   3) รางวัลคุรุสดุดี ระดับชาติ จ้านวน 6 คน 
   4) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับชาติ จ้านวน 4 คน 
   5) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ระดับชาติ จ้านวน 3 คน 
 
  2.2 ด้านนักเรียน 

  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้น จากปี
การศึกษา 2560 ในภาพรวม 1.53  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม 2.47  

2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
มีผลด้านการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีและดีมาก ทุกราย
สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.15 
   3) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561             
วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ้านวน 3 คน 

4) ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการและ 
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ครบทุกรายการ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 7 รายการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ้านวน 2 รายการ  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  จ้านวน  2 รายการ  
   5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขันตอบ
ค้าถามสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน ครั้งที่ 23  
   6) ด้าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
   7) โครงการว่ายน้้าเพื่อชีวิต ส้าหรับเด็กนักเรียน จ้านวน 2,000 คน 
   8) โครงการสอบวัดความสามารถด้านวิชาการนักเรียนระดับนานาชาติ        
มีนักเรียนเข้าสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ้านวน 321 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบระดับประเทศ 
จ้านวน 29 คน 
   9) โครงการแข่งขันตอบค้าถามสารานุกรมไทย ส้าหรับเยาวชน ชนะเลิศระดับ
จังหวัด  477 คน เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับภาค จ้านวน 6 คน และเข้าแข่งขันระดับประเทศ 
จ้านวน 3 คน 

  2.3 ด้านโรงเรียน 
   1) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ 
   2) รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ 
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3) รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาคปี
การศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 

   4) รางวัลนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the best 
   5) รางวัล IQA AWARD ของ สพฐ. ประจ้าปี 2561 
   6) รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ จ้านวน 2 โรงเรียน 

2.4 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   1) การร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมว่ายน้้าเพ่ือชีวิต (Life Saving) ส้าหรับ
นักเรียนในสังกัด จ้านวน 800 คน งบประมาณ 400,000 บาท กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จ้านวน 1,000,000 บาท 
รวม 1,400,000 บาท 
   2) การร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิต พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาไทย โรงเรียนใน
สังกัดอ้าเภอกุดจับ ท้าให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 9.32  
   3) บริษัทโรซ่าและอ้าเภอน้้าโสม ให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองครบทุกโรงเรียนและมีโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ้านวน 10 โรงเรียน ซึ่งเป็นส้านักงานเขตพ้ืนที่ที่มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรมากท่ีสุดในประเทศ 

  2.5 ด้านการปรับปรุงอาคารส านักงาน 
   ได้ด้าเนินการปรับปรุงอาคารส้านักงาน ให้มีความสวยงาม มีสง่าราศี และ
ความเป็นเอกลักษณ์ของส้านักงาน จัดให้มีจุดบริการต่าง ๆ สามารถใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ให้บริการข้าราชการครู ผู้บริหาร นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจในการรับ
บริการ โดย 

1) จัดแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบส้าหรับเจ้าหน้าที่ในส้านักงานเขตพ้ืนที่ 
2) การจัดจุดบริการ 

- มุมห้องสมุด 
- ห้องพยาบาล 
- มุมอาหาร 
- มุมรับรอง 
- ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 
- เรือนเพาะช้า 
- สวนครัว 
- คลินิกเลื่อนเงินเดือน 
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สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข 
ด้านวิชาการ 

ปัญหา 
1. ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้า 
2.  มีโรงเรียนขนาดเล็กเกินร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัด ท้าให้ก่อเกิดปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น  

ครูสอนไม่ตรงความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
3. ของบและวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา อาคารสถานที่ ส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนสอน 

แนวทางแก้ไข 
1. จัดกิจกรรมที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็น 
2.  ครูควรปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอน ควรน้ารูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ มาใช้ให้ 

เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มตรงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
3.  ใช้กระบวนการประเด็นคุณภาพภายใน ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และใช้ผล 

การประเมินมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
4.  รัฐสนับสนุนการจัดหาสื่อ อุปกรณ์การศึกษา อาคารสถานที่ให้เพียงพอ เหมาะสม           

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อการเรียนรู้ 

ด้านบุคลากร 
 ปัญหา 

1.ขาดแคลนอัตราก้าลังบุคลากร ทั้งระดับสถานศึกษาและบุคลากรในเขนพ้ืนที่การศึกษา 
2.บุคลากรขาดขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางแก้ไข 
  ระดับสถานศึกษา 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการไกลใช้ในการจัดการเรียนการสอน (DLTV/DLIT) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สรรหา บรรจุแต่งตั้ง บุคลากรให้เพียงพอตามกรอบ 

อัตราก้าลัง รวดเร็ว ทันก้าหนดเวลาก่อนเปิดภาคเรียน 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้าเนินการจัดสรรหา บรรจุแต่งตั้ง บุคลากรตามกรอบ

อัตราก้าลัง ด้วยความรวดเร็ว 
2. ลดความเหลื่อมล้้าการจัดกรอบอัตราก้าลัง เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจในการ 

ปฏิบัติราชการ   
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ด้านงบประมาณ 
 ปัญหา 
 ขาดแคลนงบประมาณในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการศึกษา 

 แนวทางแก้ไข 
 1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา สนองเป้าหมายความส้าเร็จตามนโยบายกลยุทธ์ จัดเน้นและบริบทของเขตพ้ืนที่อย่าง
เพียงพอเหมาะสม 
 2. สนับสนุน งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาให้เพียงพอ เนื่องจากสภาพปัจจุบัน                  
ขาดสภาพคล่องขั้นวิกฤติ 
 3.  ระดมทรัพยากร จากชุมขน หน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นการแก้ไข
ปัญหาด้านงบประมาณเบื้องต้น 
 
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ปัญหา 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  4 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 72 
โรงเรียนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวนโรงเรียนในสังกัด ท้าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการ ขาด
แคลนอัตราก้าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนไม่ครบชั้น เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนส่ งผลต่อคุณภาพผู้ เ รี ยน  ชุมชนไม่ยินยอมให้ด้ า เนินการบริหารจัดการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเนื่องจากมีความหวงแหนอยากให้มี
บ้าน วัด โรงเรียน คู่กันไปอย่างดั้งเดิม 

แนวทางแก้ไข 
 1. นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กควรมีความต่อเนื่อง ชัดเจน 
 2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการยุบ เลิก เรียนรวม ควรได้รับความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะ
ชี้แจงท้าความเข้าใจร่วมกัน มีการด้าเนินการในองค์รวมระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดรูปธรรม และความ
ยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนแม่เหล็กที่เข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถด้าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในกับผู้ปกครอง ชุมชน เนื่องจากมีความยุ่งอยากในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ 
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                         สว่นท่ี 2  

             การขบัเคลื่อนการพฒันา 

คณุภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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การขับเคลื่อนการพัฒนาคูณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

1.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  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 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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2. 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 
 
วัตถุประสงค ์
  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 การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่

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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3. 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 ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้ เหมาะสม 
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 าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ ได้ต 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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4. ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทน า 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานได้จัดประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 
เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562            
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้น การมอบอ านาจ การกระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และ
สร้างเครือข่ายการท างาน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) 
ซึ่งจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการท าความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร   
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพโดยเน้นผู้เรียน และห้องเรียน
เป็นส าคัญ (Room Based Management : RBM) และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

จุดเน้นในการจัดการศึกษา 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. ระดับปฐมวัย 
    “พัฒนาการครบทุกด้าน” 
 2. ระดับประถมศึกษา 
    “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    “การค้นพบตนเอง” 
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    “ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า” 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกากาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561/2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561 -2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจ าแนก
โครงการออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
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 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 2. นโยบายของรัฐบาล 
 3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการส าคัญ 

 โครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา จ าแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
1.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติ 
1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
พ้ืนฐาน” 
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

 2. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
      2.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
      2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
      2.3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      3.1 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
      3.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
      3.3 โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
      3.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
      3.5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      3.6 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. 
  และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
      3.7 โครงการอาหารกลางวัน 
      3.8 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
      3.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      3.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ปฏิทินปฏิบัติการ 

 เพ่ือให้การพัฒนาคูณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนด เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิทินปฏิบัติการที่ระบุระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม และโครงการ
ส าคัญ (Flagship Project) โดยก าหนดระยะเวลาในการก าหนดการ เป็น 3 ระยะ คือ 

1. ระยะที่ 1 ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้ 
1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภายในเดือน

มิถุนายน 2562 
1.2 การจัดท าแผนพัฒนาคูณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยก าหนดแผนการพัฒนา เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
1) ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) 
2) ระยะ4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562) 
3) สิ้นปีการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563) 

 หมายเหตุ การท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้วางแผนครอบคลุมปีการศึกษา 
2562 ส าหรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ให้ประมาณการภายใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถึงเดือน
กันยายน 2562) 
      1.3 แต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Cluster) 
 2. ระยะท่ี 2 (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) มีโครงการส าคัญที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
       2.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
       2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
พ้ืนฐาน” 
       2.3 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
       2.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
       2.5 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
       2.6 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ระยะที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2562) มีโครงการส าคัญที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
       3.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
       3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
       3.3 โครงการจัดตั้งงกลุ่มโรงเรียน 
       3.4 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.     
  และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
       3.5 โครงการอาหารกลางวัน 
       3.6 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
       3.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       3.8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามปกติ โดยมีโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในเขตพ้ืนที่พิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
และโรงเรียนพื้นที่เกาะเก่ง) 
 2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 3. โครงการประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 
 4. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
 5. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
 6. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corrider : EEC) 
 7. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 8. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน” 
 9. โครงการธุรการครบวงจร 
 10. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 11. โครงการห้องเรียนอาชีพ 
 12. โครงการโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 13. โครงการห้องเรียนภาษาจีน 
 14. โครงการห้องเรียนกีฬา 
 15. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรับเด็กพิการและเด็กโอกาส 
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5. แนวทางการพัฒนาการศึกษาส 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. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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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6. การน าแผนสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดท าขึ้นตามนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จงได้ก าหนดกระบวนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งการปฏิบัตินั้น จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด การระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการสร้างความตระหนัก ที่จะมุ่งม่ัน ผลักดันการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ภายใต้นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีกา รศึกษา 2562 ให้เกิด
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2562 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนด 

2. ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการด าเนินการงานตามแผนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

3. ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ก าหนด
ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินงานเสร็จสิ้น 

2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มด าเนินงานตามโครงการ 

3. กรณีมีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือ
ประสานการด าเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนต่อไป 
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ระดับสถานศึกษา 
  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมโดยใช้
เครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 2 ครั้ง 

2. การประเมินผลงานของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยใช้เครือข่าย
ความร่วมมือ 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะออกติดตาม
ภาคสนาม ณ โรงเรียนในสังกัดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจาก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ก.ต.ป.น ประธานกลุ่มเครือข่าย และผู้แทนจากกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน ด าเนินการเก็บข้อมูลตามแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ก าหนด 
 
ระยะเวลาติดตามและประเมินผล 
ระยะที่ 1  มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 ติดตามผลการสร้างความตระหนักและความ
พยายาม ในการปฏิบัติงาน 
ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563 ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน ความ
ต่อเนื่องและความยั่งยืน 
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โครงการที่ 1    สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 5 
ชื่อโครงการ               สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                             ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4                                  
แผนงาน                   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางสาวอมรา  จันทะไทย  2.  นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา  
                               3. นายสยมพล  จันทะแจ้ง 
กลุ่มงานที่รับผิดอชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       มิถุนายน -  กันยายน  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานทุก
ระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด
นโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อที่ 5 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้
สถานศึกษา และหน่วยงานมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่ 4 อ าเภอ จ านวน  146 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 24,202 คน ทั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ก าหนดมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การบริหารและจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และองค์ประกอบที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4       

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีคุณภาพตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป 
   2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับดีมากขึ้นไป 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 67 คน 
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  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป และมีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับดีมากข้ึนไป 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  1,000,000  บาท (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 
 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามความ
จ าเป็นในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. ค่าสาธารณูปโภค 
2. ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าพิมพ์เอกสาร 
6. ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

350,000 
200,000 
50,000 

 
100,000 
100,000 

 
 
 
 
- 
- 
- 

200,000 
- 
- 

 
 
 
 

350,000 
200,000 
50,000 
200,000 
100,000 
100,000 

 รวมทั้งสิ้น  800,000 200,000 1,000,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีมาก  
ขึ้นไป 
2. ร้อยละ100 ของหน่วยงานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการประเมิน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากข้ึนไป 

1. สพฐ.แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามเกณฑ์ฯ 
2. สพฐ.ประเมิน/สรุปผล
ตามเกณฑ์ 

- เกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปี 2561 
- เกณฑ์ชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปี 2562 

 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2. 
3. 

สนับสนุนงบประมาณ งบประจ า สพป.อด.4 
การติดตามประเมินผล  
สรุป//รายงานผล 

มิ.ย.-ก.ย.62 
 

1. นางสาวอมรา จันทะไทย 
2. นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา 
3. นายสยมพล  จันทะแจ้ง 



38 

                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  2562 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนรว่ม และมีความรบัผิดชอบต่อผลการด าเนนิงาน ส่งผลให้การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
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โครงการที่ 2   สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2 
ชื่อโครงการ   นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายทนงศิลป์  จันทะแจ้ง  2. นายเมธี  มูลธิ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย พบว่า การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา หรือแม้แต่งานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และวงการแพทย์จะมีการนิเทศงานในแ ต่
ละหน่วยงานที่ด าเนินการ โดยใช้ค าว่า หลักการนิเทศงาน การนิเทศงานเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้สึกรับผิดชอบ ในการเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของหน่วยงาน การนิเทศงานต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์และความรู้ทางวิชาการ ความช านาญ ทักษะในการนิเทศงาน ซึ่งจะต้องให้ผู้รับการนิเทศมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างอิสระภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือแนะน าของผู้นิเทศงาน และผู้นิเทศงานต้องใช้หลักมนุษย์
สัมพันธ์เพื่อหาทางแนะน าปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น มิใช่เป็นการตรวจตราเพื่อคอยจับผิด ผู้ที่นิเทศงานต้อง
วางตัวให้เป็นที่พ่ึง สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่ผู้รับการนิเทศงานจนสามารถปฏิบัติงาน
ได้ให้ประสบความส าเร็จ  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการสู่ความส าเร็จ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา 
เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษาจ าเป็นต้อง
พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ  ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบ
ความส าเร็จ ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุน
ให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เป็นแนวทางหนึ่งของการนิเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนผู้บริหาร ให้สามารถนิเทศภายในได้อย่างเป็นระบบ ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับ เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการแนะน าช่วยเหลือ การด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด  
 2.  เพ่ือพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็น “การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่หัวใจ
ห้องเรียนคุณภาพ” 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศบูรณาการ ตามขอบข่ายเนื้อหาประเด็นการนิเทศ ที่ก าหนด 7 
ประเด็น  ประกอบด้วย 

 1.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.2  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 1.3  การจัดการเรียนการสอน Active Learning 
 1.4  การอ่านออกเขียนได้ 
 1.5  การจัดการเรียนรู้โดยใช้  DLIT / DLTV 
 1.6  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.7  งานโครงการพิเศษตามนโยบาย 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนรับได้การนิเทศ  
3.  สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
4.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานทุกคน 

 เชิงคุณภาพ  
 1.  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน และพัฒนางาน ตามขอบข่ายเนื้อหาประเด็นที่ได้รับการ

นิเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 2.  สถานศึกษา จัดให้มีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 3.  บุคลากร ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ ก.ต.ป.น. รวมทั้ง

บุคลการทางการศึกษา ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
  4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สามารถนิเทศโรงเรียนได้อย่างน้อย
โรงเรียนละ 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 
  5.  สถานศึกษามีการพัฒนาและน าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 6.  ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV / DLIT) 
 7.  นักเรียนในสังกัดทุกคนอ่านออกเขียนได้ ตามระดับชั้นของตนเอง 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อก าหนด
ประเด็นการนิเทศ 

ต้นปีงบประมาณ 
2562 

ฝ่ายบริหารเขตพ้ืนที่ 
และศึกษานิเทศก์ 

2. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการนิเทศ
แต่ละประเด็น 

มกราคม 2562 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3. จัดท าเครื่องมือ/คู่มือการนิเทศระดับเขต
พ้ืนที่ และเครื่องมือ/คู่มือนิเทศภายใน
ระดับโรงเรียน 

มิถุนายน  2562 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับเขต
พ้ืนที่ และคณะกรรมการนิเทศภายใน 
ของโรงเรียน 

มิถุนายน 2562 ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 

5. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ
นิเทศ 

มิถุนายน  2562 กลุ่มนิเทศฯ  
สพป.อุดรธานี เขต 4 

6. ด าเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 

ก.ค.- ก.ย. 2562 คณะกรรมการนิเทศ  
ทุกระดับ 

7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

วันประชุม ผอ.ร.ร. กลุ่มนิเทศฯ  
สพป.อุดรธานี เขต 4 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ  
สพป.อุดรธานี เขต 4 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง ประชุมคณะท างาน 
จ านวน 25 คน ๆละ 130 บาท ต่อวัน              
จ านวน 3 วัน (130×25×4) 

- 9,750 - 9,750 

2 ค่าอาหารและอาหารว่าง ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาคณะกรรมการนิเทศฯ 171 คนๆละ 130 
บาท ต่อวัน จ านวน 2 วัน  (171×130×2) 

- 44,460 - 44,460 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยง การประชุม คณะกรรมการ                  
ก.ต.ป.น. จ านวน 9 คนๆละ 1,000 บาท 
 

9,000 - - 9,000 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

4. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศฯ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  (เบิกตามท่ีจ่ายจริง) 

- 60,000 - 60,000 

5. ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว คณะกรรมการ
นิเทศฯ ระดับเขตพ้ืนที่ (ตามที่จ่ายจริง)  

- 50,000 - 50,000 

6. จัดท าเครื่องมือ/คู่มือนิเทศ - 20,000 - 20,000 
7. ค่าวัสดุ    - - 6,790 6,790 

รวม 9,000 184,210 6,790 200,000 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล /
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามขอบข่ายเนื้อหาประเด็นการนิเทศที่ก าหนด              
6  ประเด็น อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีกระบวนการนิเทศ
ภายในที่เป็นระบบและด าเนินการนิเทศภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การรายงานผลการนิเทศ แบบรายงาน 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   7.1  เขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการนิเทศการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
 7.2  โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง เป็น“การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่ 
หัวใจห้องเรียนคุณภาพ” 
   7.3  ครูผู้สอนน าหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
   7.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น • นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออก เขียนได้ • นักเรียนมี
ทักษะทางวิชาการ • นักเรียนมีทักษะชีวิต • นักเรียนมีทักษะอาชีพ • นักเรียนเป็นนวัตกร 
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โครงการที่ 3        สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3   
ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย  2. นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน 2562 – กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินผลระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่เป็นกิจกรรมหลัก
ส าคัญกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบเพ่ือการสื่อสาร Communicative Approach และใช้
การนิเทศสังเกตการสอน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการนิเทศ ถือได้ว่า เป็นการนิเทศแบบ
ภายในโดยมีผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนที่ส าคัญ ในการนิเทศและติดตามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.  วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ 
Communicative Approach ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศการสังเกตการสอน (Classroom Observation) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
3. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 

 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ จ านวน 157 คน มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

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

3. มีคู่มือส าหรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 173 เล่ม 
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4. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษจ านวน 100 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานผ่าน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 

ด้านคุณภาพ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนให้การนิเทศสังเกตการสอนแก่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย เพ่ือพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach 
 3. มีคู่มือการนิเทศสังเกตการสอนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้กับผู้นิเทศสามารถนิเทศสังเกตการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

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

มิถุนายน 2562  
 

มิถุนายน 2562  
 
 
 

กรกฎาคม 2562  
 

กรกฎาคม 2562 – 
สิงหาคม 2562 
สิงหาคม 2562 

 
กันยายน 2562 

- นายชาญณรงค์   
ราชบัวน้อย 
- นางสาวมธุรดา   
ทองสมุทร 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
- ผู้บริหารโรงเรียน 
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดเตรียม
กิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ ได้แก่ ครูแกนน า /ครู Boot 
Campและศึกษานิเทศก์ จ านวน 13 คน x 130 
บาท/คน/วัน 
- ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 
- ค่าชดเชยน้ ามันคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

1,690 
 
 
 

500 
3,000 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 

1,690 
 
 
 

500 
3,000 

2 ประชุมผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ผ่าน Video 
Conference และไลน์ 

- - - - 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ให้การนิเทศ (ผู้บริหาร/
ศึกษานิเทศก์)  
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 173 คน x 130 บาท/คน/วัน 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เล่มละ 50 บาท x 173 เล่ม 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
 

22,490 
 
 

8,650 
- 

500 

 
 
- 
 
 
- 

3,220 
- 

 
 

22,490 
 
 

8,650 
3,220 
500 

4 นิเทศสังเกตการสอนที่ชั้นเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ ามันส าหรับ
คณะกรรมการด าเนินงาน  

- 5,000 - 5,000 

5 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน ครูสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 100 คน  
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับครู
และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 115 คน 
x 130 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

14,950 
 
- 

500 

 
 
 
- 

 
4,000 

- 

 
 
 

14,950 
 

4,000 
500 

6 สรุปและรายงานผล 
- ค่าจ้างจัดท าเข้ารูปเล่ม 

- 5,000 - 5,000 

รวม - 62,280 7,220 69,500 
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6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
ด้านปริมาณ 
1. จ านวนผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ที่ 
มีการนิเทศสังเกตการสอนครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

 
การนิเทศสังเกตการสอน 
 

 
- แบบบันทึกการนิเทศสังเกต
การสอน 
 

2. จ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ 
ได้รับการนิเทศสังเกตการสอน  

การนิเทศสังเกตการสอน 
 

- แบบบันทึกการนิเทศสังเกต
การสอน 

3. จ านวนครูที่เข้าร่วมการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 

- การประเมินความพึงพอใจ 
- การน าเสนอผลงาน 
การจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาหลังการได้รับการนิเทศ
สังเกตการสอน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลังได้รับการนิเทศสังเกต
การสอน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามรูปแบบ Communicative Approach ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การนิเทศสังเกตการณ์สอนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์และผู้นิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และผู้นิเทศมีคู่มือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศสังเกตการณ์สอนวิชา
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
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โครงการที่ 4               สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2 
ชื่อโครงการ           พัฒนา ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน                        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ผู้รับผิดชอบ           1. นายธีรพล สุรภักดิ์         2. นายสุดสาคร  ค าภา  
        3. นายสุนทร ปิระนันท์ 
กลุ่มงานรับผิดชอน          กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา      มิถุนายน  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
จัดระบบ 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 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ     
ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการด าเนินงานประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด และเพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯที่ก าหนดไว้ 
     2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพภายในของทุกสถานศึกษาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและแนวทาง  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 ด้านคุณภาพ 
          ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ความความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
รอบสี่  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

1 ประชุมวางแผนในการพัฒนา        
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู 

มิถุนายน 2562  นายธีรพล สุรภักดิ์  
นายสุดสาคร  ค าภา 
นายสุนทร ปิระนันท์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน       

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

นายธีรพล สุรภักดิ์  
นายสุดสาคร  ค าภา 
นายสุนทร ปิระนันท์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน       

2 ก ากับติดตาม และประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

สิงหาคม – 
กันยายน 
2562 

นายธีรพล สุรภักดิ์  
นายสุดสาคร  ค าภา 
นายสุนทร ปิระนันท์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน      

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 ค่าอาหารและอาหารว่าง ผู้บริหาร

สถานศึกษา คณะครู และบุคลากร อบรม
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 1,430 คน คนละ 
130 บาท  

- 
 
 

 

185,900 - 185,900 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน คนละ 
3,000 บาท จ านวน 13 วัน 
= (3,000 X 2 X 13 )  

78,000 - - 78,000 

3 ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 1,430 ชุด ๆ ละ 
20 บาท = (1,430 X 20 )  

- 28,600 - 28,600 

4 ค่าจัดท าป้าย  - 10,000 - 10,000 
5 ค่าจัดท ารายงาน รูปเล่ม  5,000  5,000 

รวม 78,000 214,500 - 292,500 
 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ ในระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในสังกัด และเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯที่ก าหนดไว้ 

- สอบถามการจัดกิจกรรม  
- ตรวจสอบมโนทัศน์การ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- แบบสอบถามการจัด
กิจกรรม  
- แบบทดสอบมโนทัศน์การ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

2. เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายในของทุกสถานศึกษา
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

- ประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- นิเทศติดตาม 
- สังเกต/สอบถาม 

 



50 

                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ความความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
รอบสี่ 
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โครงการที่ 5            สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2  
ชื่อโครงการ            โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
แผนงาน                     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1.นายไพบูลย์ ค ากันยา      2. นางเกษมณี  ประเสริฐ  

3. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
1.หลักการและเหตุผล  

    กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ.ก าหนดโครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
ให้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โดยเบื้องต้น   
มอบนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาต้องด าเนินการ โดยสถานศึกษาเองต้องจัดเวลาบรรยากาศ 
และกิจกรรมที่ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นในปี 2562 นักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีมาตรการการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการ
ด าเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงก าหนดนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น จากการวิเคราะห์ผลการประเมินนักเรียน  ป.1-6 ปีการศึกษา 2561  ด้านการอ่าน
ออกเขียนได้  ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด พบว่า นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนทั้งสิ้น 
12,508 คน มีนักเรียนที่มีผลการอ่านระดับปรับปรุง จ านวน 1,355 คน คิดเป็นร้อยละ 10.83 และมีจ านวน
นักเรียนที่มีผลการเขียนในระดับปรับปรุง จ านวน 1,181 คิดเป็นร้อยละ 9.44   

    จากข้อมูลดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงประกาศ
นโยบายของรัฐ “ปี 2562 เป็นปีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ”และด าเนินงานตามโครงการ
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 

2. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ตระหนักเห็นความส าคัญและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้และคิดเลขเป็นอย่างยั่งยืน 

4.2 เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นตามนโยบายของรัฐบาล  
โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  4.3 เพ่ือส่งเสริมการน าชุดฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และแบบฝึกคิดเลขเร็วลงสู่ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   4.4 เพ่ือจัดประกวดแข่งขันการจัดกิจกรรมเร่งรัดพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเร็ว
ในสถานศึกษา  
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ    
      3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น จ านวน 143  โรงเรียน 

                3.1.2 ครูผู้สอนในสังกัดจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็นสู่ห้องเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 143 โรงเรียน 

   3.2 เชิงคุณภาพ  
        3.2.1 นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น            
                  3.2.2 ครูผู้สอนในสังกัดมีความรู้มีทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้คิดเลขเป็น 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 รายการที่ 1  สถานศึกษาจัดกิจกรรม

เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ โดย
น าชุดเครื่องมือฝึกอ่านเขียน และคู่มือ
ประเมินการอ่านการเขียน ไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จ านวน 143 โรง   

มิถุนายน 2562 นายไพบูลย์ ค ากันยา 
นางเกษมณี ประเสริฐ 
และคณะศูนย์สาระ
ภาษาไทย  

2 รายการที่ 2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
-  อ่าน-เขียน  ค าพ้ืนฐานแต่ละชั้น 
-  การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกค าและ
สะกดค า 
-  การอ่านออกเสียง  และประสมค า 
-  เขียนตามค าบอกทุกวัน 
- ขับเคลื่อนระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการอ่านออก
เขียนได้ และมอบรางวัล โดยจัดสรร
งบประมาณให้ระดับกลุ่มเครือข่าย
ด าเนินการ จ านวน 13 กลุ่มเครือข่าย 
- จัดสรรให้ระดับกลุ่มเครือข่ายจ านวน  

กรกฎาคม 2562 นายไพบูลย์ ค ากันยา 
นางเกษมณี ประเสริฐ 
และคณะศูนย์สาระ
ภาษาไทย  

 

 



53 

                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
 13 กลุ่มเครือข่าย ขับเคลื่อน 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการอ่าน 
ออกเขียนได้ และมอบรางวัล 

  

3 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการน า
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวท
คณิต) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

กรกฎาคม 2562 นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ และกรรมการศูนย์
สาระคณิตศาสตร์ 

4 การพัฒนาเทคนิคการสอนสู่การ
ยกระดับทักษะการคิดค านวณ และ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

กรกฎาคม 2562 นางสาวจิณณพัต  
ผลทิพย์ และกรรมการศูนย์
สาระคณิตศาสตร์ 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายงาน 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าชุดเครื่องมือฝึกอ่านเขียน และ
คู่มือประเมินการอ่านการเขียน ไปใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 143 โรง  ดังนี้ 
ชุดเครื่องมือฝึกอ่านเขียน และคู่มือประเมินการอ่าน
การเขียน 1 ชุด 7 เล่ม ประกอบด้วย 
- ชุดเครื่องมือฝึกการอ่าน การเขียนชั้น ป.1-6 
จ านวน 6 เล่ม 
- คู่มือประเมินการอ่าน การเขียน ป.1-6 จ านวน  
1 เล่ม (180 บาท x143 โรงเรียน) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

25,740 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

25,740 

2 กิจกรรมที่ 2 เร่งรัด พัฒนาให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
- อ่าน-เขียน  ค าพ้ืนฐานแต่ละชั้น 
- การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกค าและสะกดค า 
- การอ่านออกเสียง และประสมค า 
- เขียนตามค าบอกทุกวัน 
- ขับเคลื่อนระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ และมอบรางวัล 
โดยจัดสรรงบประมาณให้ระดับกลุ่มเครือข่าย
ด าเนินการ จ านวน 13 กลุ่มเครือข่ายๆ ละ  
5,000 บาท 

 
 
- 

 
 

65,000 

 
 
- 

 
 

65,000 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการน า
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)  
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และพัฒนาเทคนิคการสอนสู่การยกระดับทักษะการ
คิดค านวณ และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของ
คณะวิทยากรประชุมเตรียมการ ระยะเวลา 1 วัน  
(7 คน x 1 วัน x 130 บาท) 
2. ค่าพาหนะวิทยากรประชุมเตรียมการ ระยะเวลา 
1 วัน (7 คน x 1 วัน x 200 บาท) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันของผู้
เข้ารับการพัฒนา จ านวน 143 คน ๆ ละ 130 บาท 
เวลา 2 วัน (143 คน x130 บาท x2 วัน) 
4. ค่าวัสดุการประชุมฯ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

910 
 
 
 

1,400 
 
 

37,180 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

5,390 

 
 
 
 
 

910 
 
 
 

1,400 
 
 

37,180 
5,390 

 กิจกรรมที ่4 นิเทศ ติดตามผลและสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 

- - - - 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 130,230 5,390 135,620 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
- อ่านเขียนชุดฝึก 
- อ่าน-เขียน  ค าพ้ืนฐานแต่ละชั้น 
- การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกค าและสะกดค า 
- การอ่านออกเสียง  และประสมค า 
- เขียนตามค าบอกทุกวัน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการประเมินการ
อ่านการเขียน  

 
 

              
 

สังเกต 
           สัมภาษณ์ 
            ประเมิน 
 
 

 
 
 
 

ชุดฝึก 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ด้านการคิดเลขเป็น 
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) และขยายผลแก่ครูที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 100ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา
ในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ
ในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวท
คณิต) และขยายผลแก่ครูที่เกี่ยวข้อง 
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการพัฒนาในการ
ยกระดับทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ และขยายผลแก่ครูที่เก่ียวข้อง 

 
ประเมิน/นิเทศฯ 

  
 
 
 
 
 
 

ประเมิน/นิเทศประเมิน/
นิเทศ 

 
- แบบประเมิน 

/เครื่องมือนิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 

แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 
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6. การวัดและประเมินผล (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 

ประเมิน/นิเทศ - แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษา
ระดับชาติ NT , O-NET ด้าน
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัด
มีพัฒนาการเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

ประเมิน/นิเทศ - แบบประเมิน/ 
แบบนิเทศ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. สถานศึกษาในสังกัด 144 แห่ง จัดกิจกรรมเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นส่งผลให้
นักเรียนร้อยละ 100 อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น               
     2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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โครงการที่ 6               สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

สู่ชั้นเรียนเพื่อความยั่งยืน 
แผนงาน                       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล  2. นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์  
กลุ่มงานรับผิดชอน        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา   ธันวาคม  2562 – มีนาคม  2563 

 
1. หลักการและเหตุผล   

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกในการ
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแส                        
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย                  
ปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และเป้าหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) มาเป็นกรอบในการพัฒนาคนไทยในอนาคตให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน
สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้
เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก 
เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น          
จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี    
จากผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ  สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็ น
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

การเรียนรู้ที่ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง  เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท า
ซึ่ง “ความรู้”  ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาส ลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน  
การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่      
การวิเคราะห ์การสังเคราะห์  และการประเมินค่าการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  
(Active Learning) ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียน เป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุขส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา



58 

                                      แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา  2562 

 
กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

อุดรธานี เขต 4 ดูแลและส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีศักยภาพสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของประเทศ และส านักงานเขตพ้ืนที่ตระหนักดีว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีให้ผู้เรียน 
มีหลากหลายวิธี จึงได้จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่   
เพ่ือคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และสามารถเผยแพร่ได้ ดังนั้นเพ่ือต่อยอดความเข้มแข็งทาง
วิชาการในปีงบประมาณ 2561 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีได้เผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) ในการเรียนรู้แบบ Active Learning 
4.2 เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเวทีน าเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practices) ระดับเขตพ้ืนที่ในการเรียนรู้แบบ Active Learning 
4.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย การจัดการเรียนรู้ 

แบบ Active Learning จากทุกภาคส่วน  

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

ประชุมวิชาการ การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในงานวิชาการ
“ฟอรั่ม ครูอุดรธานี เขต 4 2019 (Udonthani Area 4 Teachers Forum 2019)” : การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning พัฒนาคุณค่าครู สู่วิสัยทัศน์ของผู้น าเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จ านวน 300 คน 
เวลา 1 วัน        

3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
3.2.2  ครูและผู้บริหารโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1. ประชุมคณะท างาน ธันวาคม 62 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล 

2. นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์  
2. การจัดงานวิชาการ “ฟอรั่ม ครูอุดรธานี 
 เขต 4 2019 (Udonthani Area 4 Teachers 
Forum 2019)” : การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning พัฒนาคุณค่าครู สู่วิสัยทัศน์
ของผู้น าเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

มกราคม 63 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล 
2. นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์  

3. รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มกราคม 63 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล 
2. นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์  

4. สรุปรายงาน มีนาคม 63 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล 
2. นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์  
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5.รายละเอียดดารใช้จ่ายงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายงาน 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท างาน 50 คน 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คน x 25 บาท) 
 -ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 

 
- 
- 

 
1,250 

- 

 
- 

1,500 

 
1,250 
1,500 

2 การจัดงานวิชาการ “ฟอรั่ม ครูอุดรธานี เขต 4  
2019 (Udonthani Area 4 Teachers Forum 
2019)” : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
พัฒนาคุณค่าครู สู่วิสัยทัศน์ของผู้น าเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน จ านวน 144 โรง ผอ.สถานศึกษา
และครู 300 คน และผู้เกี่ยวข้อง 30 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (330 คน x 130 บาท 
x 1 วัน) 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

42,900 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
42,900 

3 รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ - 10,000 - 10,000 
4 สรุปรายงาน - 4,350 - 4,350 
 รวม - 58,500 1,500 60,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับยอดเยี่ยม 

- แบบประเมิน 
- แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ระดับเขตพ้ืนที่ 

- ใบสมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนฯ 
- สรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนฯ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) อย่างน้อย 5 รูปแบบ(คัดเลือกจากการน าเสนอ
บนเวท ี10 ผลงาน)                  

2.  ได้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ร้อยละ 80  ของกลุ่มเป้าหมาย 
3.  ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา 
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โครงการที่ 7         สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2,3,4 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV)
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญโรม  ปัญญากุล 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มิถุนายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ    
ในประเด็นด้านการศึกษา เรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กเพ่ือช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอน    
ไม่ตรงสาขาวิชาเอก นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพัฒนาทักษะการสอนและ       
ลดภาระการเตรียมการสอนของครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบาย     
ให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ NEW DLTV ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกล ให้สอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียน
ในยุค 4.0 เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และปัญหาการ  
มีครูไม่ครบชั้น 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. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยใช้ระบบ
การศึกษาทางไกล NEW DLTV 
  3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
      3.1.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ NEW DLTV 
จ านวน 52 คน 

     3.1.2 ครูผู้สอน โรงเรียนละ 1 คน รวม 143 คน 
     3.1.3 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  68  โรงเรียน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยี ระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV ใช้ในการ 

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ NEW DLTV 

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1 มิถุนายน 2562 นายบุญโรม ปัญญากุล 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
14 มิถุนายน 2562 นายบุญโรม ปัญญากุล 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับ 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

14 มิถุนายน 2562 นายบุญโรม ปัญญากุล 

4 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 28 มิถุนายน 2562 นายบุญโรม ปัญญากุล 
5 จัดท าคู่มือและเครื่องมือประเมินผลการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล (NEW DLTV) 

1-12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ 

6 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV) 

12 กรกฎาคม 2562 นายบุญโรม ปัญญากุล 

7 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV) 

18 กรกฎาคม 2562 นายบุญโรม ปัญญากุล 

8 จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 19–25 กรกฎาคม 
2562 

คณะกรรมการ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
9 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 26-29 กรกฎาคม 

2562 
คณะกรรมการ 

10 สรุปและรายงานผล 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ 
11 คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับส านักงาน 

เขตพ้ืนที่และระดับกลุ่มเครือข่ายนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1 สิงหาคม 2562 
ถึง 

31 มีนาคม 2563 

คณะกรรมการ 

12 สรุปและรายงานผล 10 เมษายน 2563 นายบุญโรม ปัญญากุล 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (55 คน X 130 บาท X 1 วัน) 

 
- 

 

 
7,150 

 

 
- 

 

 
7,150 

2 จัดท าคู่มือและเครื่องมือประเมินผลการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล (NEW DLTV) 

- 9,900 - 9,900 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (25 คน X 130 บาท X 1 วัน) 

 
 
 
- 

 

 
 
 

3,250 
 

 
 
 
- 

 
 
 

3,250 
 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มวิทยากร  
(25 คน X 130 บาท  X 4 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม  
(143 คน X 130 บาท  X 2 วัน) 
- ค่าวัสดุ 

 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
13,000 

 
 

37,180 
 
 
- 

 
- 

 
 
- 
 
 

17,000 

 
13,000 

 
 

37,180 
 
 

17,000 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ คณะกรรมการขับเคลื่อน
ฯ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่และระดับกลุ่ม
เครือข่ายฯจ านวน 52 คน ถัวจ่ายตามจริง 

- 50,000 - 50,000 

6 สรุปและรายงานผล - - 1,520 1,520 
รวม - 120,480 18,520 139,000 

6.  การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถ
ใช้เทคโนโลยี ระบบการศึกษาทางไกล 
NEW DLTV ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- การมีส่วนร่วม 
- การสอบถาม 

- แบบการสังเกต 
- ใบงาน 
- แบบสอบถาม 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ ระบบการศึกษา
ทางไกล NEW DLTV นิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลฯ ครบ 143 โรงเรียน 

- การนิเทศ 
- การประเมิน 

- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
- แบบประเมิน 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถน าศักยภาพของ 

เทคโนโลยี ระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ NEW DLTV ด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที ่8   สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 1 
ชื่อโครงการ   ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีรพล  สุรภักดิ ์   2. นายสุดสาคร  ค าภา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้          
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับ       
ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญ เป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ    
ได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา
อย่างเข้มข้น  เพื่อเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  จึงได้น้อมน า “ศาสตร์ของพระราชา” มาเป็นแนวทาง          
ในการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามรอยพ่อ และอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิต ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพ่ือสืบสานพระบรมราชปณิธาน และเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนน้อมน าศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติ  
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  2.3 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดจัดโครงการจิตอาสา 

 3.  เป้าหมาย 
          3.1  ผลผลิต (Outputs)   
          1)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 น าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาสู่กรปฏิบัติ จัดกิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
          นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามกิจกรรมศาสตร์พระราชา 
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 4.  กิจกรรมและการด าเนิน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทางการจัด

กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา ” ระดับ
โรงเรียน 

มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.4 

2 ก าหนดให้โรงเรียน โดยผู้บริหารและ
ทีมงานครูวางแผนการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 

มิถุนายน 2562 คณะท างาน 

3 สนับสนุนงบประมาณ สื่อ และวิทยากร มิถุนายน 2562 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4 โรงเรียนจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
กรกฎาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

โรงเรียน 144 โรงเรียน 

5 นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการนิเทศฯ 
6 สรุปรายง่านผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 โรงเรียน 
7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เชิดชูเกียรติ สิงหาคม 2563 คณะท างาน 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ประชุมคณะท างาน 25 คน จ านวน 2 ครั้ง 
(25×130×2) 

- 6,500 - 6,500 

2 จัดสรรสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน จัดให้กลุ่มละ 6,000 บาท 
จ านวน 13 กลุ่มเครือข่าย 

- 78,000 - 78,000 

3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เชิดชู
เกียรติ มอบโล่และเกียรติบัตร 

- 11,000 - 11,000 

รวม - 95,500 - 95,500 
 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
โรงเรียนจัดกิจกรรมศาสตร์
พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
ครบทุกโรงเรียน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม คณะกรรมการนิเทศฯ 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของ 
แต่ละกิจกรรมที่ก าหนด 

การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เครื่องมือประเมินของโรงเรียน 
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กลุม่นโยบายและแผน สพป.อดุรธาน ีเขต 4 

 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ  
2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  3. โรงเรียนทุกแห่งมีโครงการจิตอาสา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 



  : ภาพกิจกรรมการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ตามนโยบายของ สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: ภาพกิจกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

 (Area - based Educational Management) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      คณะผู้จัดท า 
  ที่ปรึกษา 
 นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4 
 นายปัญจพล  แสงค าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4                   
  คณะท างาน 
 นางสาวอมรา  จันทะไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 นางอุไรพร  พิมพาแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา พนักงานราชการ 
 นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์  ลูกจ้างชั่วคราว 
 นายสยมพล  จันทะแจ้ง  ลูกจ้างชั่วคราว 
 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 บรรณาธิการ 
 นางสาวอมรา  จันทะไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางอุไรพร  พิมพาแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ศิลปกรรม / พิมพ์ 
 นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา  พนักงานราชการ 
 นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์  ลูกจ้างชั่วคราว 
 นายสยมพล  จันทะแจ้ง  ลูกจ้างชั่วคราว 
ตรวจทาน 
      นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4  
     นางสาวอมรา  จันทะไทย   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 


