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1

ส่วนที่ ๑
บทนำ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
ภาพรวมของจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มน้้าโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้าน
เดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทร์ อาณาจักรล้านช้าง มีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง
ของประเทศและของโลก มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้ง
อากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่ง
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง รวมทั้ ง มี ศู น ย์ ป ระชุ ม และวั ฒ นธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย
ค้ า ขวั ญ ประจ้ า จั ง หวั ด คื อ กรมหลวงประจั ก ษ์ ส ร้ า งเมื อ ง ลื อ เลื่ อ งแห่ ง ธรรมะ อารยธรรม
บ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
ดอกไม้ประจ้าจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

สภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ
สภาพภู มิ ป ระเทศของจั ง หวั ด อุ ด รธานี ประกอบด้ ว ยภู เ ขา ที่ สู ง ที่ ร าบลุ่ ม และพื้ น ที่ ลู ก คลื่ น
แบ่งออกได้ 2 บริเวณ คือ
1. บริเวณที่สูงจากทิศตะวันตกและทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา บางส่วนเป็น
พืน้ ที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอหนองวัวซอ อ้าเภอโนนสะอาด อ้าเภอศรีธาตุ อ้าเภอวังสามหมอ
และด้านตะวันตกของอ้าเภอกุดจับและอ้าเภอบ้านผือ บางส่วนเป็นพื้นลูกคลื่น ลอนตื้นสลับพื้นที่นา มีที่ราบ
ลุ่ม อยู่บริเวณริมแม่น้า เช่น แม่น้าโมง ล้าปาว เป็นต้น
2. บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นมีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยมีความสูงจากระดับน้้าทะเล เฉลี่ยน้อยกว่า
200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอเมือง อ้าเภอ
กุมภวาปี อ้าเภอหนองแสง อ้าเภอไชยวาน อ้าเภอเพ็ญ อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอสร้างคอม และอ้าเภอบ้านดุง
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้าต่างๆ เช่น ห้วยน้้าสวย ห้วยหลวง ล้าน้้าเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไพจาน
ใหญ่ และแม่น้าสงคราม ที่ราบลุ่มบริเวณใหญ่ในเขตอ้าเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดของล้าน้้าปาว
จั ง หวั ด อุ ด รธานี ตั้ ง อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทยห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,331.439 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
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ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดหนองคาย
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวล้าภู

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

ด้านเศรษฐกิจ
จังหวัดอุดรธานี มีย่านการค้าที่ส้าคัญภายในเขตจังหวัด ดังนี้
1. ย่านถนนทองใหญ่ – ถนนประจักษ์ศิลปาคม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมส้าคัญของจังหวัดอุดรธานี
เป็ น ที่ตั้งของสถานี ขนส่ งผู้ โ ดยสารอุ ดรธานีแ ห่ ง ที่ 1 และสถานีรถไฟอุด รธานี ซึ่งเป็นย่านการค้าที่ ส้ า คั ญ
มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร หลายประเภทอยู่ด้วยกัน และยังเป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์ของชาวอุดร
2. ย่านถนนนิตโย – ถนนโพศรี มีห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่
3. ย่านวงเวียนห้าแยกน้้าพุ ย่านธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าที่ส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ย่ านวงเวีย นหอนาฬิกา ย่ านการค้า ส้าคัญของเมืองอุ ดรธานีมาตั้งแต่อดีตที่เชื่อมไปยังย่านอื่นๆ
ของตัวเมือง
5. ย่านถนนมิตรภาพ (ช่วงเลี่ยงเมือง อุดรธานี – หนองคาย) ย่านธุรกิจ แห่งใหม่ที่เกิดจากการ
ขยายตัวของเมืองไปยังชานเมือง เป็นเส้นทางส้าคัญที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพื่อนบ้าน
มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน และค้าส่ง ค้าปลีก
สินค้าแฟชั่น
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6. ย่านถนนบุญยาหาร (ช่วงเลี่ยงเมือง อุดรธานี – หนองบัวล้าภู ย่านธุรกิจแห่งใหม่ ที่เกิดจากการ
ขยายตัวของตัวเมืองไปยังชานเมือง ซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรจ้านวนมากตั้งอยู่ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังสนามบิน
นานาชาติอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ถนนสายนี้ยังเป็นที่ตั้งของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานีแห่งที่สอง ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดหนองบัวล้าภูและจังหวัดเลย
ท้าให้มีห้างค้าปลีกค้าส่งจ้านวนมากตั้งอยู่

ด้านการศึกษา
เป็นที่ตั้งของสถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเปิดสอนระดับอุดมศึกษา 10 แห่ง ระดับ
อาชีวศึกษา 20 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 27 แห่ง

ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ส้ า นั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึกษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 เป็ น 1 ในจ้ า นวน 4 เขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศการเตรียมความพร้อมเขตพื้นที่การศึกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการก้ากับดูแล สนับสนุนส่งเสริมประสานงานในเชิงนโยบาย ด้าเนินการตามภารกิจงานที่
ก้าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขต
พื้นที่

สภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สถานที่ตั้ง
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 8 ถนนชนบท-บ้ารุง
ต้ า บลบ้ า นผื อ อ้ า เภอบ้ า นผื อ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อ ของจั งหวัด อุ ดรธานี
ประกอบด้วย อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอนายูง

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

อ้าเภอสังคม, อ้าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวล้าภู
อ้าเภอเพ็ญ, อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อ้าเภอท่าบ่อ,
อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
อ้าเภอสุวรรณคูหา, อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู
อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

4

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขตบริการ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ ดังนี้
1. อ้าเภอบ้านผือ (ที่ตั้งส้านักงาน)
2. อ้าเภอกุดจับ
3. อ้าเภอน้้าโสม
4. อ้าเภอนายูง

ลักษณะภูมิประเทศ
อ้าเภอบ้ านผื อ เป็ น ที่ร าบสู งเชิงเขาภูพาน ประกอบด้ว ยทุ่งนา ป่าไม้ ภูเขา พื้นที่เหมาะแก่ก าร
เพาะปลูก ท้าไร่ ท้านา มีล้าธารสายเล็กที่ส้าคัญหล่อเลี้ยงพื้นที่หลายสาย เช่น ล้าน้้าโมง ส้าหรับอ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอนายูง มีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด มี
ล้าน้้าโสมหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งปี ส่วนอ้าเภอกุดจับ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินสูง สภาพดินเป็น ดิน
ร่วน

ลักษณะภูมิอากาศ
บางอ้าเภอมีลั กษณะภู มิอ ากาศแบบร้ อนชื้น ปริมาณน้้าฝนต่อปี 1,257 มม. และบางอ้ า เภอ
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม เหมาะแก่การเพาะปลูกและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา อ้อย
มันส้าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง มะเขือเทศ รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย ด้านอุตสาหกรรม มีโรงโม่หิน
มีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น โรงงานน้้าตาล โรงสีข้าว ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มีประชาชนหลากหลายเชื้อขาติ เช่น จีน เวียดนาม ไทยพวน ลาว จึงมีหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณี
ที่สืบทอดกันมา เช่น งานนมัสการศาลเจ้าปู่-ย่า งานวัฒนธรรมไทยพวน ประเพณีตรุษจีน เป็นต้น
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จานวนสถานศึกษา และศูนย์บริการทางการศึกษา
สังกัด

บ้านผือ

กุดจับ

น้้าโสม

นายูง

รวม

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 2562 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จานวนสถานศึกษาจาแนกรายอาเภอ
ที่
อาเภอ
จานวนกลุ่ม
โรงเรียน
โรงเรียน
รวม
รัฐบาล
เอกชน
1
บ้านผือ
5
65
2
67
2
กุดจับ
3
34
2
36
3
น้้าโสม
3
27
1
28
4
นายูง
2
18
18
รวม
13
144
5
149
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และจานวนโรงเรียนใน สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

บ้านก้องนาแค
นายูงโนนทอง
น้้าโสม
โสมส้าราญ
หนองแวงสามัคคี
บ้านผือ
โนนทองหายโศก
มหาธาตุเจดีย์
ลุ่มน้้าโมง
ภูพระบาท
กุดจับเมืองเพีย
เชียงเพ็งปะโค
กลุ่มภูพาน
รวม

จานวนโรงเรียน

9
9
9
9
9
6
15
15
14
15
11
10
13
144
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ที่มา : ข้อมูล 13 ธันวาคม 2562 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลาการทางการศึกษา
จานวน (คน)
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
ศึกษานิเทศก์
13
ผู้บริหารสถานศึกษา
130
ครู
966
ครูผู้ช่วย
210
บุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2)
33
พนักงานราชการ
84
ครูอัตราจ้างทีไ่ ด้รับจัดสรรจากงบราชการ (ครูวิกฤต 45+ครูวิทย์-คณิต 22)
69
ลูกจ้างประจ้า
57
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
127
พนักงานท้าความสะอาด
1
ยาม
2
ลูกจ้างชั่วคราวในส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10
รวม
1,704
ที่มา:ข้อมูล P-OBEC ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
ที่
1
2
3

จานวนข้าราชการครูในสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล 30 กันยายน 2562
ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษาอื่น
จานวน
ผู้อ้านวยการโรงเรียน
148
ครู
1227
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
41
รวมทั้งสิ้น
1416

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และจานวนโรงเรียนในเขตพื้นที่
16 17 17 15
9

9

9

9

11

10

บ้านก้องนาแค

14 13

นายูงโนนทอง

7

น้าโสม
โสมส้าราญ
หนองแวงสามัคคี

บ้านก้องนาแค
นายูงโนนทอง
น้าโสม
โสมส้าราญ
หนองแวงสามัคคี
บ้านผือ
โนนทองหายโศก
มหาธาตุเจดีย์
ลุ่มน้าโมง
ภูพระบาท
กุดจับเมืองเพีย
เชียงเพ็งปะโค
กลุ่มภูพาน

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

บ้านผือ
โนนทองหายโศก

รายชื่อโรงเรียน ตชด. ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4

ชื่อโรงเรียน
บ้านเทพภูเงิน
บ้านนาชมพู
บ้านเมืองทอง
บ้านห้วยเวียงงาม
รวมทั้งสิ้น

ชาย

จ้านวนนักเรียน
หญิง

35
16
26
27
23
24
67
70
151
137
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ครู
รวม

51
53
47
137
288

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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8
6
9
30
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กแยกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
บ้านผือ
โนนทองหายโศก
มหาธาตุเจดีย์
ลุ่มน้้าโมง
ภูพระบาท
เชียงเพ็งปะโค
กุดจับเมืองเพีย
ภูพาน
น้้าโสม
โสมส้าราญ
หนองแวงสามัคคี
นายูงโนนทอง
บ้านก้องนาแค
รวม

จ้านวน (โรงเรียน)

3
8
8
11
10
6
8
5
3
3
2
1
4
71
ที่มา : ข้อมูล 11 ธันวาคม 2562 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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จานวนนักเรียนและจานวนห้องเรียนจาแนกรายชั้นเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4
ปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียน
จานวน
ชั้นเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
6
8
14
2
อนุบาล 2
1166
1093
2259
155
อนุบาล 3
1229
1206
2435
159
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
2401
2307
4708
316
ประถมศึกษาปีที่ 1
1406
1367
2773
165
ประถมศึกษาปีที่ 2
1395
1263
2658
165
ประถมศึกษาปีที่ 3
1336
1269
2605
163
ประถมศึกษาปีที่ 4
1356
1238
2594
161
ประถมศึกษาปีที่ 5
1302
1308
2610
159
ประถมศึกษาปีที่ 6
1393
1313
2706
159
รวมระดับประถมศึกษา
8188
7758
15946
972
มัธยมศึกษาปีที่ 1
623
508
1151
52
มัธยมศึกษาปีที่ 2
578
487
1065
52
มัธยมศึกษาปีที่ 3
501
442
943
53
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1702
1437
3139
157
มัธยมศึกษาปีที่ 4
29
31
60
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
9
22
31
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
11
9
20
2
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
49
62
111
6
รวมทั้งสิ้น
12340
11564
23904
1451
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในที่นี้
ขอน้าเสนอผลการทดสอบฯ ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศ
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศ ดังตารางที่ 1
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เทียบกับระดับสังกัด และระดับประเทศ
ชั้น

ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่
ระดับสังกัด (สพฐ.)
ระดับประเทศ
เทียบกับ
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
49.77
54.61
55.90
ต่ากว่า

วิชา
วิทยาศาสตร์
35.95
38.83
39.93
ต่ากว่า

อังกฤษ
31.05
35.47
39.24
ต่ากว่า

คณิตศาสตร์
29.28
35.65
37.50
ต่ากว่า

เฉลี่ยรวม
36.51
41.14
43.14
ต่ากว่า

2. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การศึกษา
2560 และ 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2560 และ 2561
ชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 6

ปี
2560
2561
ผลต่าง
สรุปผล

ภาษาไทย
39.91
49.77
9.86
เพิ่มขึ้น

วิทยาศาสตร์
41.22
35.95
-6
ลดลง

อังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมทุกกลุ่มสาระ
27.81
30.99
34.98
31.05
29.28
36.51
3.24
-1.71
1.53
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิม่ ขึ้น

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 และ 2561
ปีการศึกษา 2560

49.77
39.91

ภาษาไทย

41.22

35.95

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

27.81

31.05

อังกฤษ

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

30.99

29.28

คณิตศาสตร์
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ลาดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากมากไปหาน้อยตามจานวนโรงเรียนทั้งหมด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อโรงเรียน
บ้านนาค้า
บ้านติ้ว
บ้านสามัคคี
จอมศรีโคกก่องวิทยา
บ้านโนนอุดม
บ้านหายโศก
บ้านท่าโสม
ชุมพลนาคลัง
บ้านลาดหอค้า
ดงหวายดงขวาง
บ้านดงบัง
บ้านหนองแวง
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
บ้านหนองหัวคู
บ้านนาอ่าง
บ้านหนองทุ่ม
บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
บ้านวังเลาโสมสวรรค์
บ้านหยวก
บ้านนาคูณ
บ้านแดง
บ้านโนนสะอาด
บ้านนาเก็น
บ้านเชียงเพ็ง
เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
บ้านนางิ้ว
บ้านทุ่งทอง
บ้านสวัสดี
บ้านสร้างก่อ
โนนทองโนนหวาย
บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม
บ้านกาลึม
บ้านนาค้าน้อย
บ้านหนองสร้างไพร
บ้านท่าลี่
อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ
36
ที่ 138

อาเภอ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
นายูง
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
นายูง
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
นายูง
กุดจับ
น้้าโสม

ขนาด
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
ใหญ่
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

กุดจับ

กลาง

นักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2
70.25
45
65
42.5
7
59.61
51.43
56.43
47.07
25
62.71
42.2
65.4
43.8
1
53.25
42.5
45
46.5
2
56.63
43.75
37.5
42.5
10
63.3
39.25
37
40.8
158
56.06
43.51
37.22
41.94
12
62.81
32.5
45.42
37.79
7
50.71
29.64
44.29
45
35
60.66
34.57
32.71
41.14
9
58.56
34.72
31.11
42.78
10
53.9
32.25
42
36.45
17
58.32
37.65
31.76
36.79
19
60.37
33.95
31.32
38.58
1
60.5
35
15
52
11
56.18
32.27
31.82
42.14
11
56.11
40.91
28.64
35.36
10
52.9
32.25
39
36.55
21
56.73
32.26
34.05
37.52
5
56.35
34.5
31
38.5
2
51.38
27.5
40
41
9
58.61
32.22
31.67
35.61
19
60.86
28.03
27.11
42
12
56.79
32.92
29.17
38.17
16
56.19
34.22
30.63
35.47
11
51.89
29.09
35.91
39.5
11
54.39
32.27
32.73
36.59
23
46.22
39.78
34.78
35.17
33
48.82
38.94
30.15
37.67
10
50.78
35.25
31.5
37.25
8
55.44
34.69
27.5
35.69
9
52.78
34.72
31.11
34.67
18
51.64
31.25
31.67
38.67
9
53.42
26.11
34.44
38.94
13
44.21
32.31
40.77
34.85
111

53.48

32.88

26.22

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

39.26

เฉลี่ย
55.69
53.64
53.53
46.81
45.10
45.09
44.68
44.63
42.41
42.27
41.79
41.15
41.13
41.06
40.63
40.60
40.26
40.18
40.14
40.09
39.97
39.53
39.50
39.26
39.13
39.10
39.00
38.99
38.90
38.70
38.33
38.32
38.31
38.23
38.04
37.96
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองบอนเวียงชัย
โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
บ้านผักบุ้ง
บ้านธาตุประชานุกูล
บ้านนาค้า (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
บ้านนารายณ์
บ้านกุดเม็ก
บริบาลภูมิเขตต์
อุดรวัฒนานุสรณ์
บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา
เตชะไพบูลย์ (2)
โนนสูงวิทยา
บ้านสว่างปากราง
อนุบาลบ้านผือ
บ้านขอนยูง
บ้านใหม่
บ้านโนนสว่าง
บ้านเทพประทาน
บ้านหัวช้าง
บ้านขัวล้อ
บ้านค้าด้วง
น้้าโสมประชาสรรค์
(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
บ้านกานต์สามัคคี
บ้านหนองกบ
บ้านโสกแกค้าเจริญ
ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา
บ้านโคกสีแก้ว
บ้านเจริญสุข
ยางโกนวิทย์
บ้านโชคเจริญ
บ้านนายูง
กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ค้าบงเจริญสุข
บ้านนางาม
บ้านล้าภู
บ้านตาดน้้าพุ
บ้านหินตั้ง
บ้านโพธิ์โนนแดง
บ้านดงธาตุ
บ้านหัวขัว

อาเภอ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
น้้าโสม
กุดจับ
นายูง
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ

ขนาด
เล็ก
เล็ก
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
ใหญ่
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก

นักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5
51.7
31.5
31
37.3
13
50.67
31.15
30
39.15
29
52.91
26.9
33.1
38
18
55.07
30.28
26.94
38.11
8
46.41
30
37.5
36.31
8
58.13
31.56
24.38
36
5
54.1
30
30
35.9
116
50.7
31.47
30.56
37.07
9
50.92
27.78
35
36.11
5
58.05
21.5
34
36
10
53.8
32.5
24
39.15
10
48.73
30.25
32.5
37.8
25
50.53
31.2
28.2
39.14
68
52.02
32.43
30.37
34.16
10
54.55
29.75
27.5
37.15
16
48.23
32.66
30.31
36.47
36
53.36
31.46
27.22
35.51
12
51.63
33.54
26.25
35.54
21
50.12
32.02
30.48
33.98
3
48.58
23.33
40
33.5
6
52.25
27.92
26.67
38.42

น้้าโสม

กลาง

45

50.26

29.17

29.11

36.13

36.17

กุดจับ
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
น้้าโสม
นายูง
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
กุดจับ

กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

25
6
11
10
14
4
7
17
22
41
26
8
4
7
9
11
14
19

48.52
52.46
54.18
49.2
53.38
52.31
48.54
50.53
47.78
49.91
51.26
48.17
45.44
54.14
52
49.77
49.52
46.88

29.9
28.33
27.95
23.25
31.25
30.63
31.07
31.32
28.18
25.67
26.63
27.19
31.88
26.07
28.33
24.77
24.46
32.5

27.2
26.67
26.36
31
25.36
27.5
26.43
27.06
29.77
29.39
26.54
28.13
25
26.43
26.11
27.73
27.5
27.37

38.66
36.08
34.95
39.85
33.04
32.38
36.43
33.32
36.41
37.06
37.54
38.25
39.25
34.71
34.78
38.91
39.46
34.16

36.07
35.89
35.86
35.83
35.76
35.71
35.62
35.56
35.54
35.51
35.49
35.44
35.39
35.34
35.31
35.30
35.24
35.23

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

เฉลี่ย
37.88
37.74
37.73
37.60
37.56
37.52
37.50
37.45
37.45
37.39
37.36
37.32
37.27
37.25
37.24
36.92
36.89
36.74
36.65
36.35
36.32
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ที่
76
77
78
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อโรงเรียน
บ้านภูดิน
บ้านโคกสะอาด
บ้านดงหมูชัยเจริญ
บ้านแหลมทองพัฒนา
บ้านม่วง
บ้านหนองกุงหนองเจริญ
บ้านหันเทาผักกาดย่า
บ้านนางัว
บ้านกุดจับ
บ้านนาล้อม
บ้านเม็ก
หนองกุงวังแสง
บ้านปากเจียงโนนทอง
บ้านโคกสว่าง
ราษฎร์จุฬาสามัคคี
บ้านนาเมืองไทย
ชุมชนบ้านสร้างแป้น
บ้านนาต้องนาสมนึก
บ้านเพิ่ม
บ้านถิ่น
บ้านเทื่อม
บ้านนาเตย
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านลาน
บ้านน้้าซึม
บ้านโคกวิชยั
บ้านหลุมข้าว
ดอนตาลดงบังวิทยา
บ้านนาสี
บ้านดงน้อย
บ้านนาแค
บ้านคูดงประชาสรรค์
บ้านโนนดู่
บ้านท่าโปงทอง
บ้านน้้าปู่
บ้านสะคุวิทยา
บ้านนาหลวง
บ้านเหล่าต้าแย

อาเภอ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง
กุดจับ
บ้านผือ
น้้าโสม
กุดจับ
นายูง
นายูง
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
นายูง
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ

ขนาด
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

นักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
17
52.4
26.91
25.59
35.82
10
52.28
28
24.5
35.5
15
46.37
30.83
23.67
39.13
7
44.93
31.79
28.57
34.71
3
50.92
28.33
31.67
29
11
44.3
30.45
30.91
34.14
13
47.48
35.38
25
31.54
30
51.59
26.25
27.5
33.73
4
42
33.75
33.75
29.38
7
50.18
26.79
23.57
38.21
26
48.28
27.12
28.85
34.31
6
52.83
27.92
23.33
34.25
30
45
28.33
30
34.47
13
47.19
27.12
28.46
34.58
3
44.58
25
25
42
17
48.62
29.41
27.65
30.09
23
43.43
29.78
27.83
34.46
17
50.43
25.74
23.82
34.65
12
44.35
26.46
28.75
34.79
7
45.18
24.29
30.71
34
40
45.24
30.56
24.5
33.66
12
40.71
30.83
27.5
34.92
13
44.06
26.73
29.62
33.31
4
43.38
31.25
20
38.5
26
44.13
27.69
25.96
34.65
4
44.06
26.25
23.75
37.75
15
46
27.83
25.67
32.1
18
44.65
24.72
26.67
35.22
16
46.84
28.28
23.75
32.13
6
40.92
28.33
23.33
36.83
9
42.08
27.78
30.56
28.89
23
44.32
28.48
23.26
33.04
6
48.92
29.17
21.67
29.33
13
47.17
27.88
23.08
30.08
28
44.96
25.63
24.82
31.82
16
45.92
26.25
23.13
31.69
16
41.58
29.38
27.5
28.47
9
39.75
28.61
25.56
32.67

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

เฉลี่ย
35.18
35.07
35.00
35.00
34.98
34.95
34.85
34.77
34.72
34.69
34.64
34.58
34.45
34.34
34.15
33.94
33.88
33.66
33.59
33.55
33.49
33.49
33.43
33.28
33.11
32.95
32.90
32.82
32.75
32.35
32.33
32.28
32.27
32.05
31.81
31.75
31.73
31.65
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ที่
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
บ้านนาไฮ
อนุบาลบ้านก้องวิทยา
บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
บ้านน้้าทรง
บ้านโพธิ์
บ้านสาครพัฒนา
ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
สมประสงค์
บ้านหนองโนไชยวาน
บ้านวังแข้
บ้านจ้าปาทอง
บ้านหนองแวง
บ้านหนองนกเขียน
ชุมชนบ้านแวง
บ้านค้อ (เขือน้า้ )
บ้านสระคลองพัฒนา
บ้านข่า
บ้านเขือน้้า
บ้านโนนแดง
ชายแดนประชาสรรค์

บ้านดงเย็นพัฒนา
บ้านโนนฐานะ
บ้านดงหวาย
บ้านนาตูม
บ้านข้าวสาร
ชุมชนสงเคราะห์
บ้านวังบง
บ้านเชียงดีกุดเชือม
ค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ
ค่าเฉลี่ย ระดับสังกัด (สพฐ.)
ค่าเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่
หมายเหตุ

อาเภอ
กุดจับ
บ้านผือ
นายูง
น้้าโสม
น้้าโสม
บ้านผือ
น้้าโสม
กุดจับ
น้้าโสม
นายูง
กุดจับ
นายูง
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
นายูง
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง
นายูง

ขนาด
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

นักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8
44.24
22.19
28.75
30.94
4
52
25
18.75
30.38
41
40.55
27.01
26.34
32.04
12
40.65
26.46
26.25
32.38
5
48.45
27.5
21
28.5
5
42.25
26.5
24
32.4
14
42.48
23.75
24.29
33.93
15
42.13
33.33
19.67
29.03
12
41.71
28.54
26.25
27.42
15
41.67
29.17
20
32.9
13
41.1
28.27
24.23
29.92
3
45.25
27.5
16.67
33
7
46.43
23.93
22.86
29.21
19
35.11
28.82
21.84
36.11
6
46.29
21.67
25
28.5
16
43.42
22.97
24.69
29.59
16
38.25
28.91
21.25
30.53
9
39.9
21.67
25
30.89
2
46.75
20
15
35.25
4
38.56
27.5
15
35.75
6
35.33
26.25
19.17
35
15
39.92
25.33
21.67
28.7
8
39.41
26.88
20.63
28.06
8
42.16
25.31
17.5
29.06
7
40.39
22.5
23.57
27.36
4
36.13
26.88
27.5
23.13
13
32.3
29.42
21.54
29.08
5
37.65
24.5
17
30
6
34.96
24.58
20.83
26.67
11
36.43
25
20.45
23.77
55.90
39.93
39.24
37.50
54.61
38.83
35.47
35.65
49.77
35.95
31.05
29.28

หมายถึง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
หมายถึง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.)
หมายถึง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 4 โทร. 0933298113
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

เฉลี่ย
31.53
31.53
31.49
31.44
31.36
31.29
31.11
31.04
30.98
30.94
30.88
30.61
30.61
30.47
30.37
30.17
29.74
29.37
29.25
29.20
28.94
28.91
28.75
28.51
28.46
28.41
28.09
27.29
26.76
26.41
43.14
41.14
36.51
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17

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สรุปรายงานผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รวมความสามารถ
ทุกด้าน ภาพรวมการจัดล้าดับที่ ดังนี้
ล้าดับที่ 4 ของจังหวัดอุดรธานี/จ้านวน 4 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.)
ล้าดับที่ 10 ของศึกษาธิการภาค/จ้านวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.)
ล้าดับที่ 162 ของ สพฐ./จ้านวน 188 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป. รวม สพม. ที่จัดสอบ)
ตอนที่ 1 ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 จำแนกค่าสถิติรายด้าน
การประเมินความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning
Ability) เฉลี่ยร้อยละ

ที่

โรงเรียน

1 บ้านโนนสมบูรณ์
2 บ้านดงบัง
3 บ้านนาค้าน้อย
บ้านห้วยเชียงหนอง
4 อีเบ้า
5 บ้านทุ่งทอง
6 บ้านสามัคคี
7 บ้านใหม่

อาเภอ ขนาด

ประเทศ
53.18
47.19
48.07
49.48

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ( x ) รายระดับ
สังกัด
ศึกษาธิการภาค จังหวัด
52.73
52.34
55.79
47.89
46.48
48.92
47.57
47.23
49.95
49.39
48.68
51.55

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
นร.
ปกติ

ภาษา คานวณ เหตุผล

เขตพืน้ ที่
49.19
42.18
43.87
45.09

เปรียบเทียบผล/ระดับ
รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

น้้าโสม
กุดจับ
นายูง

กลาง
เล็ก
กลาง

9
12
24

70.79 68.57 64.12 67.83
70.00 70.00 61.42 67.14
66.78 70.71 58.92 65.47

18.35
17.66
15.99

18.44 22.74
17.75 22.05
16.08 20.38

กุดจับ
น้้าโสม
น้้าโสม
บ้านผือ

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

13
9
28
17

69.67
64.12
60.00
62.52

15.35
12.10
11.81
10.91

15.44
12.19
11.90
11.00

65.05
55.55
62.65
64.20

59.78
65.07
61.22
54.45

64.83
61.58
61.29
60.39

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

19.74
16.49
16.20
15.30
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8 บ้านนาอ่าง
9 บ้านเทื่อม
10 บ้านเทพประทาน

บ้านผือ เล็ก
บ้านผือ ใหญ่
น้้าโสม กลาง

7
30
8

63.26 55.10 62.04 60.13
64.09 57.90 57.33 59.77
66.42 51.78 56.07 58.09

10.65
10.29
8.61

10.74 15.04
10.38 14.68
8.70 13.00

11 บ้านกุดจับ

กุดจับ

เล็ก
พิเศษ

5

57.71 68.00 47.42 57.71

8.23

8.32 12.62

12 บ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ

กลาง

9

63.49

8.19

8.28

56.50 53.01 57.67

12.58

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ขนาด

13
14
15
16
17
18
19
20

บ้านนาคูณ
บ้านธาตุประชานุกูล
บ้านกาลึม
บ้านนางัว
บ้านหัวขัว
บ้านเม็ก
บ้านดงหวายดงขวาง
บ้านหายโศก

บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ

เล็ก
กลาง
กลาง
ใหญ่
กลาง
กลาง
ใหญ่
เล็ก

21

บ้านนางิ้ว

บ้านผือ

เล็กพิเศษ

22
23

น้้าโสมประชาสรรค์ฯ
เมืองพานบ้านโก่มวิทยา

น้้าโสม
บ้านผือ

24
25
26
27
28
29

บ้านโนนอุดม
บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา
โนนทองโนนหวาย
บ้านหนองหัวคู
บ้านหนองแวง
บ้านม่วง

บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ

30

บ้านหินตั้ง

บ้านผือ

31
32
33
34

บ้านหนองนกเขียน
บ้านโพธิ์โนนแดง
ชุมชนบ้านสร้างแป้น
บ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์)

บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
นายูง

ใหญ่
พิเศษ
เล็ก
เล็ก
พิเศษ
เล็ก
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
พิเศษ
เล็ก
พิเศษ
เล็ก
ใหญ่
กลาง

เปรียบเทียบผล/ระดับ

นร.
ปกติ
8
23
12
30
6
13
32
7

ภาษา

คานวณ

เหตุผล

รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

60.71
61.36
58.80
64.19
59.52
60.21
61.33
62.04

65.00
54.28
56.42
52.76
58.09
53.18
54.64
51.02

46.42
55.40
55.00
52.57
50.95
54.72
51.69
53.46

57.38
57.01
56.74
56.50
56.19
56.04
55.89
55.51

7.90
7.53
7.26
7.02
6.71
6.56
6.41
6.03

7.99
7.62
7.35
7.11
6.80
6.65
6.50
6.12

12.29
11.92
11.65
11.41
11.10
10.95
10.80
10.42

5

68.57

52.57

45.14

55.42

5.94

6.03

10.33

53
15

61.50
56.38

51.75
59.61

52.56
48.38

55.27
54.79

5.79
5.31

5.88
5.40

10.18
9.70

3
5
12
14
8
10

62.85
58.85
59.52
57.34
60.00
52.28

46.66
49.14
48.33
47.95
48.92
57.71

52.38
52.00
51.66
54.08
50.35
47.71

53.96
53.33
53.17
53.12
53.09
52.57

4.48
3.85
3.69
3.64
3.61
3.09

4.57
3.94
3.78
3.73
3.70
3.18

8.87
8.24
8.08
8.03
8.00
7.48

4

58.57

50.71

46.42

51.90

2.42

2.51

6.81

4
5
25
15

48.57
54.28
58.05
57.90

51.42
53.14
46.62
40.95

55.00
46.85
49.48
55.23

51.66
51.42
51.39
51.36

2.18
1.94
1.91
1.88

2.27
2.03
2.00
1.97

6.57
6.33
6.30
6.27

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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35
36

บ้านโนนสะอาด
บ้านเชียงเพ็ง

37
38
39
40
41
42
43
44

บ้านนารายณ์
บ้านหนองทุ่ม
บ้านสร้างก่อ
บ้านสว่างปากราง
บ้านผักบุ้ง
บ้านโคกสว่าง
บ้านดงธาตุ
บ้านหันเทาผักกาดย่า

บ้านผือ เล็กพิเศษ
กุดจับ เล็ก
เล็ก
บ้านผือ พิเศษ
กุดจับ กลาง
กุดจับ ใหญ่
นายูง กลาง
บ้านผือ กลาง
กุดจับ เล็ก
กุดจับ กลาง
กุดจับ กลาง

2
10

54.28
53.42

51.42
46.85

45.71
48.00

50.47
49.42

0.99
-0.06

1.08
0.03

5.38
4.33

5
9
41
25
10
11
15
14

60.57
53.65
56.51
50.97
43.14
52.72
50.09
49.59

42.28
45.39
44.73
43.42
45.42
40.77
47.80
46.12

45.14
47.93
45.71
52.22
58.00
52.46
48.00
49.38

49.33
48.99
48.98
48.87
48.85
48.65
48.63
48.36

-0.15
-0.49
-0.50
-0.61
-0.63
-0.83
-0.85
-1.12

-0.06
-0.40
-0.41
-0.52
-0.54
-0.74
-0.76
-1.03

4.24
3.90
3.89
3.78
3.76
3.56
3.54
3.27

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ)

โรงเรียน

ที่

อาเภอ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

เปรียบเทียบผล/ระดับ

ขนาด

นร.
ปกติ

ภาษา

คานวณ

เหตุผล

รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

45

อนุบาลบ้านเพียฯ 138

กุดจับ

ใหญ่พิเศษ

89

51.84

43.94

48.92

48.23

-1.25

-1.16

3.14

46

บ้านจ้าปาทอง

น้้าโสม

เล็ก

7

49.38

41.22

53.06

47.89

-1.59

-1.50

2.80

47

บ้านขัวล้อ

บ้านผือ

เล็ก

5

47.42

46.85

49.14

47.80

-1.68

-1.59

2.71

48

บ้านปากเจียงโนนทอง

นายูง

ใหญ่

40

51.78

45.50

44.50

47.26

-2.22

-2.13

2.17

49

บ้านท่าโสม

น้้าโสม

ใหญ่พิเศษ

165

49.81

44.62

46.54

46.99

-2.49

-2.40

1.90

50

บ้านหนองฆ้องนาสีนวล

กุดจับ

เล็กพิเศษ

7

54.69

45.30

40.40

46.80

-2.68

-2.59

1.71

51

บ้านสาครพัฒนา

น้้าโสม

กลาง

15

50.09

40.38

49.90

46.79

-2.69

-2.60

1.70

52

บ้านเหล่าต้าแย

กุดจับ

เล็ก

4

58.57

31.42

50.00

46.66

-2.82

-2.73

1.57

53

บ้านติ้ว

บ้านผือ

เล็ก

16

56.78

45.00

38.03

46.60

-2.88

-2.79

1.51

54

บ้านท่าลี่

น้้าโสม

กลาง

9

45.71

47.93

46.03

46.56

-2.92

-2.83

1.47

55

บ้านโชคเจริญ

น้้าโสม

กลาง

13

32.52

55.82

51.20

46.52

-2.96

-2.87

1.43

56

บ้านโคกวิชยั โนนไชยพร

กุดจับ

เล็ก

11

53.76

36.10

49.09

46.32

-3.16

-3.07

1.23

57

บ้านโสกแกค้าเจริญ

กุดจับ

เล็ก

7

50.61

41.22

46.53

46.12

-3.36

-3.27

1.03

58

บ้านวังเลาโสมสวรรค์

นายูง

กลาง

12

50.95

41.90

45.00

45.95

-3.53

-3.44

0.86

59

บ้านนาล้อม

บ้านผือ

เล็ก

9

54.28

42.53

40.63

45.82

-3.66

-3.57

0.73

60

บ้านโนนดู่

บ้านผือ

เล็ก

6

49.04

40.00

48.09

45.71

-3.77

-3.68

0.62

61

บ้านขอนยูง

กุดจับ

กลาง

11

51.42

41.29

43.89

45.54

-3.94

-3.85

0.45

62

บ้านล้าภู

กุดจับ

เล็กพิเศษ

6

53.80

38.57

43.33

45.23

-4.25

-4.16

0.14

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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63

บ้านดงหวาย

กุดจับ

เล็กพิเศษ

4

51.42

50.71

33.57

45.23

-4.25

-4.16

0.14

64

บ้านสะคุวิทยา

บ้านผือ

กลาง

19

46.46

45.86

43.00

45.11

-4.37

-4.28

0.02

65

โนนสูงวิทยา

กุดจับ

เล็กพิเศษ

6

49.52

40.95

44.76

45.07

-4.41

-4.32

-0.02

66

บ้านน้้าซึม

น้้าโสม

กลาง

20

52.71

38.85

42.00

44.52

-4.96

-4.87

-0.57

67

บ้านท่าโปงทอง

นายูง

กลาง

11

47.01

41.03

45.19

44.41

-5.07

-4.98

-0.68

68

บ้านนาสี

บ้านผือ

เล็ก

10

49.42

44.85

38.85

44.38

-5.10

-5.01

-0.71

69

บ้านนาค้า (ถิรธัมโมฯ)

นายูง

เล็ก

15

47.61

40.76

44.00

44.12

-5.36

-5.27

-0.97

70

บ้านสวัสดี

น้้าโสม

กลาง

19

48.57

40.45

43.30

44.11

-5.37

-5.28

-0.98

71

จอมศรีโคกก่องวิทยา

บ้านผือ

เล็กพิเศษ

3

48.57

46.66

36.19

43.80

-5.68

-5.59

-1.29

72

บ้านค้าด้วง

บ้านผือ

กลาง

10

54.57

28.85

46.85

43.42

-6.06

-5.97

-1.67

73

บ้านโคกสีแก้ว

บ้านผือ

เล็ก

5

50.85

48.57

29.71

43.04

-6.44

-6.35

-2.05

74

บ้านลาดหอค้า

บ้านผือ

เล็ก

7

46.12

32.65

49.38

42.72

-6.76

-6.67

-2.37

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ)
ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ขนาด

เปรียบเทียบผล/ระดับ

75
76

บ้านแหลมทองพัฒนา
หนองกุงวังแสง

บ้านผือ
บ้านผือ

เล็ก
กลาง

นร.
ปกติ
6
12

77

บ้านนาแค

นายูง

กลาง

11

45.71 45.71

35.32 42.25

-7.23

-7.14

-2.84

78

นายูง

เล็ก

6

48.09 35.23

43.33 42.22

-7.26

-7.17

-2.87

79
80
81

บ้านนาตูม
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
2
ดอนตาลดงบังวิทยา
บ้านนาค้า

กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ

กลาง
ใหญ่
เล็กพิเศษ

15
17
4

46.09 43.23
41.84 46.55
46.42 39.28

36.76 42.03
37.14 41.84
38.57 41.42

-7.45
-7.64
-8.06

-7.36
-7.55
-7.97

-3.06
-3.25
-3.67

82

บ้านเจริญสุข

น้้าโสม

เล็กพิเศษ

7

35.91 51.02

37.14 41.36

-8.12

-8.03

-3.73

83

ชุมชนบ้านแวง

บ้านผือ

กลาง

15

40.38 39.04

44.57 41.33

-8.15

-8.06

-3.76

84

บ้านโพธิ์

บ้านผือ

เล็ก

8

45.00 41.78

36.78 41.19

-8.29

-8.20

-3.90

85

บ้านข่า

กุดจับ

เล็กพิเศษ

4

42.14 44.28

36.42 40.95

-8.53

-8.44

-4.14

86

อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

บ้านผือ

ใหญ่พิเศษ

82

47.87 33.62

40.97 40.82

-8.66

-8.57

-4.27

87

โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา

กุดจับ

กลาง

16

48.03 36.60

37.14 40.59

-8.89

-8.80

-4.50

88

บ้านดงหมูชัยเจริญ

บ้านผือ

เล็ก

17

47.89 35.79

37.81 40.50

-8.98

-8.89

-4.59

ภาษา

คานวณ

45.71 41.90
47.38 36.66

เหตุผล

ประเทศ

สพฐ.

เขต

40.47 42.69
40.00 42.59

-6.79
-6.89

-6.70
-6.80

-2.40
-2.50

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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89

เตชะไพบูลย์ 2

น้้าโสม

เล็ก

13

41.75 42.85

36.70 40.43

-9.05

-8.96

-4.66

90

อุดรวัฒนานุสรณ์

บ้านผือ

เล็ก

15

43.80 35.80

41.52 40.38

-9.10

-9.01

-4.71

91

บริบาลภูมิเขตต์

บ้านผือ

ใหญ่พิเศษ

94

45.34 38.29

37.35 40.33

-9.15

-9.06

-4.76

92

อนุบาลบ้านก้องวิทยา

นายูง

ใหญ่

42

47.00 35.37

38.16 40.18

-9.30

-9.21

-4.91

93

บ้านนาเตย

บ้านผือ

เล็ก

15

41.52 39.61

38.47 39.87

-9.61

-9.52

-5.22

94

บ้านลาน

บ้านผือ

เล็กพิเศษ

8

45.71 32.14

40.71 39.52

-9.96

-9.87

-5.57

95

บ้านโนนสว่าง

บ้านผือ

กลาง

24

41.54 36.78

40.11 39.48 -10.00

-5.61

96

ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน

กุดจับ

กลาง

22

46.10 35.84

36.10 39.35 -10.13

97

บ้านกานต์สามัคคี

กุดจับ

เล็ก

8

48.57 30.00

39.28 39.28 -10.20

98

บ้านนาจานโนนนาโพธิ์

น้้าโสม

เล็ก

7

40.00 36.73

40.40 39.04 -10.44

99

บ้านข้าวสาร

บ้านผือ

กลาง

19

43.60 30.97

42.55 39.04 -10.44

100 บ้านนาหลวง

บ้านผือ

เล็ก

9

38.41 36.82

41.26 38.83 -10.65

-9.91
10.04
10.11
10.35
10.35
10.56

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ขนาด

-5.74
-5.81
-6.05
-6.05
-6.26

เปรียบเทียบผล/ระดับ

นร.
ปกติ

ภาษา

คานวณ

เหตุผล

รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

101

บ้านนางาม

บ้านผือ

เล็ก

14

43.06

29.18

43.67

38.63

-10.85 -10.76

-6.46

102

ชายแดนประชาสรรค์

นายูง

กลาง

21

42.58

35.23

38.09

38.63

-10.85 -10.76

-6.46

103

บ้านนาเมืองไทย

น้้าโสม

กลาง

19

44.21

35.63

35.93

38.59

-10.89 -10.80

-6.50

104

บ้านหยวก

น้้าโสม

ใหญ่

21

43.80

31.83

39.86

38.50

-10.98 -10.89

-6.59

105

บ้านหลุมข้าว

บ้านผือ

11

42.85

34.54

37.66

38.35

-11.13 -11.04

-6.74

106

กลางใหญ่นิโรธรังสีฯ

บ้านผือ

กลาง
ใหญ่
พิเศษ

37

43.32

36.52

34.36

38.06

-11.42 -11.33

-7.03

107

บ้านผือ

กลาง

19

40.75

39.54

33.68

37.99

-11.49 -11.40

-7.10

108

ค้าบงเจริญสุข
บ้านหนองกุงหนอง
เจริญ

กุดจับ

กลาง

14

42.24

37.75

33.67

37.89

-11.59 -11.50

-7.20

109

บ้านหัวช้าง

น้้าโสม

24

45.47

28.80

39.28

37.85

-11.63 -11.54

-7.24

110

บ้านหนองกบนาแมน

บ้านผือ

ใหญ่
เล็ก
พิเศษ

7

41.63

26.53

45.30

37.82

-11.66 -11.57

-7.27

111

บ้านคูดงประชาสรรค์

บ้านผือ

กลาง

17

45.71

36.80

30.25

37.59

-11.89 -11.80

-7.50

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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112

บ้านนาเก็น

น้้าโสม

กลาง

13

40.00

30.98

41.31

37.43

-12.05 -11.96

-7.66

113

บ้านค้อปัญญานุสรณ์

บ้านผือ

กลาง

17

40.50

32.26

38.48

37.08

-12.40 -12.31

-8.01

114

บ้านภูดิน

บ้านผือ

เล็ก

5

29.14

42.28

38.85

36.76

-12.72 -12.63

-8.33

115

บ้านนาต้องนาสมนึก

นายูง

กลาง

13

40.00

27.91

42.19

36.70

-12.78 -12.69

-8.39

116

บ้านแดง

บ้านผือ

เล็กพิเศษ

5

38.28

26.85

42.28

35.80

-13.68 -13.59

-9.29

117

บ้านผือ

เล็ก

5

40.57

33.71

32.57

35.61

-13.87 -13.78

-9.48

118

บ้านนาไฮ
บ้านดงพัฒนาดงต้อง
ประชารัฐ

น้้าโสม

กลาง

12

33.57

31.90

40.71

35.39

-14.09 -14.00

-9.70

119

บ้านเชียงดีกุดเซือม

นายูง

กลาง

11

34.80

44.93

25.97

35.23

-14.25 -14.16

-9.86

120

บ้านวังแข้

นายูง

เล็ก

12

48.09

25.95

31.19

35.07

-14.41 -14.32

-10.02

121

บ้านนายูง

นายูง

22

41.16

28.83

34.54

34.84

-14.64 -14.55

-10.25

122

บ้านดงน้อย

กุดจับ

4

43.57

24.28

35.00

34.28

-15.20 -15.11

-10.81

123

บ้านหนองสร้างไพร

กุดจับ

กลาง
เล็ก
พิเศษ
เล็ก
พิเศษ

4

37.85

26.42

38.57

34.28

-15.20 -15.11

-10.81

124

ชุมพลนาคลัง

นายูง

กลาง

10

39.71

32.28

30.85

34.28

-15.20 -15.11

-10.81

125

บ้านโนนแดง

บ้านผือ

เล็ก

12

37.14

33.57

31.42

34.04

-15.44 -15.35

-11.05

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ)
ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ขนาด

126 บ้านตาดน้้าพุ

บ้านผือ

127 บ้านสมประสงค์

เปรียบเทียบผล/ระดับ

นร.
ปกติ

ภาษา

คานวณ

เหตุผล

เล็ก

5

41.14

30.28

29.71

33.71 -15.77 -15.68 -11.38

นายูง

เล็ก

10

30.85

32.85

36.00

33.23 -16.25 -16.16 -11.86

128 บ้านโคกสะอาด

น้้าโสม

เล็ก

9

27.93

33.01

38.73

33.22 -16.26 -16.17 -11.87

129 บ้านกุดเม็ก

บ้านผือ

8

33.92

27.85

37.50

33.09 -16.39 -16.30 -12.00

130 บ้านสระคลองพัฒนา

บ้านผือ

เล็ก
เล็ก
พิเศษ

3

29.52

32.38

35.23

32.38 -17.10 -17.01 -12.71

131 บ้านถิ่น
บ้านหนองบอนเวียง
132 ชัย

กุดจับ

เล็ก
เล็ก
พิเศษ

8

37.50

27.14

31.07

31.90 -17.58 -17.49 -13.19

1

25.71

37.14

31.42

31.42 -18.06 -17.97 -13.67

บ้านผือ

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

133 บ้านวังบง

นายูง

134 ชุมชนสงเคราะห์

บ้านผือ

เล็ก
พิเศษ
เล็ก
พิเศษ

135 บ้านโนนฐานะ

กุดจับ

136 ยางโกนวิทย์

23

5

26.85

31.42

36.00

31.42 -18.06 -17.97 -13.67

7

31.42

24.48

36.32

30.74 -18.74 -18.65 -14.35

เล็ก

4

36.42

25.71

30.00

30.71 -18.77 -18.68 -14.38

บ้านผือ

กลาง

8

35.00

24.64

30.71

30.11 -19.37 -19.28 -14.98

137 บ้านน้้าปู่

น้้าโสม

31

34.10

25.06

31.05

30.07 -19.41 -19.32 -15.02

138 ราษฎร์จุฬาสามัคคี

บ้านผือ

กลาง
เล็ก
พิเศษ

5

34.85

24.00

30.85

29.90 -19.58 -19.49 -15.19

139 บ้านหนองแวง
ชุมชนหนองแปนหิน
140 โงมวิทยา

บ้านผือ

กลาง

21

27.61

29.52

30.34

29.16 -20.32 -20.23 -15.93

กุดจับ

กลาง

6

36.19

23.33

21.90

27.14 -22.34 -22.25 -17.95

141 บ้านน้้าทรง

น้้าโสม

เล็ก

9

28.25

22.53

21.90

24.23 -25.25 -25.16 -20.86

142 บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม

น้้าโสม

เล็ก
เล็ก
พิเศษ

1

22.85

17.14

25.71

21.90 -27.58 -27.49 -23.19

2

17.14

27.14

20.00

21.42 -28.06 -27.97 -23.67

53.18

47.19

48.07

49.48

ค่าเฉลี่ย ระดับสังกัด (สพฐ.)

52.73

47.89

47.57

49.39

ค่าเฉลี่ย ระดับเขตพืน้ ที่

49.19

42.18

43.87

45.09

143 บ้านเขือน้้า
บ้านผือ
ค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ

หมายเหตุ

หมายถึง
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
หมายถึง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.)
หมายถึง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพืน้ ที่

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 4 โทร. 0933298113

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สรุปรายงานผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รวมความสามารถทุกด้าน ภาพรวมการจัดล้าดับที่ ดังนี้
ล้าดับที่ 4 ของจังหวัดอุดรธานี / จ้านวน 4 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.)
ล้าดับที่ 10 ของศึกษาธิการภาค / จ้านวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.)
ล้าดับที่ 162 ของ สพฐ. / จ้านวน 188 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป. รวม สพม. ที่จัดสอบ)
ตอนที่ 1 ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายด้าน
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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การประเมินความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Ability)
เฉลี่ยร้อยละ

ประเทศ
53.18
47.19
48.07
49.48

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ( x ) รายระดับ
สังกัด
ศึกษาธิการภาค จังหวัด
52.73
52.34
55.79
47.89
46.48
48.92
47.57
47.23
49.95
49.39
48.68
51.55

เขตพืน้ ที่
45.94
39.86
41.11
42.30

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย
ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน
บ้านดงบัง
บ้านนาอ่าง
บ้านกุดจับ
บ้านนาคูณ
บ้านหายโศก
บ้านนางิ้ว
เมืองพานบ้านโก่มวิทยา

บ้านโนนอุดม

อาเภอ

ขนาด

กุดจับ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ

เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็กพิเศษ

นร.
ปกติ
12
7
5
8
7
5
15
3

ภาษา คานวณ เหตุผล
70.00
63.26
57.71
60.71
62.04
68.57
56.38
62.85

70.00
55.10
68.00
65.00
51.02
52.57
59.61
46.66

61.42
62.04
47.42
46.42
53.46
45.14
48.38
52.38

เปรียบเทียบผล/ระดับ
รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

67.14 17.66 17.75 22.05
60.13 10.65 10.74 15.04
57.71 8.23 8.32 12.62
57.38 7.90 7.99 12.29
55.51 6.03 6.12 10.42
55.42 5.94 6.03 10.33
54.79 5.31 5.40 9.70
53.96 4.48 4.57 8.87

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา

บ้านม่วง
บ้านหินตั้ง
บ้านหนองนกเขียน
บ้านโพธิ์โนนแดง
บ้านโนนสะอาด
บ้านเชียงเพ็ง
บ้านนารายณ์
บ้านโคกสว่าง
บ้านจ้าปาทอง
บ้านขัวล้อ
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล

บ้านเหล่าต้าแย
บ้านติ้ว
บ้านโคกวิชยั โนนไชยพร

บ้านโสกแกค้าเจริญ
บ้านนาล้อม
บ้านโนนดู่
บ้านล้าภู
บ้านดงหวาย
โนนสูงวิทยา

น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
กุดจับ
น้้าโสม
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
กุดจับ

เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็กพิเศษ
เล็กพิเศษ

5
10
4
4
5
2
10
5
11
7
5
7
4
16
11
7
9
6
6
4
6

58.85
52.28
58.57
48.57
54.28
54.28
53.42
60.57
52.72
49.38
47.42
54.69
58.57
56.78
53.76
50.61
54.28
49.04
53.80
51.42
49.52

49.14
57.71
50.71
51.42
53.14
51.42
46.85
42.28
40.77
41.22
46.85
45.30
31.42
45.00
36.10
41.22
42.53
40.00
38.57
50.71
40.95

52.00
47.71
46.42
55.00
46.85
45.71
48.00
45.14
52.46
53.06
49.14
40.40
50.00
38.03
49.09
46.53
40.63
48.09
43.33
33.57
44.76

53.33
52.57
51.90
51.66
51.42
50.47
49.42
49.33
48.65
47.89
47.80
46.80
46.66
46.60
46.32
46.12
45.82
45.71
45.23
45.23
45.07

3.85
3.09
2.42
2.18
1.94
0.99
-0.06
-0.15
-0.83
-1.59
-1.68
-2.68
-2.82
-2.88
-3.16
-3.36
-3.66
-3.77
-4.25
-4.25
-4.41

3.94 8.24
3.18 7.48
2.51 6.81
2.27 6.57
2.03 6.33
1.08 5.38
0.03 4.33
-0.06 4.24
-0.74 3.56
-1.50 2.80
-1.59 2.71
-2.59 1.71
-2.73 1.57
-2.79 1.51
-3.07 1.23
-3.27 1.03
-3.57 0.73
-3.68 0.62
-4.16 0.14
-4.16 0.14
-4.32 -0.02

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย
ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ขนาด

30
31
32
33
34
35
36
37

บ้านนาสี
บ้านนาค้า (ถิรธัมโมฯ)
จอมศรีโคกก่องวิทยา
บ้านโคกสีแก้ว
บ้านลาดหอค้า
บ้านแหลมทองพัฒนา
บ้านนาตูม
บ้านนาค้า

บ้านผือ
นายูง
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง
บ้านผือ

เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ

นร.
ปกติ
10
15
3
5
7
6
6
4

ภาษา คานวณ เหตุผล
49.42
47.61
48.57
50.85
46.12
45.71
48.09
46.42

44.85
40.76
46.66
48.57
32.65
41.90
35.23
39.28

38.85
44.00
36.19
29.71
49.38
40.47
43.33
38.57

เปรียบเทียบผล/ระดับ
รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

44.38
44.12
43.80
43.04
42.72
42.69
42.22
41.42

-5.10
-5.36
-5.68
-6.44
-6.76
-6.79
-7.26
-8.06

-5.01
-5.27
-5.59
-6.35
-6.67
-6.70
-7.17
-7.97

-0.71
-0.97
-1.29
-2.05
-2.37
-2.40
-2.87
-3.67

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

26

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

บ้านเจริญสุข
บ้านโพธิ์
บ้านข่า
บ้านดงหมูชัยเจริญ
เตชะไพบูลย์ 2
อุดรวัฒนานุสรณ์
บ้านนาเตย
บ้านลาน
บ้านกานต์สามัคคี
บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
บ้านนาหลวง
บ้านนางาม
บ้านหนองกบนาแมน
บ้านภูดิน
บ้านแดง
บ้านนาไฮ
บ้านวังแข้
บ้านดงน้อย
บ้านหนองสร้างไพร
บ้านโนนแดง
บ้านตาดน้้าพุ
บ้านสมประสงค์

น้้าโสม
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง
กุดจับ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
นายูง

เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็ก

7
8
4
17
13
15
15
8
8
7
9
14
7
5
5
5
12
4
4
12
5
10

35.91
45.00
42.14
47.89
41.75
43.80
41.52
45.71
48.57
40.00
38.41
43.06
41.63
29.14
38.28
40.57
48.09
43.57
37.85
37.14
41.14
30.85

51.02
41.78
44.28
35.79
42.85
35.80
39.61
32.14
30.00
36.73
36.82
29.18
26.53
42.28
26.85
33.71
25.95
24.28
26.42
33.57
30.28
32.85

37.14
36.78
36.42
37.81
36.70
41.52
38.47
40.71
39.28
40.40
41.26
43.67
45.30
38.85
42.28
32.57
31.19
35.00
38.57
31.42
29.71
36.00

41.36
41.19
40.95
40.50
40.43
40.38
39.87
39.52
39.28
39.04
38.83
38.63
37.82
36.76
35.80
35.61
35.07
34.28
34.28
34.04
33.71
33.23

-8.12 -8.03
-8.29 -8.20
-8.53 -8.44
-8.98 -8.89
-9.05 -8.96
-9.10 -9.01
-9.61 -9.52
-9.96 -9.87
-10.20 -10.11
-10.44 -10.35
-10.65 -10.56
-10.85 -10.76
-11.66 -11.57
-12.72 -12.63
-13.68 -13.59
-13.87 -13.78

-3.73
-3.90
-4.14
-4.59
-4.66
-4.71
-5.22
-5.57
-5.81
-6.05
-6.26
-6.46
-7.27
-8.33
-9.29
-9.48

-14.41
-15.20
-15.20

-14.32 -10.02
-15.11 -10.81
-15.11 -10.81

-15.44
-15.77
-16.25

-15.35
-15.68
-16.16

-11.05
-11.38
-11.86

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย
ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ขนาด

60
61
62
63
64
65

บ้านโคกสะอาด
บ้านกุดเม็ก
บ้านสระคลองพัฒนา
บ้านถิ่น
บ้านหนองบอนเวียงชัย
บ้านวังบง

น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
นายูง

เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็กพิเศษ

นร.
ปกติ
9
8
3
8
1
5

ภาษา คานวณ เหตุผล
27.93
33.92
29.52
37.50
25.71
26.85

33.01
27.85
32.38
27.14
37.14
31.42

38.73
37.50
35.23
31.07
31.42
36.00

เปรียบเทียบผล/ระดับ
รวม

ประเทศ

สพฐ.

เขต

33.22
33.09
32.38
31.90
31.42
31.42

-16.26

-16.17

-11.87

-16.39
-17.10
-17.58
-18.06
-18.06

-16.30
-17.01
-17.49
-17.97
-17.97

-12.00
-12.71
-13.19
-13.67
-13.67

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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66
67
68
69
70
71

ชุมชนสงเคราะห์
บ้านโนนฐานะ
ราษฎร์จฬุ าสามัคคี
บ้านน้้าทรง
บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม
บ้านเขือน้้า
หมายเหตุ

บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
น้้าโสม
น้้าโสม
บ้านผือ

เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็กพิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็กพิเศษ

7
4
5
9
1
2

31.42
36.42
34.85
28.25
22.85
17.14

24.48
25.71
24.00
22.53
17.14
27.14

36.32
30.00
30.85
21.90
25.71
20.00

30.74
30.71
29.90
24.23
21.90
21.42

-18.74
-18.77
-19.58
-25.25
-27.58
-28.06

-18.65
-18.68
-19.49
-25.16
-27.49
-27.97

-14.35
-14.38
-15.19
-20.86
-23.19
-23.67

หมายถึง มีค่าเฉลีย่ สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
หมายถึง มีค่าเฉลีย่ สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.)
หมายถึง มีค่าเฉลีย่ สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

ตอนที่ 3 คะแนนเฉลี่ยรวมผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
แยกตามกลุ่มเครือข่ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

กลุ่มเครือข่าย
เชียงเพ็งปะโค
โนนทองหายโศก
โสมส้าราญ
กุดจับเมืองเพีย
นายูงโนนทอง
น้้าโสม

เข้าสอบ
ภาษา
62 47.46714
58 45.12167
79
48.57
40 56.7875
76
45.85
10
43.485

คานวณ
เหตุผล
38.19286 41.27714
42.75333
38.815
41.37 42.96333
49.645 49.3575
44.61667 40.89667
36.345
45.39

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

รวม
126.9371
126.69
132.9033
155.79
131.3633
125.22

28

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7
8
9

บ้านผือ
ภูพระบาท
ภูพาน

115
72
68

47.734
49.7
51.81

44.444
43.19
42.34333 46.60778
41.5875 40.7775

135.368
138.6511
134.175

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโรงเรียน
บ้านนาค้า
บ้านติ้ว
จอมศรีโคกก่องวิทยา
บ้านโนนอุดม
บ้านหายโศก
บ้านลาดหอค้า
บ้านดงบัง
บ้านนาอ่าง
บ้านนาคูณ

อาเภอ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ

ขนาด
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

นักเรียน
2
7
1
2
10
7
9
1
5

ภาษาไทย
70.25
59.61
53.25
56.63
63.30
50.71
58.56
60.50
56.35

ภาษาอังกฤษ
45.00
51.43
42.50
43.75
39.25
29.64
34.72
35.00
34.50

คณิตศาสตร์
65.00
56.43
45.00
37.50
37.00
44.29
31.11
15.00
31.00

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

วิทยาศาสตร์
42.50
47.07
46.50
42.50
40.80
45.00
42.78
52.00
38.50

เฉลี่ย
55.69
53.64
46.81
45.10
45.09
42.41
41.79
40.63
40.09
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

บ้านแดง
บ้านโนนสะอาด
บ้านเชียงเพ็ง
เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
บ้านนางิ้ว
บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม
บ้านหนองสร้างไพร
บ้านหนองบอนเวียงชัย
บ้านนาค้า (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

บ้านนารายณ์
บ้านกุดเม็ก
อุดรวัฒนานุสรณ์
บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา
เตชะไพบูลย์ (2)
โนนสูงวิทยา
บ้านขัวล้อ
บ้านหนองกบ
บ้านโสกแกค้าเจริญ
ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา

บ้านโคกสีแก้ว
บ้านเจริญสุข
บ้านนางาม
บ้านล้าภู
บ้านตาดน้้าพุ
บ้านหินตั้ง
บ้านโพธิ์โนนแดง

บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
นายูง
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านผือ
น้้าโสม
น้้าโสม
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
กุดจับ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ

เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

2
9
12
16
11
8
9
5
8
8
5
9
5
10
10
3
6
11
10
14
4
8
4
7
9
11

51.38
58.61
56.79
56.19
51.89
55.44
53.42
51.70
46.41
58.13
54.10
50.92
58.05
53.80
48.73
48.58
52.46
54.18
49.20
53.38
52.31
48.17
45.44
54.14
52.00
49.77

27.50
32.22
32.92
34.22
29.09
34.69
26.11
31.50
30.00
31.56
30.00
27.78
21.50
32.50
30.25
23.33
28.33
27.95
23.25
31.25
30.63
27.19
31.88
26.07
28.33
24.77

40.00
31.67
29.17
30.63
35.91
27.50
34.44
31.00
37.50
24.38
30.00
35.00
34.00
24.00
32.50
40.00
26.67
26.36
31.00
25.36
27.50
28.13
25.00
26.43
26.11
27.73

41.00
35.61
38.17
35.47
39.50
35.69
38.94
37.30
36.31
36.00
35.90
36.11
36.00
39.15
37.80
33.50
36.08
34.95
39.85
33.04
32.38
38.25
39.25
34.71
34.78
38.91

29

39.97
39.53
39.26
39.13
39.10
38.33
38.23
37.88
37.56
37.52
37.50
37.45
37.39
37.36
37.32
36.35
35.89
35.86
35.83
35.76
35.71
35.44
35.39
35.34
35.31
35.30

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (ต่อ)
ที่
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อโรงเรียน
บ้านดงธาตุ
บ้านภูดิน
บ้านโคกสะอาด
บ้านแหลมทองพัฒนา
บ้านม่วง
บ้านกุดจับ
บ้านนาล้อม
ราษฎร์จุฬาสามัคคี

อาเภอ
กุดจับ
บ้านผือ
น้้าโสม
บ้านผือ
บ้านผือ
กุดจับ
บ้านผือ
บ้านผือ

ขนาด นักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

14
17
10
7
3
4
7
3

49.52
52.40
52.28
44.93
50.92
42.00
50.18
44.58

24.46
26.91
28.00
31.79
28.33
33.75
26.79
25.00

27.50
25.59
24.50
28.57
31.67
33.75
23.57
25.00
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39.46
35.82
35.50
34.71
29.00
29.38
38.21
42.00

เฉลี่ย
35.24
35.18
35.07
35.00
34.98
34.72
34.69
34.15
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

บ้านถิ่น
กุดจับ
บ้านลาน
บ้านผือ
บ้านโคกวิชัย
กุดจับ
บ้านนาสี
บ้านผือ
บ้านดงน้อย
กุดจับ
บ้านโนนดู่
บ้านผือ
บ้านนาหลวง
บ้านผือ
บ้านเหล่าต้าแย
กุดจับ
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
กุดจับ
บ้านนาไฮ
บ้านผือ
บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
น้้าโสม
บ้านน้้าทรง
น้้าโสม
บ้านโพธิ์
บ้านผือ
สมประสงค์
นายูง
บ้านวังแข้
นายูง
บ้านจ้าปาทอง
น้้าโสม
บ้านหนองนกเขียน
บ้านผือ
บ้านสระคลองพัฒนา
บ้านผือ
บ้านข่า
กุดจับ
บ้านเขือน้้า
บ้านผือ
บ้านโนนแดง
บ้านผือ
บ้านโนนฐานะ
กุดจับ
บ้านดงหวาย
กุดจับ
บ้านนาตูม
นายูง
ชุมชนสงเคราะห์
บ้านผือ
บ้านวังบง
นายูง
ค่าเฉลี่ย ระดับเขตพืน้ ที่

เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

7
4
4
16
6
6
16
9
8
4
12
5
5
15
3
7
6
9
2
4
6
8
7
4
5
6

45.18
43.38
44.06
46.84
40.92
48.92
41.58
39.75
44.24
52.00
40.65
48.45
42.25
41.67
45.25
46.43
46.29
39.90
46.75
38.56
35.33
42.16
40.39
36.13
37.65
34.96
49.14

24.29
31.25
26.25
28.28
28.33
29.17
29.38
28.61
22.19
25.00
26.46
27.50
26.50
29.17
27.50
23.93
21.67
21.67
20.00
27.50
26.25
25.31
22.50
26.88
24.50
24.58
29.13

30.71
20.00
23.75
23.75
23.33
21.67
27.50
25.56
28.75
18.75
26.25
21.00
24.00
20.00
16.67
22.86
25.00
25.00
15.00
15.00
19.17
17.50
23.57
27.50
17.00
20.83
28.27

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
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34.00
38.50
37.75
32.13
36.83
29.33
28.47
32.67
30.94
30.38
32.38
28.50
32.40
32.90
33.00
29.21
28.50
30.89
35.25
35.75
35.00
29.06
27.36
23.13
30.00
26.67
35.61

30

33.55
33.28
32.95
32.75
32.35
32.27
31.73
31.65
31.53
31.53
31.44
31.36
31.29
30.94
30.61
30.61
30.37
29.37
29.25
29.20
28.94
28.51
28.46
28.41
27.29
26.76
35.54
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การเปรียบเทียบผลกับระดับ สพฐ.
สาระวิชา

คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ.

คะแนน
เฉลี่ยของ
สพท.

สูงกว่า/
เท่ากับ/
ต่ากว่า

การเปรียบเทียบผลกับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยประเทศ
ของ สพท.

สูงกว่า/
เท่ากับ/
ต่ากว่า

ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย

54.61

49.14

-5.47

55.9

49.14

-6.76

ภาษาอังกฤษ

35.47

29.13

-6.34

39.24

29.13

-10.11

คณิตศาสตร์

35.65

28.27

-7.38

37.5

28.27

-9.23

วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

38.83
41.14

35.61
35.54

-3.22
-5.60

39.93
43.14

35.61
35.54

-4.32
-7.60
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ก. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ กาหนดว่า“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”
อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดั งนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ ตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

ข. วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
ค. พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐

ง. เป้าหมาย
๑. ผู้ เรี ย นมีความรั กในสถาบั น หลั กของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้ เ รี ย น เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ คิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑ มี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย
มี ค วามสามารถในการพึ่ ง พาตนเอง ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการเป็ น พลเมื อ ง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔. ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ (ผู้ พิ ก าร) กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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๗. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลใน
การบริ ห ารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการรายงานผลอย่ า งเป็ น ระบบ ใช้ ง านวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

จ. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดนโยบายประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึ ดหลั กของการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขั นของประเทศ
ในอนาคต เป็ น แนวทางในการจั ด การศึ ก ษาจั ดการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน และสอดคล้ อ งกั บยุ ทธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ฉ. มาตรการและแนวดาเนินการ
บทนา
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา เพื่อ
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทุ ก คน ให้ มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
เป็ น พลเมืองดีข องชาติ และพลเมืองโลกที่ ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลั ก ษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มี วิ นั ย และรั ก ษาศี ล ธรรม เป็ น ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บมื อ กั บ ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่
ทุ ก รู ป แบบ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต
และทรั พ ย์ สิ น การค้ า มนุ ษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ควบคู่ ไ ปกั บ การป้ อ งกั น
และแก้ไขปั ญหาที่ มี อยู่ ในปั จ จุ บั น และที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต และเน้นการจัดการศึ ก ษาให้ เ หมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ฐาน สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า ง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
เป็นต้น
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เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี จิ ต สาธารณะ มี จิ ต อาสา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ผู้ อื่ น และสั ง คม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
๔. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๕. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่ อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๖. จ านวนสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของพร ะบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร มหาวชิ ร าลงกรณฯ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด
ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ และพลเมื อ งโลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร มหาวชิ ร าลงกรณฯ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่กาหนด
(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุ ณธรรมอัตลั กษณ์ มีจิ ตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิ ดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้รับคาปรึกษา
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ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ
๑. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
๒. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
๕. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท
(๒) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ชายแดน ชายฝั่ ง ทะเล และเกาะแก่ ง ”
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
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๔.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร
(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ ๒
บทนา

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับศักยภาพ
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญ
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิง
สมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มี
ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ
เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. จ านวนผู้ เรี ย นมีความเป็นเลิ ศ ทางด้านวิช าการ มีทักษะความรู้ที่ส อดคล้ องกับ ทั ก ษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้ เรี ย นระดับ มัธ ยมศึกษาผ่ านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่ า น
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ น า ไ ป สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น วิ ช า การ
ตามความสามารถ ความสนใจ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน
ของประเทศโดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเอง นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอานาจให้สถานศึกษา มีความ
เป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
๑.๕ กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. สถานศึกษา
๒.๑ ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และ
ความถนั ด โดยจั ดการเรี ย นรู้ ผ่ านกิจ กรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ ๕ ขั้ น ตอนหรื อ บั น ได ๕ ขั้ น (Independent Study : IS) การเรี ย นรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการแบบ
สหวิ ท ยาการ เช่ น สะเต็ ม ศึ ก ษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education :
STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
๒.๒ ปรั บ เปลี่ ย นอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาให้ มุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการตามความถนั ด ความสามารถ ความสนใจของผู้ เ รี ย น และจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
๒. ๔ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นา
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นโดยเน้ น การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
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๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา
๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.๗ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนา
นโยบายด้านการพัฒ นาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พั ฒ นาประช ากรวั ย เรี ย นทุ ก คน ทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ช่ ว งปฐ มวั ย ประถม ศึ ก ษ า
และมั ธ ยมศึ ก ษา ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย
จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา มี ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะความรู้ เป็ น คนดี มี วิ นั ย เรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
มี ค วามสามารถในการวางแผนชี วิ ต และการวางแผนทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม สามารถด ารงชี วิ ต
อย่ า งมี คุ ณ ค่ า โดยการพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
มีการออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใหม่ พัฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ เรียนสามารถกากับการเรี ย นรู้
ที่ เ หมาะสมกั บ ตนเองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแม้ จ ะออกจากระบบการศึ ก ษาแล้ ว รวมถึ ง ความตระหนั ก ถึ ง
พหุ ปั ญญาของมนุ ษย์ ที่ ห ลากหลาย และการพัฒ นาและรัก ษากลุ่ ม ผู้ มี ความสามารถพิ เศษของพหุ ปั ญ ญา
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุค ลากรทางการศึก ษา เป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคั ญในการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อง
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในอาชีพ และหน้ าที่ ข องตน โดย ครู ต้ อ งมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็น ครู มี ค วามรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น เปลี่ ย นโฉมบทบาท “ครู ” ให้ เ ป็ น ครู ยุ ค ใหม่ โดยปรั บ บทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อานวยการการเรียนรู้ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
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เป้าประสงค์
๑. หลั ก สู ต รปฐมวั ย และหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ก ารพั ฒ นา
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
๔. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ เชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พ และการมี ง านท า
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ครู เปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู้ ส อน” เป็น “Coach” ผู้ ให้ คาปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
๗. ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอน และเป็ น แบบอย่ า ง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(3R8C)
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
๔. ร้ อ ยละผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
๕. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม
๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้อานวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กาหนด
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(๕) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๒.๑.๒ สถานศึกษา
(๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งใน และ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ ได้มาตรฐานมีความ
ปลอดภัย สามารถจั ดกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
(๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(๗) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๒) จัด ท าเครื ่อ งมือ ประเมิน ความสามารถพื ้น ฐานระดับ ชาติ (NT) นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ ๓ และดาเนิ น การประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึ ก ษา
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ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ เป็ น ฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ
(๖) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๒ สถานศึกษา
(๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม
(Social and Emotional Learning : SEL)
(๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(๗) ดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(๘) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา นาไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด
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สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อ
พัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีพัฒ นาการที่ส มวัย ในทุ กด้ านทั้ งทางด้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญ ญา
มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางด้ า นความคิ ด สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ นได้ ภายใต้ สั ง คมที่ เ ป็ น พหุ วัฒ นธรรม ให้ มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(๖) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
๒.๓.๒ สถานศึกษา
(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น
(Independent Study : IS)
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
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- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรี ยนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(๖) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดาเนินการ
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคลกร
ให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(๗) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส
(๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
พิเศษ
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(๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
๓. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.๒ สถานศึกษา
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดาเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวั ดผลงานการพัฒนาผู้ เรียน
โดยตรง
๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครู
ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการ ผลิตครู
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ
๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดาเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรม
ในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง
(Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
(๗) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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(๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated
Instruction)
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(๑๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to Face Training
(๑๔) ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ
(๑๕) สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาครูผ่ านระบบดิ จิทั ล เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ บ ริห าร ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
๕) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
บทนา
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้น ที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชน
เมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง
สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึ กษา จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และ
งบลงทุน ให้ ส ถานศึกษาตามความจ าเป็ น ตลอดจนนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลั กประกันสิ ทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคานึ งถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
๖. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(๒) จัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อ
ในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
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(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ
(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอานวยความ
สะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยขอสถานศึกษา
๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ
เป็ น มาตรการเพื่ อ การลดความเหลื่ อ มล้ า และสร้ า งโอกาสให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ถึ ง การบริ ก าร
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ โดยการจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก วัย เรี ยนทุ ก คนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความ
จาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติ ม
เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
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(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนาไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สาหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance
Learning Technology: DLT)
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อมนา ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็น
หลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
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ดั ง นั้ น นโยบายด้ า นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ น้ อ มน า
ศาสตร์ พระราชา หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง และเป้าหมายของการพัฒ นาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. สถานศึ ก ษาสามารถน าเทคโนโลยี ม าจั ด ท าระบบสารสนเทศการเก็ บ ข้ อ มู ล
ด้ า นความรู้ เรื่ อ ง ฉลากสี เ ขี ย วเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทุ ก โรงเรี ย น
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจ กรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้
มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
๖. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
๘. มี ส ถานศึ ก ษานวั ต กรรมต้ น แบบในการน า 3 RS มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE
และ Paper less
๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้าน
การสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
๗. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand ๔.๐
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
๓. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ
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การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon Footprint
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค
๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค
๘. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพื่อดาเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสานักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
สานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี
และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผาและลด
ใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอด
ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน
๑๗. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงาน
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และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผล
รายงาน
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนา
นโยบายด้า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการศึ ก ษา เป็ น นโยบายจุดเน้น
ที่ ส าคั ญ เนื่ อ งจากเป็ น นโยบายที่ ก ระจายอ านาจการจั ด การศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม สถานศึ กษา
มีความเป็ น อิส ระในการบริ ห ารและจั ดการศึกษา ครอบคลุ มทั้งด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการ บริห าร
งบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป และปรั บ บทบาทภารกิ จ
ของหน่ ว ยงานทั้ ง ระดั บ ส านั ก งานทั้ ง ส่ ว นกลาง และระดั บ ภู มิ ภ าค โดยปรั บ โครงสร้ า งของหน่ ว ยงาน
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่
จะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา หน่ ว ยงานส านั ก งานเป็ น หน่ ว ยงาน
ที่ มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล Digital Technology เช่ น Cloud Technology Big Data
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง
ระบบ มี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ พร้ อ มทั้ ง ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความมั ธ ยั ส ถ์ แ ละ
เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป
๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
๒. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
๓. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
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๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็น มาตรการกระจายอานาจให้ส ถานศึก ษา หรือ กลุ ่ม สถานศึก ษามีค วามเป็น อิส ระ
ในการบริห ารและจัด การศึก ษาครอบคลุม ด้า นการบริห ารวิช าการ ด้า นการบริห ารงบประมาณ
ด้า นการบริห ารงานบุค คล และด้า นการบริห ารงานทั ่ว ไป โดยด าเนิน การเป็น รายสถานศึก ษา
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิ เ คราะห์ หลั ก เกณฑ์ รู ป แบบ หน้ า ที่ อ านาจ และโครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลของสถานศึ ก ษา
หรือกลุ่มสถานศึกษา
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ จ า น ว น ก ร ร ม ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
และวิ ธี ก ารสรรหาการเลื อ กประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
หรื อ ของกลุ่ ม สถานศึ ก ษา โดยให้ ค านึ ง ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความเป็ น อิ ส ระของสถานศึ ก ษา
หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษา ให้ มี ค วามหลากหลายและความแตกต่ า งของสถานศึ ก ษารวมถึ ง ความต้ อ งการ
และข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษาจั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น งาน
ด้ า นธุ ร การ ด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี แ ละพั ส ดุ และด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ มิ ใ ห้ ง านดั ง กล่ า ว
เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิ บัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารและด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาหรื อ กลุ่ ม สถา นศึ ก ษา
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
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(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(๗) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ยกระดั บ สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ของทุ ก คนในชุ ม ชน เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นา
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา นาผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒ นา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่
(๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
(๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทา
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทั้งระดับสานักงาน
ส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
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(๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่ม
โรงเรียน ฯลฯ
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓.ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็ น มาตรการที่เน้ น การน าเทคโนโลยีดิ จิทั ล (Digital Technology) มาใช้ในการจั ด สรร
งบประมาณอุดหนุนผู้ เรีย นทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน
เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย
(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยผ่านระบบธนาคาร
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็ นมาตรการในการประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย น ข้ อ มู ล ครู ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล
งบประมาณ และข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นรู้
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามสมรรถนะ และความถนั ด และสามารถวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในการวางแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ น า Cloud Technology มาให้ บ ริ ก าร
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แก่ห น่ ว ยงานทุกระดับ ทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒ นาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็น
ต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้ง
ในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร จัด
การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ ในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
วิสัยทัศน์
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นองค์กรที่ทันสมัยและอัจฉริยะ
มุ้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ใน ศตวรรษที่ 21 Modern and intelligent Organization
toward Excellent Education in Century 21”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ยกระดับขีดความสามารถผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสานึกความเป็นไทย
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วม
อัตลักษณ์
“หนึ่งเดียว แน่วแน่ พุ่งชนผลสัมฤทธิ์” (Unity) “กล้าคิด กล้าทา กล้านาการเปลี่ยนแปลง”
(Development) “องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ มีขีดสมรรถนะสูง” Organic “ศตวรรษใหม่ ทันสมัย ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (New network)
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีศักยภาพด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอาชีพเพื่อการพึ่งตนเอง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 11 จุดเน้น
1. สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
4. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
5. สถานศึกษาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
7. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม นา Digital technology มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
8. สถานศึกษาลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
9. สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายใน
10. โรงเรียนแห่งความสุข
11. สานักงานเขตพืนที่การศึกษาบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วม
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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จานวนโครงการจาแนกตามนโยบายตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
ที่
1
2
3
4
5
6

นโยบาย

จานวนโครงการ งบประมาณ

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
1
50,000
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
2
28,000
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
3
20,000
หลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบตั ิ
รวม
98,000

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

3

98,000

10
16

489,800
974,530

3

200,000

1
11
45

10,000
743,250
2,515,580

กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ
นิเทศ
นิเทศ
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่
โครงการ
งบประมาณ กลุ่มงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียน
4
80,000
นิเทศ
การสอนภาษาไทย ประจ้าปี 2563
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย
5 มาตรการและแนวทางของส้านักงานเขตพืนที่
20,000
นิเทศ
การศึกษา
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ 70 ปีการศึกษา
6
200,000
นิเทศ
2563
7 การวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
20,000
นิเทศ
ส่งเสริมสร้างวินัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่ง
8
5,000
นิเทศ
การเรียนรู้
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
9
26,000
นิเทศ
ผู้เรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการตอบค้าถามสารานุกรมไทยส้าหรับ
10
35,000
นิเทศ
เยาวชน ครังที่ 26 ประจ้าปี 2563
11 โครงการรักภาษาไทย ประจ้าปี 2563
25,600
นิเทศ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิตความเป็นเลิศทาง
12
78,200
นิเทศ
คณิตศาสตร์
รวม
489,800
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ
การด้าเนินงานสรรหาพนักงานราชการและ
0
13 ลูกจ้างชั่วคราว
การขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
(Boot camp) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
50,000
14 สอนภาษาอังกฤษทังระบบ
การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาศักยภาพปฐมวัย
50,000
15 ด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

กลุ่มงาน
บุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

นิเทศ
นิเทศ
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
ที่
โครงการ
งบประมาณ กลุ่มงาน
16 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
0
พัฒนาฯ
ส่งเสริมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
19,500
พัฒนาฯ
17 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทย
18
22,500
พัฒนาฯ
ฐานะตามหลักเกณฑ์
เสริมสร้างความคิดเชิงระบบและความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
184,730
พัฒนาฯ
19 ประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
20
126,000
นิเทศ
ชัน ป.3
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสู่
144,000
นิเทศ
21 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active
22
50,000
นิเทศ
Learning สู่ชันเรียนเพื่อความยั่งยืน
เสริมสร้างพัฒนาและป้องกันการกระท้าผิดวินัย
กฎหมายและ
40,000
23 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คดี
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาด
24
174,800
DLICT
เล็กด้วยระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV)
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้า Video conference
25
48,000
DLICT
ด้วยโปรแกรม OBS studio
26 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค้านวณ
35,000
นิเทศ
27 Big Data
30,000
DLICT
รวม
974,530

66

หมายเหตุ

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
ที่
โครงการ
งบประมาณ กลุ่มงาน หมายเหตุ
28 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
20,000
ส่งเสริม
29 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
0
นิเทศ
30 นิเทศ 360 องศา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
180,000
นิเทศ
รวม
200,000

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ
งบประมาณ กลุ่มงาน
31 โรงเรียนปลอดขยะ
10,000
นิเทศ
รวม
10,000
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่
โครงการ
งบประมาณ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน ของ
32
5,000
สพป. อุดรธานี เขต 4
33 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพืนที่การศึกษา 283,750
พัฒนาองค์กรโดยใช้กิจกรรม 5 ส.และมาตรการประหยัด
34
15,000
พลังงาน
35 พัฒนาองค์กรโดยใช้กิจกรรมประจ้าสัปดาห์
0
36 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ระดับโรงเรียน
23,200
37 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ
15,000
การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด
38
25,000
ประจ้าปี งบประมาณ 2563
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
39
25,000
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผลระดับสถานศึกษา
การจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ
40
แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
211,300
41 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
40,000
ตรวจติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการและนโยบาย

42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม

100,000
743,250

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

กลุ่มงาน
อ้านวยการ
อ้านวยการ
อ้านวยการ
อ้านวยการ
อ้านวยการ
อ้านวยการ
ตรวจสอบ
ภายใน
นิเทศ
แผน
แผน
แผน
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ชื่อโครงการที่ 1
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สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 1 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๑
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
๑. นางสาวดวงจันทร์ เสียงใส ๒.นางศิริพร ชัยภูมี
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปี พุทธศักราช ๒๕๒๓
โดยทดลองทาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาทุพโภชนาการ
และสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนาด้านอื่นๆ อีกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากรให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดาเนินงานมากขึ้นด้วย โดยโปรดเกล้าฯ ให้สานักงาน โครงการส่วน
พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดาริ การดาเนิน
งานโครงการตามพระราชดาริ ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาชีวิต ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพและด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจะยึดหลักการอนุรักษ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทาโครงงานการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดาเนินโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ประจาทุกปี เพื่อน้อมราลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา
โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทาการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และ
สุขภาพอนามัย
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอน
ในหลักสูตร
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๒.๔ ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จานวน ๖ แห่ง
๑. โรงเรียนบ้านสมประสงค์ (กพด.)
๒. โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย จานวน ๔ แห่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 3. โรงเรียนชุมพลนาคลัง
2 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 4. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๓. โรงเรียนกองทุนการศึกษา
-โรงเรียนบ้านท่าลี่
๓.๑ ด้านคุณภาพ
๑.ผู้บริหาร ครูผู้สอน ในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
และมีความเข้าใจในการดาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
๒. ครูผู้สอน และนักเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มมาขึ้น
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ ประชุมชี้แจงคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
๑ ต.ค.๒๕๖๒ – ๑ ก.ย.
๑.น.ส.ดวงจันทร์ เสียงใส
กรรมการสถานศึกษา ถึงหลักการและวิธี
๒๕๖๓
๒.นางศิริพร ชัยภูมี
วิธีดาเนินการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้
ความร่วมมือในการดาเนินงานตามโครงการ
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานตาม ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๑ ก.ย.
โครงการ
๒๕๖๓
3 คัดเลือกกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยพัฒนา ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๑ ก.ย.
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม น้า ๒๕๖๓
และอื่นๆ ทั้งนี้กิจกรรมที่ควรจะดาเนินการ
เช่น
-เลี้ยงสัตว์ ไก่ไข่ หมูป่า หมูขุน ปลาดุก
-ปลูกพืช เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว
– มุ้ง ผักปลอดสารพิษ
4 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ค่าวัสดุ เช่น ค่าหัวอาหารไก่ไข่ หมู่ป่า
ปลาดุด และวัสดุอุปกรณ์การปลูกผักสวน
๕๐,๐๐๐.๕๐,๐๐๐.ครัวต่างๆของโรงเรียนในโครงการด้วยรัก
และห่วงใย โรงเรียนในโครงการ
พระราชดาริ และโรงเรียนกองทุนศึกษา
จานวน ๖ โรงเรียนๆละ ๘,๐๐๐ บาท
รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕๐,๐๐.๕๐,๐๐๐.๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
๑ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน เพียงพอและ ๑. สอบถาม
-แบบสอบถาม
มีคุณภาพทางโภชนาการ และได้มาตรฐานของกรม ๒. สังเกตจากการปฏิบัติ -สังเกตจากการปฏิบัติ
อนามัย
๒ นักเรียนได้มีความรู้ทางการเกษตร การเลี้ยง
สัตว์ เพื่อสามารถนาไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจาวันได้
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างพอเพียงและมีคุณค่าทาง
โภชนาการและมาตรฐานของกรมอนามัย
๗.๒ นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อมลงมือปฏิบัติโครงการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์นักเรียนมีทักษะวิชาชีพนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวได้
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ชื่อโครงการที่ 2

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๑ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๒

ชื่อโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา

แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1.นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้กาหนดนโยบายและจุดเน้น ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ นโยบายของ สพฐ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ทางเขตพื้นที่เป็นหน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ได้ประเมิน
สถานศึกษาทั่วไปในสังกัดที่พัฒนาเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ครบทั้ง 143 โรงเรียน และมีสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดที่พัฒนาตนเองก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
จานวน 3 โรงเรียน ดังนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพอเพียงและขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และมีสถานศึกษาพอเพียงที่พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สถานศึกษา ๑๔๓ แห่ง
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ จัดทาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๒ ประเมินคัดเลือก สถานศึกษาให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา
3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซิมโพเซียม
ระดับเขตพื้นที่
4 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน
๕ วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. ๖๒-ส.ค. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
และคณะ

มี.ค.-พ.ค. ๖๓

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
และคณะ

สิงหาคม ๖๓
สิงหาคม ๖๓

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
และคณะ
นางสาวมธุรดา ทองสมุทร

กันยายน ๖๓

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซิมโพเซียม
ระดับเขตพื้นที่ (งบประมาณ กลุ่มเครือข่าย
ละ ๑ โรงเรียน รวม ๑๓ โรงเรียน ๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท)
๒ เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ
๓ สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวม (สามหมื่นบาทถ้วน)

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

-

26,000
-

รวม

๑,๕๐๐

๒๖,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
2,000

๕๐๐
28,000

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

73
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ สถานศึกษาพอเพียง ๑๔๓ แห่ง มีความ
พร้อมในการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด้าน
การศึกษา และได้รับการประเมินให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

วิธีการวัดผลประเมินผล
ประเมิน ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอพียงด้านการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบประเมินศูนย์การ
เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอพียงด้านการศึกษา

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา
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ชื่อโครงการที่ ๓
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๑ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑ และ ๒
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
สู่การปฏิบัติ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนา
ให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทุกระดับ โดยได้กาหนดแนวทางดาเนินกิจกรรม ให้เขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียน วางแผนปฏิบัติ ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดเป็นนโยบายการ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดนโยบาย
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ ๑ สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและ
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และจุดเน้นที่ ๒ สถานศึกษา
ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สถานศึกษา ๑๔๓ แห่ง
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ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มี
โอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทาป้าย
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชการที่
๑๐ ติดที่สาคัญเหมาะสม
๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งทาแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
๒.๑ จัดกลุ่มจิตอาสา
๒.๒ ทาดีเพื่อพ่อ
๒.๓ คุณธรรมใจพอเพียง
๒.๔ กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
๒.๕ อาสาเทศกาลวันหยุด
ฯลฯ
3 ประกวดและจัดอันดับสถานศึกษาที่มี
โครงการ/กิจกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ
๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
และคณะ

ตลอดปีงบประมาณ
๒๕๖๓

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
และคณะ

สิงหาคม ๖๓

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
และคณะ

4 ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเผยแพร่ผลงาน

สิงหาคม ๖๓

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร

๕ วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

กันยายน ๖๓

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร

Best Practice
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๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ
๑๙,๕๐๐
๒ สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
๕๐๐
รวม (สองหมื่นบาทถ้วน)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีโอกาสทา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี

รวม
๑๙,๕๐๐
๕๐๐
๒๐,๐๐๐

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
-แบบสรุปรายงานผลการ แบบสรุปรายงาน
ดาเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
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ชื่อโครงการที่ 4

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๒ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๒ และ ๖
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประจาปี ๒๕๖๓
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
นางเกษมณี ประเสริฐ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. หลักการและเหตุผล

สพฐ.กาหนดนโยบายสาคัญในการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ อ่านคล่องเขียนคล่องในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปและให้ถือเป็นนโยบายสาคัญสาหรับโรงเรียนที่
จะต้องพัฒนานักเรียนรายบุคคลให้มีพื้นฐานทางการอ่านและการเขียน สพป.อุดรธานี เขต ๔ ตระหนักถึง
การแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและถือเป็นภารกิจหลักของ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันผลักดันความเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการอ่าน
การเขียนให้แก่นกั เรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนที่
จะต้องร่วมมือกันผลักดันความเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนที่ยังอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานาคู่มือ แนวทางพัฒนาภาษาไทยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๒ .เพื่อบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาการอ่านการเขียน
๒.๓ เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (DATA BASE) นักเรียนด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียน
ในสังกัดในการพัฒนา
๒.๔ เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนอ่านเขียนแจกลูกสะกดคา
๒.๕ เพื่อให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเอง พัฒนาเว็บไซด์
๒.๖ เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๒.๗ เพื่อให้ครูภาษาไทยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๒.๘ เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
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๓.๑.๑ สถานศึกษา จานวน ๑๔๓ แห่ง มีแนวทางพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่องเขียนคล่อง
๓.๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีบันทึกข้อตกลงและดาเนินการพัฒนานักเรียนให้อ่านออก
เขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง
๓.๑.๓ สถานศึกษาในสังกัดมี ข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (DATA BASE) นักเรียนรายบุคคล
เพื่อพัฒนาด้านการอ่านการเขียน
๓.๑.๔ ครูภาษาไทยในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการสอนอ่านเขียนแจกลูกสะกดคา
๓.๑.๕ ครูภาษาไทยในสังกัดได้ พัฒนาเว็บไซด์
๓.๑.๖ สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีสื่อ นวัตกรรม แบบเรียนเร็วใหม่ กระดานดาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๓.๑.๗ ครูภาษาไทยในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
๓.๑.๘ ผู้บริหาร ครูผู้สอนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีแนวทางพัฒ นานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่องเขียนคล่องอย่างยั่งยืน
๓.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีบันทึกข้อตกลงและดาเนินการพัฒนา
นักเรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของสถานศึกษาในสั งกัดมี ข้อมูล สารสนเทศ ฐานข้อมูล (DATA BASE)
นักเรียนรายบุคคลด้านการอ่านการเขียนที่ถูกต้อง
๓.๑.๔ ร้อยละ ๙๐ ของครูภาษาไทยในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการสอนอ่านเขียน
แจกลูกสะกดคา
๓.๑.๕ ครูภาษาไทยในสังกัดทุกคนได้พัฒนาเว็บไซด์
๓.๑.๖ สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีสื่อ นวัตกรรม แบบเรียนเร็วใหม่ กระดานดาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของครู นักเรียน
๓.๑.๗ ครูภาษาไทยในสังกัดทุกคนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้และ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้
๓.๑.๘ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหาร ครูผู้สอนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินงาน
ผู้ปฎิบัติ
๑ กิจกรรมจัดทาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
เม.ย.๒๕๖๓ นางเกษมณี
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษา
ประเสริฐและคณะ
๒ กิจกรรมบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนา
พ.ค.๒๕๖๓
“
การอ่านการเขียน
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

79

๓ กิจกรรมจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (DATA BASE) นักเรียน
ด้านการอ่านการเขียนของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมจัดทารายงานผล
การดาเนินงานวินิจฉัยนักเรียนรายคน
๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านเขียนแจกลูกสะกดคา

ม.ค.๒๕๖๓

นางเกษมณี
ประเสริฐและคณะ
“

๕ กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์ครูภาษาไทย

“

๖ ส่งเสริมพัฒนา จัดหาสื่อแบบเรียนเร็วใหม่ กระดานดา
แก่สถานศึกษา
๗ ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best practice) ครูภาษาไทยในสังกัด

“

๘ คัดกรองการอ่านการเขียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑-๓ และรายงานผลในระบบ e-MES
๙ นิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย

“

“

“

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

๑

กิจกรรมจัดทาแนวทางการขับเคลือ่ นพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษา

-

-

-

-

๒

กิจกรรมบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนา

-

-

-

-

๓.

กิจกรรมจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (DATA BASE) นักเรียน
ด้านการอ่านการเขียนของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานวินิจฉัยนักเรียนรายคน

-

-

-

-
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๔
๕

๖

๗
๘

กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์ครูภาษาไทย
ส่งเสริมพัฒนา จัดหาสื่อแบบเรียนเร็วใหม่ กระดานดาแก่สถานศึกษา
-ค่าอาหารและอาหารว่างสาหรับครูผสู้ อนภาไทยกลุม่ เป้าหมาย ชั้น
ป.1-3 จานวน ๔๒๙ คน คนละ ๑๕๐ บาท จานวน ๑ วัน
(๒๑,๔๕๐ บาท x๓ วัน)
-ค่าป้ายไวนิล จานวน ๑ ป้าย

-

ประกวดวิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ(Best practice) ครูภาษาไทยในสังกัด
- ค่ารางวัล จานวน ๑๓ กลุ่มเครือข่าย ๆ ละ ๑ ผลงาน
- ค่าดาเนินการในการจัดงาน (ถัวจ่าย)

-

คัดกรองการอ่านการเขียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑-๓ และรายงานผลในระบบ e-MES
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย
รวม (แปดหมื่นบาทถ้วน)

-

-

-

๖๔,๓๕๐

๖๔,๓๕๐
500

-

-

13,000
2,150
-

๕๐๐

-

๑๓,๐๐๐
2,150
-

-

500

-

๖๖,๖๐๐

500

๘๐,๐๐๐

๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
๑ สถานศึกษาดาเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการเรียน
นิเทศ/ประเมิน
แบบนิเทศ
การสอนภาษาไทยตามข้อตกลง(MOU)
๒ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (DATA
สังเกต/สอบถาม
แบบสังเกต/แบบสอบถาม
BASE) นักเรียนด้านการอ่านการเขียน
๓ ร้อยละ ๙๐ ของครูครูภาษาไทยมีเว็บไซด์
สังเกต/สอบถาม
แบบสังเกต/แบบสอบถาม
๔ ครูมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
นิเทศ/ประเมิน
แบบนิเทศ
๕ ครูมสี ื่อนวัตกรรม
นิเทศ/ประเมิน
แบบนิเทศ
๖ นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง
ประเมิน
แบบทดสอบ
เขียนคล่อง
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑.สถานศึกษานาคู่มือ แนวทางพัฒนาภาษาไทยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๗.๒ .สถานศึกษาดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง(MOU)โดยพัฒนาด้านการอ่านการเขียน
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๗.๓ สถานศึกษาทาข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (DATA BASE) นักเรียนด้านการอ่านการเขียนและพัฒนา
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
๗.๔ ครูนาเทคนิคการสอนอ่านเขียนแจกลูกสะกดคาไปใช้พัฒนาผู้เรียน
๗.๕ ครูภาษาไทยพัฒนาตนเองและมีเว็บไซด์พัฒนางาน
๗.๖ สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๗.๗ ครูภาษาไทยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เป็นต้นแบบและนาไปใช้จริง
๗.๘ พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
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ชื่อโครงการที่ 5
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่.๒ .นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๔,๗,๑๐
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้กาหนดนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง วางแผน
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางดาเนินงานในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามรูปแบบ(MODEL) ที่กาหนด โดยได้จัดทาคู่มือดาเนินงาน เพื่อให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทาง ในการดาเนินงาน นาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย
ให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกาหนด บรรลุตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุตามนดยบาย มาตรการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
๑ ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน
๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ด้านคุณภาพ
๑. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบการพัฒนาของเขต
พื้นที่การศึกษาและของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
๒. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้และ
เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดบรรลุตามระดับที่กาหนด
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ๑.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community:
PLC) เดือนละ ๑ ครั้ง
๒ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลด้วยระบบ
VDO Conference เดือนละ ๔ ครั้ง
๓ จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ KM (Knowledge
Management) สาหรับผู้บริหาร ครูและ
บุคลลากรทางการศึกษา ให้ครบ
องค์ประกอบ เป็นระบบ
๔ พัฒนารูปแบบกลุ่มแอพพิเคชั่น LINE เพื่อ
การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ
๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน
ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ Digital
Technology

ระยะเวลาดาเนินงาน
ธันวาคม ๒๕๖๒
- กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

ธันวาคม ๒๕๖๒
- กันยายน ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๒
- กันยายน ๒๕๖๓

นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

ธันวาคม ๒๕๖๒

นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

ธันวาคม ๒๕๖๒
- กันยายน ๒๕๖๓

นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐
โรงเรียนในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) เดือนละ ๑ ครั้ง
๑๑ เดือนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๒ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกตามที่
จ่ายจริง
รวม (สองหมื่นบาทถ้วน)

๙,๐๐๐
9,000

๙,๐๐๐
11,000 ๒๐,๐๐๐
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๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ตามนโยบาย มาตรการและ
แนวทางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
๒ โรงเรียนมีพัฒนาการคุณภาพ ตามรูปแบบ
การพัฒนา 5G 4B4S เพิ่มขึ้นทุกด้าน

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
การกากับติดตามและ
แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลของ
ประเมินผล
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯของเขตพื้นที่
การศึกษา
การสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
ประจาปี

แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานของ
โรงเรียน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบการพัฒนาของเขต
พื้นที่การศึกษาและของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
๒. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้
และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดบรรลุตามระดับที่กาหนด
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โครงการที่ 6
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่.๒ .นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๔,๕
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
๑. นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ๒. นายเมธี มูลธิ ๓.น.ส.มธุรดา ทองสมุทร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.อุดรธานี เขต ๔
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทุกปี
การศึกษา โดยกาหนดให้มีการ จัดงานระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนที่ได้ชนะเลิศ เข้าร่วมงานระดับชาติ ประกอบกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ได้กาหนดนโยบาย มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายข้อที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จุดเน้นที่ ๔ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
จุดเน้นที่ ๕ สถานศึกษาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และนโยบาย
มาตรการ จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต ๔ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น จึงจัดทาโครงการขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน นานักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา นานักเรียนเข้าร่วมงานระดับระดับชาติ
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ได้แสดงความสามารถด้านศิลป หัตถกรรม
ต่อสาธารณชน
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ความสามารถในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียนสู่ระดับชาติ
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
๑. ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
๓. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคน
๔. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทุกคน
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ด้านคุณภาพ
นักเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกระดับ ร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ สามารถ นาความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่กาหนด
อย่างประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมฯระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน
๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๔
๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

๒ ร่วมงานระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(จัดเป็นภูมิภาคที่จังหวัดศรีษะเกษ)

ธันวาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนตัวแทนชนะเลิศ
แต่ละกิจกรรม

๓ สรุปผล รายงานผล
จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเดกียรติ

๑๕-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๔
ผู้รับผิดชอบตาม
โครงการฯ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่
๒๐๐,๐๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
การศึกษา
รวม (สองแสนบาทถ้วน)

๒๐๐,๐๐๐
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๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ จากการเข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ในแต่ละระดับ
๒ นักเรียน โรงเรียน ตัวแทน สพป.อุดรธานี
เขต ๔ ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมฯ ทุกระดับ
เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- สรุปผลการดาเนินงาน - แบบสอบถาม
จากแบบสอบถาม

- รวบรวมข้อมูล /สรุป - สรุปผลการ
เหรียญรางวัล/รายงานผล ดาเนินงาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อสาธารณชน
๒. ผู้ บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ แ ลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ ผลการ
ปฏิบัติงาน/นวัตกรรมในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามนโยบาย มาตรการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีนักเรียน/โรงเรียน ร่วมกิจกรรม
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ
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โครงการที่ 7
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่..๒.....นโยบาย สพป อด.๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๓
การวิจัยการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๑. นายไพบูลย์ คากันยา ๒. นางวราลักษณ์ อินทา
๓. นางเกษมณี ประเสริฐ.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการตามคาสั่ง สพฐ.ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๔
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๔ได้ดาเนินการ
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา สามารถดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่งเสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครบทุกชั้นเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
๒. เพื่อให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความพร้อมและนาไปสู่การปฏิบัติได้
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- โรงเรียนในสังกัด ๑๔๓ โรง นาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
ด้านคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางาน
สร้างเครื่องมือการวิจัย
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปรายงานผล
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
๑. นายไพบูลย์
คากันยา
๒. นางวราลักษณ์
อินทา
๓. นางเกษมณี
ประเสริฐ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

๑. ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหาร

ว่างคณะทางาน ๒๐ คน ๑ วันๆละ ๑๕๐
บาท (๒๐× ๑ × ๑๕๐ )
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางานในการจัดเก็บข้อมูล
๒๐ คน ๓ วันๆละ ๑๒๐ บาท (๒๐×
๓×๑๒๐)
๓. ค่าจัดทาเครื่องมือ แบบสอบถาม จานวน
๓๐๐ ชุดๆละ ๕ บาท (๓๐๐×๕)
๔. ค่าพิมพ์และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
รวม

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๗,๒๐๐

๑๐,๒๐๐

๗,๒๐๐
๑,๕๐๐
๘,๓๐๐
๙,๘๐๐
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๖. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย
ทางการศึกษา

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
สอบถาม สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบสอบถามในการวิจัย

สอบถาม สัมภาษณ์

แบบสอบถามในการวิจัย

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๗.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีผลงานด้านการวิจัย เกี่ยวกับการใช้
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๗.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ชื่อโครงการที่ 8
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 2 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 4
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล 2. นางเกษมณี ประเสริฐ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผน
การดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ได้สนับสนุนงบประมาณ โดยใช้แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนกาหนดเวลา
ในการอ่านหนังสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน การใช้โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุด/ห้องสมุด 3 ดี ในการขยายเครือข่ายขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชมรม ชุมนุม หรือเครือข่ายความร่วมมือสาหรับครูบรรณารักษ์ในเขตพื้นที่
การศึกษาเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือช่วยเหลือกัน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุก
ระดับการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย นอกจากนี้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและการใช้ห้องสมุด ตลอดจนการพัฒนาทักษะการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
(information literacy)กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การยกระดับคุณภาพการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจและติดตามสภาพการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการและพัฒนาการใช้
ห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด
2.2 เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดและเปลี่ยนเรียนรู้
จากกิจกรรมเด่น (Best Practice) ของแต่ละโรงเรียน
2.3 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามแนวทางมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สารวจและติดตามการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการและพัฒนาการใช้
ห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด จานวน 143 โรงเรียน
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3.1.2 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกกิจกรรมเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและด้านพัฒนา
ห้องสมุดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1.3 สรุปรายงานผลสภาพการดาเนินงานของโรงเรียนและโดยภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 1 เล่มเพื่อเผยแพร่ความสาเร็จ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เขตพื้นที่การศึกษาสารวจและติดตามการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการและ
พัฒนาการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อนาสู่การพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
3.2.2 โรงเรียนนาเสนอกิจกรรมเด่นเพื่อประกวดรับรางวัลและครูที่รับผิดชอบร่วมลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกิจกรรมประกวดจากโรงเรียนในสังกัด
3.2.3 ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลรายงานโครงการเพื่อรายงานคารับรองและ
มอบรางวัลให้ครูโรงเรียนที่ผ่านการประกวด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. สารวจและติดตามการบริหารจัดการโครงการ

ส่งเสริมนิสัยรักการและพัฒนาการใช้ห้องสมุด
ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 143 โรงเรียน
2. คัดเลือกกิจกรรมเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและด้านพัฒนาห้องสมุดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. สรุปผลและเขียนรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
นางเกษมณี ประเสริฐ

มกราคม 2563
นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
นางเกษมณี ประเสริฐ
กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
นางเกษมณี ประเสริฐ

มีนาคม–เมษายน
2563

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

1. สารวจและติดตามการบริหารจัดการโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการและพัฒนาการใช้ห้องสมุด
ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 143 โรงเรียน
2. คัดเลือกกิจกรรมเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและด้านพัฒนาห้องสมุดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. สรุปผลและเขียนรายงานผล

รวม

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

5,000

-

-
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดผล /ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
1. ร้อยละของโครงการส่งเสริมนิสัยรัก การตรวจสอบโครงการ
แบบบันทึกการตรวจสอบ
การและพัฒนาการใช้ห้องสมุด
โครงการ
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของกิจกรรมเด่นด้านส่งเสริม วิเคราะห์ผลจากกิจกรรม
แบบติดตามและสรุปผล
นิสัยรักการอ่านและด้านพัฒนาห้องสมุด เด่นด้านส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและด้านพัฒนา
ห้องสมุด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรี ย นมี โ ครงการส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การและพั ฒ นาการใช้ ห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ
7.2 โรงเรยนมีกิจกรรมเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและด้านพัฒนาห้องสมุด
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ชื่อโครงการที่ 9
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๒ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๒
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
๑.นางเกษมณี ประเสริฐ ๒.นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที ่ ๒๑ กาหนดวิส ัย ทัศ น์ให้ค นไทยได้เ รีย นรู้ต ลอดชี วิต อย่างมี
คุณภาพ โดยมีเป้าหมาย ภายในปี ๒๕๖๓ มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย
เน้ น ประเด็น หลั กสามประการ คื อ ๑) คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา
พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชี พที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้ อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๒) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ มี
คุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่
อยู่ ภ ายนอกระบบการศึ ก ษาด้ ว ย เป้ า หมายและตั ง บ่ ง ชี้ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องของ
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) เป้าหมายให้คนไทยและการศึกษาไทย มี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้รับมอบหมายจากสานักทดสอบทาง
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทาการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจะประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียนทั้งใน
และนอกสังกัด ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายและการวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออกในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพผู้เรียน และ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับชาติ (O-NET) และ NT
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๒.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สาหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และกาหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๓.๒ ด้านคุณภาพ
ได้ข้อมูลผลการประเมินทักษะความสามารถในด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ ด้านการจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางเกษมณี ประเสริฐ
๑.ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพป. และ
พ.ย.๒๕๖๒
และคณะ
๒.ศูนย์สอบนาเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษา
ที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access
๓.ศูนย์สอบแจ้งและจัดส่งรหัสผ่านของสถานศึกษา
ในการกรอกข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ NT Access
๔.สถานศึกษานาเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
๑๐ – ๑๗ พ.ย.๒๕๖๒
๕.สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มี
สิทธิ์สอบ
ม.ค.๒๕๖๓
๖.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ
และสนามสอบ
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
๗. ศูนย์สอบดาเนินการจัดสอบ
๘.สนามสอบนาเข้าผลการทดสอบรายบุคคล
๙.ศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
๒ ด้านการขับเคลื่อนพัฒนาการอ่าน
นักเรียน ป.๑
๑.โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมิน
มี.ค. ๒๕๖๓
ปี ๒5๖๒
๒ สพป.อด.เขต 4 ขับเคลื่อนพัฒนา
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
การอ่านของนักเรียน ป.๑
๓.โรงเรียนมีมาตรการแนวทางการจัดครู
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
เข้าสอน ป.๑
4.ครูผู้สอนชั้นอนุบาล ๒ เตรียม
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
ความพร้อมนักเรียนด้านการอ่าน
ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๓
5.เขตพื้นที่จัดทาเครื่องมือการอ่านชั้น ป.๑
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

๖.ครูจัดการเรียนการสอนอ่านแบบแจก
ลูกสะกดคาเน้น นักเรียนชั้น ป.๑
๗. ครูผู้สอนชั้น ป.๑ ประเมินการอ่านในระดับ
ชั้นเรียนเป็นระยะๆ ตามนโยบาย สพป.อด.เขต 4
8.โรงเรียนรายงานการขับเคลื่อนพัฒนา
การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ประจาเดือนทุก ๆ เดือน เน้น ป.๑

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ

พ.ย.๒๕๖๓
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๒,๖๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ด้านการขับเคลื่อนพัฒนาการอ่าน
๒๖,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
นักเรียน ป.๑
-จัดสรรเป็นค่าดาเนินงานขับเคลื่อนพัฒนา
การอ่านของนักเรียน ป.๑ ให้กลุ่มเครือข่าย
จานวน ๑๓ กลุ่ม ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๒ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล
(ใช้งบประมาณนิเทศบูรณาการ)

-

รวม (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการ
ประเมินด้านการอ่าน
ทุกคน
๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาได้ข้อมูลผลการประเมิน
สาหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจและ
กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

-

-

๒๖,๐๐๐

๒๖,๐๐๐

วิธีการวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- ทดสอบ
- แบบทดสอบ
- สังเกต
- แบบสังเกต
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัด ได้ข้อมูล
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
ด้านนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๗.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัด ได้ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้านการอ่าน เปรียบเทียบความก้าวหน้ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
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ชื่อโครงการที่ 10
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๒ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๒
โครงการตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๖
ประจาปี ๒๕๖๓
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
นางเกษมณี ประเสริฐ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
การอ่าน เป็นเครื่องมือสาคัญของการศึกษา มนุษย์ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการดารง ถ่ายทอด
และพัฒนาสังคมดังนั้น การอ่าน จึงเป็นกิจกรรมสาคัญที่ผูกพันกับมนุษย์และสังคมอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน
การผลิตหนังสือสื่อการอ่านได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วกว้างขวางสนองความต้องการของผู้อ่านได้ทุกวัยอาชีพ
และความสนใจในทุกสาขาวิชา ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านย่อมมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ มีประสบการณ์และ
ทรรศนะ ที่กว้างไกลกว่าบุคคลอื่น การสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต้องปลูกฝัง ฝึกฝนแต่
วัยเด็ก โดยมีครู ผู้ปกครอง บรรณารักษ์ โรงเรียน และทุกหน่วยในสังคมที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันชี้นา
จัดสร้างสิ่งแวดล้อมจูงใจให้เยาวชนรักการอ่านจนติดเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลดีต่อการเรียนและการปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
การจัดกิจกรรมตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ปี ๒๕๖๓ โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน รวมทั้งเพื่อ
จูงใจและเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่านรู้คุณค่าของการอ่านและกระตือรือร้นที่จะหาโอกาส
เลือกอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสมเป็นกิจนิสัย สามารถค้นหาความคิดจากการอ่าน ให้สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับแนวคิดที่ได้รับเป็นความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนมี
ความตระหนักในความสาคัญของภาษาไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้
ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์จุดเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกรวมทั้ง สนองพระราช
ประสงค์และนโยบาย ดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอ่านในระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสารานุกรมไทย หนังสืออ้างอิงอื่น ๆ
อย่างหลากหลาย
๒.๔ เพื่อสนองกลยุทธ์จุดเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรภายนอก
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
๓.๑.๑ ประชุมประธาน/เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะกรรมการดาเนินงาน
๓.๑.๒ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๔๓ โรงเรียน
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนในสังกัดที่ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชน
๓.๒.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในสังกัดมีนิสัยรักการอ่าน
๓.๒.๓ องค์กรภายนอกร่วมจัดการศึกษาอย่าสงมีคุณภาพ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓

๔
๕

กิจกรรม
จัดทาโครงการเสนอของบประมาณ
ประชุมชี้แจงคณะทางาน
ดาเนินงานตามโครงการ
-สนามแข่งขันระดับจังหวัด
-สนามแข่งขันระดับภาค
-สนามแข่งขันระดับประเทศ
วัดและประเมินผล
สรุปโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๐ พ.ย.๒๕๖๒
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
นางเกษมณี ประเสริฐและ
คณะ

๑ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓
๑ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓
๑๐-๒๕ ม.ค. ๒๕๖๓
๓๑ ม.ค.๒๕๖๓
สิ้นปีงบประมาณ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ....๓๕,๐๐๐......... บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ/คณะทางาน
๕๐๐
๕๐๐
๒ กิจกรรมประกวดแข่งขันสนามระดับจังหวัด
(สพป.อุดรธานี เขต ๔) ดังนี้
-ค่าอาหาร อาหารว่างสาหรับนักเรียนเข้า
แข่งขัน จานวน จานวน ๔๓๐ คน ๆ ละ
๖๕ บาท
-ป้ายไวนิล จานวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๗๔๐
บาท
-ค่าพาหนะสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการคุมสอบ จานวน จานวน ๒๖
คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท

-

๒๗,๙๕๐

-

750

๒๗,๙๕๐

๗๕๐

5,200

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

๗๕๐
๕,๒๐๐
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ที่

กิจกรรม/รายการ

๓ สรุป/รายงานผลการดาเนินงาน
-จัดทารูปเล่มรายงาน จานวน ๑๐ เล่ม ๆ
ละ ๖๐ บาท
รวม (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ จานวนเอกสารที่จัดทาได้
๒ จานวนครู นักเรียน ที่เข้าร่วม
๓ จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงการ
๔ องค์กรภายนอกที่ร่วมโครงการ

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

600

๖๐๐

35,000

๓๕,๐๐๐

วิธีการวัดผลประเมินผล
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
การประเมิน/สังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
การประเมิน/แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
๗.๒ ครูผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๓ โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๗.๔ องค์กรภายนอกร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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ชื่อโครงการที่ 11
4
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๒ และ ๓ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๒
โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจาปี ๒๕๖๓
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
นางเกษมณี ประเสริฐ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลประกาศเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กาหนดให้ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จ
พระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปราย เรื่อง ปัญหาการใช้คาไทย เมื่ อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๐๕ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติ ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่า
ของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญของ
ชาติ ภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันและทาให้วัฒนธรรมด้านอื่นๆเจริญขึ้น แต่ละภาษามีระเบียบของตนแล้วแต่จะตก
ลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาจึงเป็นศูน ย์กลางยึดคนทั้งชาติและเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจาชาติ ซึ่งคน
ไทยทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น และเพื่อเปิด
โอกาสให้หน่วยงาน สถานศึกษาทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
ภาษาไทยและเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะเป็นภาษาประจาชาติและ
ฐานะที่เป็ นภาษาเพื่อการสื่ อสารของทุกคนในชาติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
มุ่งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถด้ านภาษา ด้ านค านวณและด้ านการใช้ เหตุ ผ ล และเพื่ อ เป็ น รากฐาน
การศึกษาระดับที่สูงขึ้น จากความสาคัญดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
๔ จึงเห็นควรจัดทาและดาเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย และจัดให้มีกิจกรรมด้านภาษาไทย เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทยของครูผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ สถานศึกษาที่
ส่งเสริมพัฒ นาการเรีย นการสอนภาษาไทยให้ ป ระสบผลส าเร็จ ประจาปี ๒๕๖๓ เนื่องในวัน ภาษาไทย
แห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย
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๒. เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
๓. เพื่ อยกย่ อ งเชิด ชูเกีย รติ ครูผู้ ส อน ศึ กษานิ เทศก์ด้านภาษาไทย นั กเรียน สถานศึ กษาและ
ผู้ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสาเร็จ ประจาปี ๒๕๖๓
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
๓.๑.๒ ครู ผู้ ส อน/ผู้ ฝึ ก สอน/ที่ดูแลนั กเรี ยนที่ เข้า แข่งขันระดับ เขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา และ
ระดับ ประเทศ ทุ กกิจ กรรม
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย
๓.๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของครู ผู้ ส อน/ผู้ ฝึ กสอน/ดูแลนั กเรียนที่เข้าแข่ง ขันระดับ เขตพื้น ที่
การศึก ษา และระดั บ ประเทศ /ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมทุก กิจกรรมได้รับ การยกย่ อ งชมเชย
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ จัดแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
๑๓ กลุ่มเครือข่าย
๒ จัดแข่งขันระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3 เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
4 สรุป/รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
๑-๑๕ มิ.ย.๒๕๖๓
๑๕-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๓
๑-๓๐ ก.ค.๒๕๖๓
ส.ค.- ก.ย.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
คณะกรรมการระดับกลุ่ม
เครือข่าย
นางเกษมณี ประเสริฐและคณะ
ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย/
คณะกรรมการ สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน .......๒๕,๐๐๐........... บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
๑ จัดแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ๑๓
กลุ่มเครือข่าย
-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแข่งขันระดับกลุ่ม
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
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เครือข่าย ๑๓ กลุ่ม ๆ ละ ๑๔๓ โรงเรียน ๆ
ละ ๑๐๐ บาท
๒ จัดแข่งขันระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
-ค่าอาหารและอาหารว่างสาหรับนักเรียน
จานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท
-ค่าอาหารและอาหารว่างสาหรัคณะ
กรรมการ จานวน ๒๕ คน ๆ ละ 100 บาท
๓ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
-ค่าอาหารและสาหรับนักเรียน จานวน ๑๐
คน ๆ ละ 50 บาท (ถัวจ่าย)
-ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับครูฝึกสอน จานวน ๑๐
คน ๆ ละ 60 บาท (ถัวจ่าย)
รวม (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย
๒ ครูมีเทคนิคการสอนอ่านเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น

-

๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

2,500

-

2,500

-

500

-

500

3,600

-

3,600

26,000

-

๒๕,600

3,600

วิธีการวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
ประเมิน
แบบประเมิน
สังเกต/สัมภาษณ์/
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/
สอบถาม
แบบสอบถาม
ประเมิน

แบบทดสอบ

๗. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะด้านภาษาไทย
๒. ครูผู้สอน นักเรียน สถานศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากการส่งเสริมพัฒนาการเรียน
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การสอนภาษาไทยและมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สนใจทั่วไป
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้น
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เผยแพร่ผลงานดีเด่นและกิจกรรม
ด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ สูส่ าธารณะชน

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

๑05
โครงการที่ 12
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 2 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 3
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 2. นายสุดสาคร คาภา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในอนาคตมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ โดยนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
น วั ต ก ร ร ม เป็ น น วั ต ก ร ต ล อ ด จ น ได้ รั บ โอ ก า ส เข้ า สู่ เว ที ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุ ดรธานี เขต 4 กาหนดมาตรการและแนวทางการ
ดาเนินการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 และชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมิ นความสามารถพื้ นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการคิด
คานวณ พบว่า ผลการทดสอบของนักเรียน ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ คือมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ และต่ากว่าร้อยละ 50 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุด
ของสถานศึกษาซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้
โรงเรียนได้ดาเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร การกระตุ้นส่งเสริม
ให้ สถานศึกษาเร่งรัดพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนให้ มีทักษะคิดเลขเป็น คิดเลขคล่ องสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สู่การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติต่อไป
ด้วยเหตุผลข้างต้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวจึงได้จัดทา
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน โดยมีเป้าหมายสาคัญในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O-NET ด้านคณิตศาสตร์ของ สพป.
อุดรธานี เขต 4 ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศและมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
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2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาครูโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวใหม่บูรณาการการอ่าน และคิดเลขเร็ว
2.2 พัฒนาครูในการใช้เกมคณิตศาสตร์ A-MATH ในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
ทุกห้องเรียน
2.3 ส่งเสริมครูจัดทาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2.4 ประกวดผลงานวิธปี ฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จานวน 143 คน ได้รับการพัฒนาเทคนิคการ
สอนคณิตศาสตร์แนวใหม่บูรณาการการอ่าน และคิดเลขเร็ว การใช้เกมคณิตศาสตร์ A-MATH ในการพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ของผู้เรียน
2. ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จานวน 143 คน มีผลงานวิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
(Best Practices) สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านคุณภาพ
1. ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พัฒนาทักษะการคิด
เลขเป็น คิดเลขคล่องของผู้เรียน และนาเกมคณิตศาสตร์ A-MATH บูรณาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีทักษะการคิดเลข
เร็ว คิดเลขคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป
3. ผลสัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O-NET ด้านคณิตศาสตร์
ของ สพป.อุดรธานี เขต 4 เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศและมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
โรงเรียนในการจัดทาแผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดทา
บันทึกข้อตกลง (MOU) ตามมาตรการ
พัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
ของผู้เรียน
2 การพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์แนวใหม่บูรณาการการอ่าน
และคิดเลขเร็ว การใช้เกมคณิตศาสตร์
A-MATH ในการพัฒนาทักษะการคิดเลข
เป็น คิดเลขคล่องของผู้เรียน

ระยะเวลาเนินการ
เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ นายสุดสาคร
คาภา และคณะ
ศึกษานิเทศก์

เดือนธันวาคม 2562

นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ นายสุดสาคร
คาภา และคณะ
ศึกษานิเทศก์
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กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
กิจกรรม
ที่
3 การจัดประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) สื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และ
กิจกรรมการท้าพิสูจน์นักเรียนคิดเลขเป็น
คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน 100%

ระยะเวลาเนินการ
เดือนสิงหาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษานิเทศก์

4 การนิเทศกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามมาตรการพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น
คิดเลขคล่องของผู้เรียนของโรงเรียน
ในสังกัด

เดือนธันวาคม 2562เดือนกันยายน 2563

คณะศึกษานิเทศก์

5 การแสดงผลงานโรงเรียนที่ผ่าน
การท้าพิสูจน์นักเรียนคิดเลขเป็น
คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน 100%
และครูที่มผี ลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) สื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เดือนสิงหาคม 2563

นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ นายสุดสาคร
คาภา และคณะ
ศึกษานิเทศก์

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 80,000 (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
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ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนในการ
จัดทาแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามมาตรการพัฒนาทักษะ
การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องของผู้เรียน
2 การอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์แนว
ใหม่บูรณาการการอ่าน และคิดเลขเร็ว การใช้เกม
คณิตศาสตร์ A-MATH ในการพัฒนาทักษะการคิดเลข
เป็น คิดเลขคล่องของผู้เรียน
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (143 คน)
ระยะเวลา 2 วัน (143 คน x 2 วัน x 150 บาท)
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 2 คน
ระยะเวลา 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
(2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท)
1.3 ค่าวัสดุการอบรม/เอกสารการอบรม
3 การจัดประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และ
กิจกรรมการท้าพิสูจน์นักเรียนคิดเลขเป็น
คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน 100%
3.1 จัดสรรค่าพาหนะให้ศึกษานิเทศก์และ
คณะกรรมการประเมินผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และการท้า
พิสูจน์นักเรียนคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน
100% จานวน 13 กลุ่ม กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนละ
900 บาท(13 กลุ่ม x 900 บาท)
3.2 จัดสรรค่าพาหนะให้ครูมานาเสนอผลงาน
และแสดงผลงานฯ และรับการประเมินระดับเขตพื้นที่

-

เงินงบประมาณ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย
-

รวม
-

53,50
0
42,900
7,200
3,400
17,70
0

9,900

7,800

การศึกษา รวม 26 คน คนละ 300 บาท (26 คน x 300 บาท)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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4 การนิเทศกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามมาตรการพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น
คิดเลขคล่องของผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด
5 การแสดงผลงานโรงเรียนที่ผ่านการท้าพิสูจน์
นักเรียนคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน
100% และการประกวดผลงานครูที่มีผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมินผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 6 คนๆ ละ 300 บาท
(6 คน x 300 บาท)
5.2 ค่าป้ายไวนีล โรงเรียนผ่านเกณฑ์
การท้าพิสูจน์คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องทุกห้องเรียน
100% จานวน 13 ป้ายๆ ละ 400 บาท
(13 ป้าย x 400 บาท)
รวมเงิน (เจ็ดหมืน่ แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี
เขต 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีทักษะการคิดเลข
เร็ว คิดเลขคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป
การวัดและประเมินผล (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ผลสัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษา

-

-

-

-

7,000

1,800

5,200

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
การนิเทศ กากับติดตาม
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานตาม
นโยบาย มาตรการและ
แนวทางการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของ สพป.อุดรธานี เขต 4

78,200
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบนิเทศ กากับติดตาม
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานตาม
นโยบาย มาตรการและ
แนวทางการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของ สพป.อุดรธานี เขต 4

การจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน แบบทดสอบการประเมิน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ปีการศึกษา 2562
ประถมศึกษาปีที่ 3
วิธีการวัดผล/ประเมินผล
การทดสอบทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบทดสอบการทดสอบ
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ระดับชาติ NT และ O-NET ด้าน
คณิตศาสตร์ของ สพป.อุดรธานี เขต 4
สูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศ
และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562

ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบทดสอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7.2 สพป.อุดรธานี เขต 4 มีผลสัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O-NET
ด้านคณิตศาสตร์ของ ปีการศึกษา 2562 เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศและมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
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โครงการที่ 13
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ กลยุทธ์ สพท ที่
การดาเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. นางสมจิตร ไพรหลวง
2. นางรสสุคนธ์ บัวมี
3. นายหลักการ สีพาพันธ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
คนถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการบริหารจัดการและเป็นต้นทุนทางสังคมที่จะนาไปสู่
การพัฒนาในทุกๆ ด้าน การดาเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะตรงตามสายงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อให้องค์กร
มีบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น เป็นประจักษ์ในหน่วยงาน อันจักยังผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตระหนักถึงความสาคัญและ
ความจาเป็นในการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้มีความรู้
ความสามารถ และมีสมรรถนะตรงตามสายงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงได้กาหนดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์
ยุติธรรม และได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีสมรรถนะตรงตามสายงาน
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตาแหน่ง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเพียงพอกับตาแหน่งที่ได้รับการจัดสรรและตาแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ดาเนินการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้เพียงพอกับจานวนตาแหน่งที่ได้รับ จัดสรรและ
ตาแหน่งว่างทีเ่ กิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.2 ด้านคุณภาพ
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวได้รับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และมี
สมรรถนะตรงตามสายงาน
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4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

ที่ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. ดาเนินการสรรหาพนักงานราชการและ ลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกตาแหน่ง ตามตาแหน่ง ที่ได้รับ
1. นางสมจิตร ไพรหลวง
จัดสรรและตาแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใน
2. นางรสสุคนธ์ บัวมี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. นายหลักการ สีพาพันธ์
2. ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและ 1 ตุลาคม 2562 –
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
30 กันยายน 2563
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่ กิจกรรมรายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
1. ดาเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ทุกตาแหน่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ค่าตอบแทนคณะทางาน/กรรมการ
50 คนๆ ละ 200บาท จานวน10 วัน
- ค่ากระดาษ 385 รีมๆละ130 บาท
- ค่าอาหาร50คนๆละ150 บาท/วัน รวม 7 วัน
รวมทัง้ สิ้น
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีการดาเนินการสรรหา
พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกตาแหน่งเพียงพอ
กับตาแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรร
และตาแหน่งว่างที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกตาแหน่งได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ ตรงตาม
สายงาน

วิธีการประเมิน
มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เพียงพอกับตาแหน่งว่างที่
เกิดขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
ประกาศ และบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา
จ้าง

1. แบบประเมิน
2. การสังเกตพฤติกรรม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตาแหน่ง
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพียงพอกับตาแหน่งว่าง ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง
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โครงการที่ 14
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 7
การขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพื่อการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย 2. นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการอบรมพัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
เพื่ อ ยกระดั บ ทางด้ า นภาษาอั ง กฤษและเทคนิ ค การสอนภาษาอั ง กฤษตามแนวทางแบบ Communicative
Approach และ การจั ดกิจ กรรมในรู ป แบบ Active Learning เป็นหลั กสู ตรที่ดี และเป็นที่ส นใจของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ ผ่านการอบรมจาก
ศูนย์ Boot Camp พบว่าครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และมีความพึงพอใจในเทคนิคและ กิจกรรม
ที่ได้จากการอบรม แต่จากการสังเกตการสอนในชั้นเรียน และการถอดบทเรียนร่วมกันของครูพบว่า ครูยังไม่
สามารถปรับเอาแนวคิด Communicative Approach และ Active Learning ให้เข้ากับบริบทของเด็กไทยได้
เท่าที่ควร เนื่องจากในการอบรมที่ศูน ย์ Boot Camp วิทยากรเป็นชาวต่างชาติ อาจจะยังไม่เข้าใจบริบ ทของ
โรงเรียนไทย และธรรมชาติของคนไทย ทาให้ยากในการสื่อสารที่เหมาะสมกับธรรมชาติครูไทย และการแนะแนว
ในการนาแนวคิดไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทยยังไม่ชัดเจน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดทาโครงการขยายผลโครงการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง communicative approach และ Active
Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย ตามหลักสูตร Boot Camp Turbo มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ
และฝึกการนาแนวคิด Communicative Approach และ Active Learning ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียน ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของเด็กไทย
2. วัตถุประสงค์
ครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Communicative Approach และ Active Learning ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ(Boot Camp)
จานวน 50 คน ได้รับการอบรมตามหลักสูตร Boot Camp Turbo
ด้านคุณภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง
communicative approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของนักเรียน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
มีนาคม 2563
- นายชาญณรงค์
จัดเตรียมกิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ราชบัวน้อย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน
พฤษภาคม 2563 - นางสาวมธุรดา
ภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรมตาม
ทองสมุทร
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot
- ครูแกนนาที่ผ่านการ
Camp)
อบรมโครงการพัฒนาครู
3. นิเทศสังเกตการสอนที่ชั้นเรียนหลังจาก
มิถุนายน-สิงหาคม ภาษาอังกฤษ (Boot
ผ่านการอบรม
2563
Camp) จานวน 10 คน
4. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สิงหาคม 2563
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
ถอดบทเรียน
ยังไม่ผ่านการอบรมตาม
5. สรุปและรายงานผล
สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot
Camp) จานวน 50 คน
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 50,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดเตรียมกิจกรรม
สื่อ วัสดุอุปกรณ์
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ได้แก่ ครูแกนนา /ครู Boot Campและ
ศึกษานิเทศก์ จานวน 12 คน x 150 บาท/คน/วัน
- ค่าชดเชยน้ามันคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
- ค่าจ้างจัดทาคู่มืออบรม 62 เล่ม x 120 บาท
- ค่าวัสดุ
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

2 การอบรมขยายผล Boot Camp สาหรับครูที่ไม่ได้
เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตร
Boot Camp Turbo
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ดาเนินงานและผู้เข้ารับการอบรม จานวน 62 คน x
2 x 150 คน/วัน/บาท
- ค่าชดเชยน้ามันคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน
2 วัน (2,000 บาท x 2 วัน)
3 นิเทศสังเกตการสอนทีช่ ั้นเรียน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ามันสาหรับ
คณะกรรมการดาเนินงาน
4 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียน ครูสอนภาษาอังกฤษ
จานวน 50 คน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับครูและ
คณะกรรมการดาเนินงาน
จานวน 62 คน x 150 บาท
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
- ค่าชดเชยน้ามันคณะกรรมการดาเนินงาน
5 สรุปและรายงานผล
รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-

1,800

-

2,000
450
7,440

ค่าตอบแทน

-

รวม

-

1,800

3,960

2,000
450
7,440
3,960

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

18,600

รวม

18,600

.

-

4,000

4,000
.

-

-

-

-

-

9,300

-

9,300

-

450
2,000
46,040

3,960

450
2,000
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 หลังจากการอบรมครูสามารถสรุป
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอน ใน
รูปแบบ Communicative Approach
และ Active Learning ได้
2 หลังจากการอบรมครูสามารถออกแบบ
และเลือกกิจกรรมในการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบ Communicative
Approach และ Active Learning ได้
อย่างเหมาะสม
3 ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
อบรมระดับ มาก ขึ้นไป

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- ประเมิ น การสรุ ป แนวคิ ด -แบบประเมิ น การสรุ ป
ของกลุ่ม
แนวคิดของกลุม่
- สังเกตการถามตอบ
-แบบสังเกต
-ประเมินชิ้นงาน ออกแบบ
และเลือกกิจกรรมในการ
จัดการเรียน
-สังเกตการสาธิตการสอน

-แบบประเมินชิ้นงาน
-แบบสังเกตการสอน

-สอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Communicative Approach และ Active Learning ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
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ชื่อโครงการที่ 15
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 3 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๒, ๔
การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาศักยภาพปฐมวัยด้วยการสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครอง
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
นางวราลักษณ์ อินทา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ประกำศนโยบำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เป็นแนวทำง
ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๖ นโยบำย และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔
ประกำศนโยบำยและมำตรกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำย 5 G และขับเคลื่อนนโยบำย
ด้วยรูปแบบ 4B 4S Model และ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ประกำศ
นโยบำยและมำตรกำร กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมนโยบำย “ศักยภำพ เร่งรัด
พัฒนำกำร ๔ ด้ำน”และขับเคลื่อนด้วยรูปแบบ AILMER Model ๖ ขั้นตอน มีมำตรกำร ๖ ส. เป็นตัวชี้วัด
ของนโยบำยและมำตรกำรกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยระดับปฐมวัย คือสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเพื่อออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะของเด็กปฐมวัย คือทักษะทำงสมอง ,ทักษะกำรควบคุม
อำรมณ์,ทักษะทำงควำมคิด,ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง ดังนั้น ผู้ปกครองเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญใน
กำรออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำให้ประสบผลสำเร็จ ในกำรพัฒนำทั้ง ๔ ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำน
อำรมณ์ วินัย จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในกำรออกแบบ กิจกรรมกำร
พัฒนำทักษะที่สำคัญของเด็กปฐมวัย (ทักษะทำงสมอง ,ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์,ทักษะทำงควำมคิด,
ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง)
๒. เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ใน
ระดับสูงขึ้นไป และพร้อมเข้ำสู่เด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๐ อย่ำงสมบูรณ์
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับกำรศึกษำปฐมวัย ๑๔๑ โรงเรียน มีเครือข่ำยผู้ปกครองในกำร
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จัดกำรศึกษำที่พัฒนำเด็กปฐมวัย ๑๐๐ %
ด้านคุณภาพ
เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำร ๔ ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำน
อำรมณ์ วินัย จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ ในระดับดีขึ้นไป ๑๐๐ %
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๒๘๒ คน
ออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำในกำร
พัฒนำกำร ทั้ง ๔ ด้ำน

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภำคม – มิถุนำยน
๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
นำงวรำลักษณ์ อินทำ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)(ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ประชุมสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง ๑๓
กลุ่มเครือข่ำยๆละ ๑ วัน รวม ๑๓ วัน
๑. ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ๒๘๒ คน
( ๒๘๒ คน × ๑๕๐ บำท)
๔๒,๓๐๐
๔๒,๓๐๐
๒. ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง คณะวิทยำกร
( ๓ คน × ๑๕๐ บำท ×๑๓ วัน)
๕,๘๕๐
๕,๘๕๐
๓. ค่ำเอกสำรในกำรจัดอบรม
๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐
๔. ค่ำป้ำยไวนิว
๖๐๐
600
รวม (๕๐,๐๐๐) ห้าหมื่นบาทถ้วน
48,750
1,25 ๕๐,๐๐๐
0
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ เด็กปฐมวัย ทั้ง ๑๔๑ โรงเรียนมีพัฒนำกำรทั้ง ๔
ด้ำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดีขึ้นไป
๑๐๐ %
๒ ครูผู้สอนมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้
๑๐๐ %

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
นิเทศ /สังเกต/พูดคุย รำยงำนพัฒนำกำร ๔
ด้ำนทุกปีกำรศึกษำ
นิเทศ /สังเกต/พูดคุย

แบบนิเทศติดตำม
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๓. ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจ

สอบถำม

แบบสอบถำม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัย
๒. ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกๆกิจกรรม
๓. ผู้ปกครองรักในท้องถิ่นของตนเองไม่นำลูกหลำนไปเรียนนอกเขตบริกำรของโรงเรียน
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โครงการที่ ๑6

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๗
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
๑. นายสิทธิพล พลวี ๒.นางสาวอัจจิมา บุญสุด
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. หลักการและเหตุผล

ในตัวชี้วัดตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ประเด็นการ
พิจารณาที่ ๓ เรื่องการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และในแต่ละปีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการปกติ ซึ่งบุคลากร
เหล่านั้ น ได้ส ร้างคุณ งามความดีให้ แก่วงราชการตลอดระยะเวลาช่วงชีวิตที่รับราชการ ซึ่งผู้เกษียณอายุ
ราชการล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์จากการทางาน
หากได้มีการถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการและนามาจัดการองค์ความรู้ก็จะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดียิ่ง และเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วหากได้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้เพื่อ
เป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงราชการเป็นอย่างมาก จึงสมควรให้มีการ
ถอดบทเรีย นจากการทางานของผู้ เกษี ยณอายุราชการและการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจก็จะเป็ น
หนทางหนึ่งที่จะทาให้ผู้เกษียณอายุราชการได้พบกับวิถีชีวิตใหม่หลังจากการเกษียณอายุราชการอย่างมี
ความสุข
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ .เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และผู้ทา
คุ ณ ประโยชน์ ให้ แ ก่ ว งการศึ ก ษา ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ยรติ ในโอกาสที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ราชการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒.๒. เพื่อถอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทางานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป
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๒.๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้พร้อมที่จะรับกับสภาพชีวิต
หลังจากการเกษียณอายุราชการและใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข มีคุณค่า ต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม ต่อไป
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
๓.๑ ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลต่างๆตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานของแต่ละรางวัล
๓.๒ จัดสัมมนาถอดองค์ความรู้การปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ
๓.๓.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
จานวน ๗๕ คน
ด้านคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลการทาคุณงามความดี ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ ดาเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐
นายสิทธิพล พลวี
การพิจารณารับรางวัลประเภทต่างๆตาม กันยายน ๒๕๖๓
นางสาวอัจจิมา บุญสุด
หลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงาน
ของแต่ละรางวัล
๒ จัดสัมมนาถอดองค์ความรู้การปฏิบัติงาน ๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิทธิพล พลวี
จากผู้เกษียณอายุราชการ ๑ รุ่น ผู้เข้าร่วม
นางสาวอัจจิมา บุญสุด
จานวน ๗๕ คน
๓ มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แด่ผู้
เกษียณอายุราชการ

๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิทธิพล พลวี
นางสาวอัจจิมา บุญสุด
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๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ..............-............... บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ จัดสัมมนาถอดองค์ความรู้การปฏิบัติงาน
จากผู้เกษียณอายุราชการ ๑ รุ่น ผู้เข้าร่วม
จานวน ๗๕ คน
๒ มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แด่ผู้
เกษียณอายุราชการ

-

รวม (....................)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ จานวนผู้ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
๑๐ คน
๒ ร้อยละ ของผู้เกษียณอายุราชการได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
๑ นับจานวนผู้ได้รับ
ตรวจนับจานวน
รางวัลระดับชาติขึ้นไป
ตรวจนับจานวน ผู้
แบบสารวจ
เกษียณอายุราชการที่
ได้รับกาสรยกย่องเชิดชู
เกียรติ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลการทาคุณงามความดี ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
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โครงการที่ 17
ชือ่ โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๓
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๗
พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
๑. นายสิทธิพล พลวี ๒.นางสาวอัจจิมา บุญสุด
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” วัตถุประสงค์ของแผน
ฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายหนึ่ง คือ คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทั น
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจทีดี มีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย และหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
คือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีแนวทางในการพัฒนาคือ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาคน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
อย่ างดี โดยได้เข้าร่ว มการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)ตั้งแต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แสดงดังนี้
ปี ๒๕๕๘ คะแนนประเมิน ๗๕.๔๑ ปี ๒๕๕๙ คะแนนประเมิ น ๘๓.๕๙ ปี ๒๕๖๐ คะแนนประเมิ น
๘๗.๓๔ ปี ๒๕๖๑ คะแนนประเมิน ๘๖.๕๘ ปี ๒๕๖๒ คะแนนประเมิน ๘๑.๒๓
จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ได้คะแนนการประเมินในดัชนีที่ ๑ ด้านความโปร่งใส
ประเด็นที่ควรปรับปรุงได้แก่ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ด้านการมีส่วนร่วมคะแนนที่ได้ ๖๘.๕๙ และ ดัชนีที่ ๔ ด้าน
วัฒนาธรรมและคุณธรรมในองค์กร ประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน คะแนนที่ได้ ๔๘.๑๙ และตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ด้านแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คะแนนที่ได้ ๖๕.๘๙ โดยมีผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ ๘๐ สะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีจุดบกพร่องในเรื่องความโปร่งใส และวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร
ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ในการนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เห็นความสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากร จึงได้จัดทาพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของบุคลากรให้ทางานด้วยความโปร่งใส
สามัคคี ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ
๒.๒ เพื่อกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน พัฒนาทัศนคติและวิธี
คิดให้บุคลากรทางานเป็นทีมและมีความสุขในการทางาน
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถนาหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๔
จานวน ๑๕๐ คน ได้เรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสังกัด ได้เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรม และนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บริการผู้มารับบริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ให้บริการด้วยจิตอาสา
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และรับฟังธรรม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ นายสิทธิพล พลวี
เทศนา
กันยายน ๒๕๖๓
นางสาวอัจจิมา บุญสุด
๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ค่าอาหรและอาหารว่างและเครื่องดื่ม
19,500
19,500
จานวน 130 คนๆละ ๑๕๐ บาท
รวม

19,500
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๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ร้อยละของบุคลากรในสังกัด ยึดมัน่ ในหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
๒ คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
สังเกตการปฏิบัติตน
แบบประเมินหลังการ
ฝึกอบรม
การประเมินคุณธรรม
แบบประเมินและความ
และความโปร่งใส
โปร่งใสของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสังกัด ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
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โครงการที่ 18
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๓
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๗
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
๑. นายสิทธิพล พลวี ๒.นางสาวอัจจิมา บุญสุด
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สานั กงาน ก.ค.ศ.ได้ป รับ ปรุง ปรุงมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน โดยให้ ใช้ บั งคั บตั้ งแต่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามหนั งสื อ ก.ค.ศ.ที่
๐๒๐๖.๔/ว๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และกาหนดแนวปฏิบัติการดาเนินการใน
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปรายละเอียดตามหนังสือ
สานั กงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งได้กาหนดหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาเข้ ารั บ การพั ฒ นาอย่ างเป็ น ระบบต่ อเนื่ อ งทุ กปี โดยให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบ เข้าใจ ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดทาโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตาม ว21/2560 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัด ทราบและเข้าใจหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความพร้อมในการเตรียมการรับ
การประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
๒.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สามารถจาทาหลักฐานเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้อย่างถูกต้อง
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
๑)จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูสายผู้สอน ๑ รุ่นจานวน ๑๔๓ คน
๓) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ๑ รุ่นจานวน ๑๔๓ คน
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๑.)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สามารถจาทาหลักฐานเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้อย่างถูกต้อง
๒) ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจในแนวปฏิบัติและสามารถส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูใน
สังกัดได้รับความเจริญก้างหน้าในวิชาชีพครู
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ จั ดฝึ กอบรมเชิงปฏิ บั ติก ารครู ส ายผู้ ส อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ นายสิทธิพล พลวี
กันยายน ๒๕๖๒
นางสาวอัจจิมา บุญสุด
๑ รุ่นจานวน ๑๔๓ คน
๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 25,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ ค่าอาหารในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒๑,๔๕๐
ครูสายผู้สอน ๑ รุ่นจานวน ๑๔๓ คนๆละ
๑๕๐ บาท
๒ ค่าตอบแทนวิทยากร
๑,๐๕๐
รวม (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
และสมารถจัดเตรียมหลักฐานประกอบเพื่อเตรียม
รับการประเมินได้อย่างถูกต้อง

รวม
๒๑,๔๕๐

๑,๐๕๐
๒๒,๕๐๐

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แบบประเมินผลการ
ตอบแบบสอบถาม
ฝึกอบรม
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และสมารถจัดเตรียมหลักฐานประกอบเพื่อเตรียมรับการ
ประเมินได้อย่างถูกต้อง
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โครงการที่ 19
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๓
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๗
เสริมสร้างความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
๑. นายสิทธิพล พลวี ๒.นางสาวอัจจิมา บุญสุด
กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และทั ศ นคติ ข องบุ ค คลในองค์ กร ให้ ต รงกั บ ตาแหน่ งปั จจุบั น แล้ ว รองรับ ต่อ งานในอนาคตเพื่ อให้ เกิ ด
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและ
องค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุ น
ประเภทอื่ นๆทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กั บ ศั กยภาพ ของบุ คลากร องค์กรใดมี ทรัพ ยากรบุค คลที่ มี ความสามารถสู ง มี
คุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการ โดยยั่งยืน องค์กรทุกองค์กรจึงปรารถนา และให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ได้
เห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อส่ งเสริ มให้ บุ คลากรในสั งกั ดเป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ มี ความคิ ดเชิ งระบบ สามารถเรี ยนรู้ ก้ าวทั นการ
เปลี่ยนแปลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะให้บริการผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นการศึกษาอื่นที่มีผลการดาเนินงานในระดับดีเด่น ทั้งในด้านการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึก ษา การดาเนิ น งานตามกลยุ ทธ์ จุดเน้ น ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
ตลอดจนการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒.๓ เพื่อให้บุ คลากรในสั งกัดได้นาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒ นา
ตนเอง พัฒ นางานให้ มีป ระสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานโครงการและประสพผลสาเร็จ
ทั้งในด้านการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดาเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ผ่ านการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนมีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จานวน ๗๑ คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสังกัด ได้มีการเรียนรู้เทคนิควิธีการทางานจากแหล่งเรียนรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้มารับ
บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
๔.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan
๔.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) มาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลกรในสังกัด จัดทาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และคู่มือ
๔.๔ ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น และประสพผลสาเร็จด่านบริหาร
จัดการและการให้บริการ
๔.๕ สรุปผลการศึกษาดูงานและกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมแผนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใช้งบประมาณทางราชการ ๑84,73๐ บาท)
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรมรายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
-ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๗๑ คนๆละ ๑๕๐ บาท
- ค่าป้ายโครงการ
การศึกษาดูงาน
- ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ คัน
๑๖,๐๐๐ บาท/วัน รวม ๓ วัน
- เบี้ยเลี้ยงจานวน ๗๑ คนละ ๒๔๐
บาท/วันรวม ๑ วัน
-ค่าที่พัก จานวน ๓๖ ห้องๆละ
๑,๒๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

๑๐,๖๕๐ ๑๐,๖๕๐
๘๐๐

๘๐๐

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐
๓๔,๐๘๐
๓๔,๐๘๐
๔๓,๒๐๐

๔๓,๒๐๐

๑๘๔,๗๓๐

หมายเหตุ ถัวจ่ายได้ในทุกรายการ
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ณ

รวม
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(ใช้งบประมาณทางราชการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ บุคลากรที่ร่วมศึกษาดูงาน มีการพัฒนาตนเองเป็นผู้ใฝ่
รู้มีความคิดเชิงระบบ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย
ร้อยละ 80
๒. บุคลากรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึ ก ษาดู ง านมาพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ผ ลการด าเนิ น งานตามมาตรฐาน
สานักงานเขตฯ และคารับรองการปฏิบัติราชการ อยู่ใน
ระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกตพฤติกรรม

1.แบบสอบถาม
2.แบบสัมภาษณ์
3.แบบสังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบจากผลการ
ประเมินมาตรฐาน
สานักงานและตัวชี้วัด
คารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

รายงานการประเมิน
ตนเองของเขตพื้นที่
การศึกษาและการ
ติดตามประเมินจาก
สพฐ.

๓. ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการ การตอบแบบสารวจ แบบสารวจความคิดเห็น
ดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ใน ความคิดเห็น
IIT office
ระดับดีมากทุกด้าน
ประเมินความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ
๔ ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึง
พอใจ
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีการ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการจัดทาองค์ความรู้
การปฏิบัติงาน
๗.๒ บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นการศึกษา
อื่นที่ผลการดาเนินงานในระดับดีเด่น ทั้งในด้านการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการดาเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๗.๓ บุ คลากรในสั งกัดสามารถน าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒ นา
ตนเอง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานและประสพผลสาเร็จทั้งในด้านการ
ดาเนิ น งานตามมาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา การดาเนิ น งานตามกลยุท ธ์ จุด เน้ น ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน
๗.๔ บุคลากรในสังกัดให้บริการผู้มาใช้บริการด้วยความเต็มใจ สุ ภาพอ่อนน้อมเกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ
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๑๓๓
โครงการที่ 20

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 3 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 3
ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 2. นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
3. นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนที่สามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กาหนดประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน จานวน 2 ด้าน คือ
ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ และผลการประเมินนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
ต่อไป
ด้วยเหตุผลข้างต้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวจึงกาหนด
นโยบาย มาตรการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้กรอบ
กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ผลการประเมินและการจัดทาฐานข้อมูล 2) การสร้างความตระหนัก
สื่อสาร และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4) การวางระบบ
สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงาน 5) การกากับและติดตามการดาเนินงาน โดยมี
เป้าหมายในการดาเนินงานคือสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ให้
เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 อย่างน้อยร้อยละ 3
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้เทียบเท่า
หรือสูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
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๑๓๔
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จานวน 143 โรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
2. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จานวน 143 โรงเรียน ดาเนินงานตามแผน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
3. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จานวน 143 โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศ
และเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ด้านคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมหรือ
พัฒนาในเรื่องของการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาเนินการ
1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
เดือนพฤศจิกายน 2562
โรงเรียนในการจัดทาแผนการยกระดับผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2562
2 การอบรมหรือพัฒนาครูในเรื่องของการ
เดือนธันวาคม 2562
ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3 การจัดสอบเตรียมความพร้อม
เดือนมกราคม 2563
ก่อนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Pre-NT)
4 การนิเทศกากับติดตามการดาเนินงานตาม เดือนธันวาคม 2562ถึง
แผนยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2563
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5 การจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
วันที่ 4 มีนาคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2563
2562 จานวน 13 สนามสอบ
6 การสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 2563
และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่มีผลการประเมินยอดเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์
คณะศึกษานิเทศก์
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คณะศึกษานิเทศก์
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ระดับศูนย์สอบ
นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์

๑๓๕
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
จาก สพฐ.
1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนใน
86,000
การจัดทาแผนการยกระดับผลการประเมินคุณภาพ
สพป.อด.เขต
ผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562
4 40,000

2 การอบรมครูเรื่องการยกระดับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (143 คน)
ระยะเวลา 1 วัน (143 คน x 1 วัน x 150 บาท)
1.2 ค่าวัสดุการอบรม/เอกสารการอบรม
3 การจัดสอบเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(Pre-NT)
4 การนิเทศกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน
ยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
5 การจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จานวน 13 สนามสอบ
6 การสรุปรายงานผลการดาเนินงาน และยกย่อง
เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการประเมินยอดเยี่ยม

25,000
21,450

-

-

3,550
-

-

-

-

15,000

รวมเงิน (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2562 เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลการประเมิน
ระดับประเทศ และเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
การจัดประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562
จานวน 13 สนามสอบ

-

-

86,000
รับจัดสรร
จาก สพฐ.
15,000

126,000
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบทดสอบประเมิน
ความสามารถผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้านภาษาไทย
และด้านคณิตศาสตร์
จาก สพฐ.
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๑๓๖
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
7.2 สพป.อุดรธานี เขต 4 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
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ชื่อโครงการที่ 21
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 3 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล 2. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า
ผลการทดสอบของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบและการ
ประสานความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเครือข่าย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา และประสานความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จึงจัดให้มีโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายสถานศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่จะพัฒนา
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกระดับหน่วยงาน
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ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม

ที่
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร วางแผน

การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน
ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
เครือข่ายละ 2 คน, ผอ.เขต, รองผอ.เขต,
ผอ.กลุ่ม, และศึกษานิเทศก์ เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ระยะเวลา 1 วัน

2. กิจกรรมที่ 2 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ
เครือข่ายโดยกระบวนการพัฒนา PDCA ตาม
ขั้นตอน/กิจกรรมดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา
2. กาหนดจุดพัฒนา
3. วางแผน/กิจกรรม/นวัตกรรมในการพัฒนา
4. กาหนด/สร้างเครื่องมือในการนิเทศ
ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. ปฏิบัติงานตามแผน ที่เครือข่ายกาหนด
ตามบริบทการปฏิบตั ิงานจริงในโรงเรียน
6. นิเทศ ติดตาม กากับ ประเมินผล
7. วิเคราะห์ข้อมูล รวมรวมผลการปฏิบัตทิ ี่ดี
(best practice)
8. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับ
เครือข่าย
9. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ผลงานของเครือข่ายใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยวิธกี ารสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) และ/หรือมหกรรมทาง
วิชาการ ปีการศึกษา 2562

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ

ธันวาคม 2562

นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
และกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

มกราคม–กุมภาพันธ์
2563

นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
และกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

มีนาคม–เมษายน
2563

นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
และกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

1. กิจกรรมที่ 1 วางแผนดาเนินงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผน 1 วัน 50 คน

ค่าอาหารว่าง 100 บาท (50 คน x 60 บาท)
- จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่าย 13
กลุ่มเครือข่ายละ 10,000 บาท
2. กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
- นิเทศการดาเนินการฯ ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน (ค่าเบี้ยเลี้ยง และชดเชย
น้ามันแบบเหมาจ่าย จานวน 2 ครั้ง ต่อ กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ประจา
กลุ่มฯ
- สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
(ค่าจ้างจัดทาเอกสารสรุปรายงานฯ จานวน
10 เล่ม (สี) เล่มละ 150 บาท
3. กิจกรรมที่ 3
เผยแพร่ผลงานของเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเผยแพร่
ผลงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

รวม
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

3,000

3,000

130,000

130,000

4,500

4,500

1,500

1,500

5,000
144,000

5,000
144,000

วิธีการวัดผล /
ประเมินผล
การตรวจสอบ
โครงการ

เครื่องมือที่ใช้วัดผล

1. ร้อยละของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
แบบบันทึกการตรวจสอบ
ทางการเรียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่มี
โครงการ
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน วิเคราะห์ผลจากการ แบบติดตามและสรุปผล
ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และเขตพื้นที่
ทดสอบ O-NET และ
การศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
NT
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกกลุ่มมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
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โครงการที่ 22
โครงการ
แผนงาน
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 กลยุทธ์ สพท
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ชั้นเรียนเพื่อความยั่งยืน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล 2. นายเมธี มูลธิ 3. นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกในการพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 รัฐบาลได้กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
ปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) มาเป็นกรอบในการพัฒนาคนไทยในอนาคตให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสานึกวัฒนธรรม
ที่ดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทาให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะ
เรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียน
ให้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี จากผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดปรับเปลี่ยน
บทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้
ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทาซึ่ง “ความรู้”
ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาส
ลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และ
การวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่าการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ทาให้
ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน เป็นฝ่ายรับ
ความรู้ (Passive Learning) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดูแลและส่งเสริม
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีศักยภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของประเทศ
และสานักงานเขตพื้นที่ตระหนักดีว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีให้ผู้เรียน มีหลากหลายวิธี จึงได้จัดให้มีเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
และสามารถเผยแพร่ได้ ดังนั้นเพื่อต่อยอดความเข้มแข็งทางวิชาการในปีงบประมาณ 2563 จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีได้เผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ในการเรียนรู้แบบ Active Learning
2.2 เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเวทีนาเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ระดับเขตพื้นที่ ในการเรียนรู้แบบ Active Learning
2.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning จากทุกภาคส่วน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประชุมวิชาการ การนาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในงานวิชาการ
“ฟอรั่ม ครูอุดรธานี เขต 4 2019 (Udonthani Area 4 Teachers Forum 2019)” : การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาคุณค่าครู สู่วิสัยทัศน์ของผู้นาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จานวน
300 คน
เวลา 1 วัน
3.2 ด้านคุณภาพ
5.2.1 โรงเรียนมีวิธีการปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ (Best Practices)
5.2.2 ครูและผู้บริหารโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ

ธันวาคม 2562

นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
และคณะ

2. กิจกรรมที่ 2 จัดงานวิชาการ “ฟอรั่ม ครูอุดรธานี
เขต 4 2019 (Udonthani Area 4 Teachers
Forum 2019)”: การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning พัฒนาคุณค่าครู สู่วสิ ัยทัศน์ของผู้นา
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน

มกราคม–กุมภาพันธ์
2563

นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
และคณะ

3. กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงาน
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผน 1 วัน 50 คน
2. จัดงานวิชาการ “ฟอรั่ม ครูอุดรธานี เขต 4
2019 (Udonthani Area 4 Teachers
Forum 2019)” (ค่าโล่รางวัลและเกียรติบัตร)
3. จัดทาเอกสารสรุปรายงาน
รวม 3 กิจกรรม

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices)
2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT /
O-NET เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
4,000
43,500
-

2,500
50,000

-

รวม
-

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
การตรวจสอบวิธีการปฏิบัติ แบบบันทึกการตรวจสอบ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices)
วิเคราะห์ผลจากการทดสอบ แบบติดตามและสรุปผล
O-NET และ NT

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
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ชื่อโครงการที่ 23

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ๗
เสริมสร้างพัฒนาและป้องกันการกระทาผิดวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
นายชาญณรงค์ สาวงศ์นาม
กลุ่มกฎหมายและคดี
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. หลักการและเหตุผล

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๙๕ กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดวินัยและดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย และในปัจจุบัน ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจานวนมากที่
กระทาผิดกฎหมายและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้
ระเบียบกฎหมาย และไม่รักษาวินัย จนเป็นเหตุใ ห้ต้องถูกฟ้องต่อศาลยุติธรรมและศาลปกครอง หรือต้อง
ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ต่อตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอง รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อถือ ศรัทธา ต่อวิชาชีพครูของบุคคลภายนอก และกระทบต่อคุณภาพของ
การศึกษาในท้ายที่สุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต๔ ตระหนักถึงความสาคัญ
และความจาเป็นที่จะต้องป้องกัน และเสริมสร้างการมีวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด จึงได้กาหนดโครงการฯ
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย การมี
วินัยการดาเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ป้องกันการกระทาผิดวินัย
เสริมสร้างการมีวินัยแก่ข้าราชการครู และดาเนินงานด้านวินัย เมื่อมีการกระทาผิดวินัย
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๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
๑.จัดประชุม สัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๔๓ คน จานวน ๑ วัน
๒.ตอบปั ญ หา ข้อซักถามผู้ เข้ารับ การประชุมสั มมนา ให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่าง
กว้างขวาง
ด้านคุณภาพ
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และตระหนักถึงการรักษา
วินัย และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ
๒. มีเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการทางวินัย มีไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจานวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ พิธีเปิดการอบรม/สัมมนา บรรยายพิเศษ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.
ผอ.สพป.อุดรธานีเขต ๔
“หลักคิด แนวนโยบาย เกี่ยวกับการ
เสริมสร้าง พัฒนาและป้องกันการกระทา
ผิดวินัยข้าราชการครูฯ”
๒ แบบทดสอบก่อนการอบรม

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

๓ วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๔ อภิปรายกลุ่ม “สภาพปัญหาข้อร้องเรียน
มูลเหตุการกระทาผิดวินัยข้าราชการครู”

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๕ แบบทดสอบหลังการอบรม

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.

๖ สรุปการประชุม/สัมมนา ตอบปัญหาข้อ
ซักถาม

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐

นายชาญณรงค์
สาวงศ์นาม
วิทยากรภายนอก
หน่วยงาน
คณะวิทยากร

นายชาญณรงค์
สาวงศ์นาม
คณะวิทยากร
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๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา ๑ มื้อ ๑๔๓ คน
21,450
๒๑,๔๕๐.๒ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ๔ ชั่วโมงๆ
ละ ๘๐๐.-บาท

750
๓,๒๐๐.-

๔ ค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ๑๔๓
ชุดๆละ ๑๐๐.- บาท

5 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
.

รวม (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) 3,200
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรูเ้ กีย่ วกับวินัย
ข้าราชการครูฯ เพิ่มมากขึ้น

750

750
๓,๒๐๐.-

๑๔,๓๐๐.-

๑๔,๓๐๐.-

300

300

36,800

40,000.-

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
การทดสอบก่อนและหลัง แบบทดสอบวัดคามรู้
การอบรมสัมมนา
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการรักษาวินัย
๒. ข้าราชการครูกระทาผิดวินัยลดลง เป็นวิชาชีพที่ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา
๓. มีเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการทางวินัย มีไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
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ชื่อโครงการที่ 24

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 3 นโยบาย สพป. อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ..8.....
ชื่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม
(DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ๒. นายบุญโรม ปัญญากุล
๓. นางสาวอมรา จันทะไทย
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดาเนินการ
ในประเด็นด้านการศึกษา เรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ ครบชั้น ครูสอนไม่
ตรงสาขาวิชาเอก นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพัฒนาทักษะการสอนและลดภาระ
การเตรียมการสอนของครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายให้โรงเรียน
พัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ NEW DLTV ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย ม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกล ให้สอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า และปัญหาการมีครูไม่ครบ
ชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกตลอดจนลดภาระการเตรียมการสอนของครู และกาหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ED Digital) โดยเริ่มในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 มีโรงเรียนในสั งกัด จานวน
143 โรงเรีย น แยกเป็ น โรงเรีย นขนาดเล็ ก จานวน 71 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 67
โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 5 โรงเรียน ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่ อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครู
สามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบการศึก ษาทางไกล
NEW DLTV และสร้ างเครื อ ข่า ยการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ในการจั ด การเรีย นการสอนของครูได้ อ ย่า ง
กว้างขวางและทั่วถึง อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนการขับเคลื่อนการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ED Digital) จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่โรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยใช้การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2.4 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กให้สามารถ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 จานวน 71 โรงเรียน จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
3.1.3 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและนาไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงสาขา
วิช าเอกในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก จากการใช้ สื่ อ การจัด การศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเที ย มและยกระดั บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV)
3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV)
4 จัดทาคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562
2 ธันวาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
นายบุญโรม ปัญญากุล
นายบุญโรม ปัญญากุล

6 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการ

23 - 24 ธันวาคม
2562
27 – 28 ธันวาคม
2562

คณะกรรมการ

8 มกราคม 2563

นายบุญโรม ปัญญากุล

10 มกราคม 2563

นายบุญโรม ปัญญากุล

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล (NEW DLTV)
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

23 มกราคม 2563

คณะกรรมการ

24 มกราคม 2563

คณะกรรมการ

10 จัดทาคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV)
11 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน

30 - 31 มกราคม
2563
3 กุมภาพันธ์ –
30 กันยายน 2563
17 กรกฎาคม 2563

นายบุญโรม ปัญญากุล

17 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการ

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล
(NEW DLTV)
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล
(NEW DLTV)
7 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานศึกษาดูงาน

12 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)
13 ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices)

คณะกรรมการ

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

150
ที่
กิจกรรม
12 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)
13 ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices)
14 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
17 กรกฎาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
คณะกรรมการ

17 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการ

30 กันยายน 2563

คณะกรรมการ

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 174,8๐0 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1
2
3
4
5

6
7
8

9

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฯ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯ
จัดทาคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- จานวน 8๔ ชุด ๆ 10 บาท
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล
- ป้าย
- ค่าอาหาร อาหารว่างวิทยากร 15 คน
X 150 บาท X 2 วัน
- ค่าอาหาร อาหารว่างผูเ้ ข้าอบรม 71 คน
X 150 บาท X 2 วัน
- แฟ้มใส่เอกสารแพ็คละ 12 ซอง X 17 แพ็ค
- ปากกา แพ็คละ 50 ด้าม X 4 แพ๊ค
- กระดาษ A4 จานวน 2 กล่อง ๆ ละ 580 บาท
- รายงานผลการประชุม จานวน 4 เล่ม ๆ
30 บาท
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศึกษาดูงาน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
- ป้าย
- ค่าชดเชยน้ามัน 4 คน : 1 คัน จานวน
25 คัน ๆ ละ 500 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่าง จานวน 97 คน X
150 บาท X 1 วัน
- ค่าเอกสาร จานวน 97 ชุด ๆ ละ 20 บาท
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
- ป้าย
- ค่าอาหาร อาหารว่างวิทยากร 15 คน

รวม

-

-

-

-

-

8๔0

-

8๔0

-

500

-

500

-

4,500

-

4,500

-

21,300
-

2,040
640

21,300
2,040
640

-

120

1,160

1,160
120

-

-

-

-

500

-

500

-

12,500

-

12,500

-

14,550
1,940

-

14,550
1,940

-

500

-

500
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X 150 บาท X 1 วัน
- ค่าอาหารอาหารว่างว่างผูเ้ ข้าอบรม 71 คน
X 150 บาท X 1 วัน
- ปากกา แพ็คละ 50 ด้าม X 4 แพ๊ค
- กระดาษ A4 จานวน 2 กล่อง ๆ ละ 580 บาท
- รายงานผลการประชุม จานวน 5 เล่ม ๆ
30 บาท

10 จัดทาคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV)
- จานวน 86 เล่ม ๆ 60 บาท
11 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 42 คน X 120 บาท
X 5 วัน
- ค่าชดเชยน้ามัน กรรมการระดับอาเภอ
จานวน 6 คัน X 500 บาท X 5 วัน
- ค่าชดเชยน้ามัน กรรมการระดับเขตจานวน
6 คัน X 500 บาท X 5 วัน
12 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)
- ป้าย
- ค่าอาหาร อาหารว่างว่างผู้ร่วมงาน
164 คน X 150 บาท X 1 วัน
13 ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices)
- ค่าอาหาร อาหารว่างว่างกรรมการ
15 คน X 150 บาท X 1 วัน
- ค่าเอกสาร
- ค่าโล่รางวัล
14 สรุปและรายงานผล
- ค่าจัดพิมพ์
รวม

-

2,250

-

2,250

-

10,650
-

2,040

10,650
2,040

-

1.160

1.160

150

-

150

-

5,160

-

5,160

25,200

-

-

25,200

15,000

-

-

15,000

15,000

-

-

15,000

-

500

-

500

-

24,600

-

24,600

-

2,250
7,500

750
-

2,250
750
7,500

-

55,000

1,500
1,500
111,830 8,540 174,8๐0
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถใช้เทคโนโลยี ระบบ
การศึกษาทางไกล NEW DLTV ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้ศึกษาดูงาน สามารถถอด
บทเรียนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การ
ศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม
(DLTV)
โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนขนาดเล็ก มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
- การสังเกต
- การมีส่วนร่วม
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- แบบการสังเกต
- ใบงาน
- แบบสอบถาม

- การสังเกต
- การมีส่วนร่วม
- การสอบถาม

- แบบการสังเกต
- ใบงาน
- แบบสอบถาม

- การนิเทศ
- การประเมิน

- แบบนิเทศ ติดตามฯ
- แบบประเมิน

- ประกวดผลงาน

- เกณฑ์การประกวด วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนโรงเรีย นขนาดเล็กได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ และโรงเรียนในเมือง
7.2 โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมและนาไปสู่กร
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 ลดปัญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกในโรงเรียนขนาดเล็ก จากการใช้สื่อ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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ชื่อโครงการที่ 25
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๗
การผลิตสื่อมัลติมิเดีย โดยใช้โปรแกรม ulead video studio
และจัดทา Video conference ด้วยโปรแกรม OBS studio
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นายบุญโรม ปัญญากุล
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการใหม่
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บัน เทคโนโลยี Computer ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ในการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนหรือการทางาน เทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งสาคัญในการทางาน หรือ ในการศึกษาก็จาเป็นต้องมี ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเรียนและการทางานเป็นอย่างมาก ในการเรียนการทางานจะ
มีโปรแกรมส าเร็จ รูป ที่จ ะช่ว ยให้ เราเรียนและท างานได้ส ะดวกรวดเร็วมากขึ้น อย่างเช่น โปรแกรม
Microsoft word ที่ช่วยในการพิมพ์งานเอกสารให้มีความความสะดวกมากขึ้น โปรแกรม Microsoft
Excel ที่ ช่ ว ยในการคิ ด ค านวณข้ อ มู ล ที่ มี ตั ว เลขซั บ ซ้ อ นให้ เราท างานได้ ส ะดวกขึ้ น และ โปรแกรม
ประยุกต์สาเร็จรูปอีกหลายโปรแกรม ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่ทุกโปรแกรมก็จะช่วยให้เราได้รับ
ความสะดวกสบายในการทางานได้มากขึ้น
เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากขึ้น ทั้งต่อการทางานและการดารงชีวิต
ส่งผลให้ เกิดการพัฒ นาการเรีย นการสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ต้องให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการดารงชีวิต โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมซึ่งทาให้ การเรียนการสอนได้ก้าวเข้าสู่การเรียนแบบสมัยใหม่ และผลิตสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย ทันต่อยุคดิจิทัล (Digital) ดังนั้นครูผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ในด้านการ
ผลิตสื่อมัลติมิเดีย พร้อมมีความรู้ ความสามารถถ่ายทอดความรู้ ผ่านเครือข่าย (Network) ซึ่งปัจจุบัน
ระบบ VDO Conference มีความสาคัญในอันที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดปัญหาความเสี่ยงอันจะเกิดจากการเดินทาง
ดั ง นั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา อุ ด รธานี เขต 4 จึ ง จั ด การประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มิ เ ดี ย โดยใช้ โ ปรแกรม ulead video studio และจั ด ท า Video
conference ด้วยโปรแกรม OBS studio ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตสื่อมัลติมิเดีย โดยใช้โปรแกรม ulead videostudio
2. เพื่อจัดทาระบบVideo conference ด้วยโปรแกรม OBS studio
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอน โรงเรียนละ 1 คน รวม 143 คน
3.1.2 ครูผลิตสื่อมัลติมีเดีย จานวน 143 ชิ้น
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทาวิดีโอ ด้วย
โปรแกรม ulead videostudio
3.2.2 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม ulead
videostudio ได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัว ชี้วัด ตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3.3.3.ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดทา Video
conference ด้วยโปรแกรม OBS studio
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2
3
4
5

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดทาคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 30 ต.ค.
2562
1 พ.ย. 2562
3 ธ.ค. 2562
30 – 31 มี.ค. 2563
15 เม.ย. 2563

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
นายบุญโรม ปัญญากุล
นายบุญโรม ปัญญากุล
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นายบุญโรม ปัญญากุล

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ 48,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 จัดทาคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
-
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เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ด้ว ยโปรแกรม ulead video studio และ
จั ด ท าVideo conference ด้ ว ยโปรแกรม
OBS studio

5

รวม

- ป้าย
- ค่าอาหาร อาหารว่างวิทยากร 10 คน
X 150 บาท X 2 วัน
- ค่าอาหาร อาหารว่างผู้เข้าอบรม
143 คน X 150 บาท X 2 วัน
- ปลั๊กไฟ 3 ตาม 4 ช่อง + ช่อง USB

-

500

-

500

-

3,000

-

3,000

-

42,900
-

สรุปและรายงานผล
รวม

-

250
250
46,650 1,350 48,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม ulead
video studio
2. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะการจัดทา Video
conference ด้วยโปรแกรม OBS studio

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
- การสังเกต
- การมีส่วนร่วม
- การสอบถาม
- ประเมินชิ้นงาน
- การสังเกต
- การมีส่วนร่วม
- การสอบถาม
- ประเมินชิ้นงาน

42,900
1,350 1,350

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- แบบการสังเกต
- ใบงาน
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบการสังเกต
- ใบงาน
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทาวิดีโอ ด้วยโปรแกรม
ulead videostudio
7.2 ผู้ ผ่ า นการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร สามารถผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ด้ ว ยโปรแกรม ulead
videostudio ได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัว ชี้วัด ตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7.3 ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดทา Video
conference ด้วยโปรแกรม OBS studio
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ชื่อโครงการที่ 26
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 3 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๒
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ...7....
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคานวณ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นายบุญโรม ปัญญากุล
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการใหม่
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และสาระภู มิ ศ าสตร์ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้สั งคมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 เป็นหน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาหรับสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ 2 ส่วนคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and
Technology) และวิทยาการคานวณ (Computing Science) โดยเนื้อหาด้านวิทยาการคานวณ เป็น
การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิง คานวณ การคิดวิเคราะห์
แก้ปั ญ หาเป็ น ขั้น ตอนและเป็ น ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการแก้ปั ญ หาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพ ซึ่งมีการพัฒ นา
มาตรฐานการเรี ย นรู้ และตั ว ชี้ วั ด ขึ้ น ใหม่ ทั้ งหมด ดั ง นั้ น ผู้ ส อนอาจไม่ เข้ า ใจ หรื อ มี ค วามเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขัดการศึกษา จึงจาเป็นต้องจัดการ
อบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน
หลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนาความรู้
ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอื่น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการคานวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคานวณ) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา จานวน 143 คน
2.ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคานวณ) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาจานวน 45 คน
ด้านคุณภาพ
1 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
2. ครูผู้สอนวิทยาการคานวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่
1
2
3
4
5
6

4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดทาคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคานวณ
รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนชั้น ป. 1 – 6
รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนชั้น ม. 1 - 6
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 30 ต.ค.
2562
1 พ.ย. 2562
2 ธ.ค. 2562
4 พ.ค. 2563
5 พ.ค. 2563
15 ก.ย. 2563

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
นายบุญโรม ปัญญากุล
นายบุญโรม ปัญญากุล
คณะกรรมการ
คณะวิทยากร
คณะวิทยากร
นายบุญโรม ปัญญากุล

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดทาคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคานวณ
สรุปและรายงานผล
รวม

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
๓๑,๗๐0 ๓,๑๐๐ ๓๔,๘๐๐
200
200
๓๑,๙๐0 ๓,๑๐๐ 3๕,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ในมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
2. ครูผู้สอนวิทยาการคานวณ
มีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคานวณ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
- การสังเกต
- การมีส่วนร่วม
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- แบบการสังเกต
- ใบงาน
- แบบสอบถาม

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการคานวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการที่ 27
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 3 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑๑
big data
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นายบุญโรม ปัญญากุล
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โครงการใหม่
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและนักธุรกิจเอกชน โดย
มุ่งเน้นมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น
และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ลดความซ้้าซ้อน เตรียมการทางานไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง น้านวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา เปิดโอกาสให้ทุ ก ๆ
ภาคส่ วนเข้ามามีส่ วนร่วมในการดาเนินการอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัว เข้าสู่ การเป็นส้านักงาน
สมัย ใหม่น าไปสู่ ก ารเป็ น องค์ก รที่ มีขี ดสมรรถนะสู ง สามารถปฏิ บั ติงานเทีย บได้กั บมาตรฐานสากล
สอดคล้ องกับ หลั กการบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี สร้างความเชื่อมั่ นศรัท ธาในการบริห ารราชการ
แผ่นดิน เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้
“ประเทศไทย 4.0” ดังนั้น ในปี 2563 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
จึงได้ด้าเนินการพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้ บริการกับหน่วยงาน
ภายใน หน่วยงานภายนอก ทั้งน้าไปต่อยอดกระบวนการเพื่อท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถ
รองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส้าหรับน้ามาใช้ในการวิเคราะห์และให้ข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องอยู่รวมกันส้าหรับใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถตอบสนองที่
สามารถสนับสนุนการก้าหนดนโยบายภาครัฐในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
การลดการใช้เอกสาร (Less Paper) ภายใต้การส่งเสริมนโยบายการลดการใช้เอกสารของภาครัฐ และ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

161
เพื่ อเป็ น การเตรีย มความพร้ อมในการพัฒ นาบริก ารอิเล็ กทรอนิกส์ ของหน่ว ยงานภาครัฐ ในอนาคต
สามารถ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดท้าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4
2.2 เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการบริหารจัดการข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ ส้าหรับน้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมท้าให้
หน่วยงานสามารถก้าหนดทิศทางในการด้าเนินงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 คณะกรรมการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ (Information) จ้านวน 20 คน
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
3.2 ด้านคุณภาพ
3,2,1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีข้อมูลสารสนเทศ ทาง
การศึกษาของหน่วยงานทุกโรงเรียนในสังกัด ในหลากหลายรูปแบบ
3.2.2 ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่น ในหลากหลายรูปแบบ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
4 วิเคราะห์กรอบงาน และออกแบบพัฒนางาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัด
การศึกษา
5 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562
2 ธันวาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
นายบุญโรม ปัญญากุล
นายบุญโรม ปัญญากุล

6 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการ
9 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการ
6 มกราคม 2563
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ที่
กิจกรรม
6 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
7 สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
17 กุมภาพันธ์ –
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
คณะกรรมการ
นายบุญโรม ปัญญากุล

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 30,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่าง จ้านวน 20 คน X
150 บาท X 1 วัน
3,000
3,000
4 วิเคราะห์กรอบงาน และออกแบบพัฒนางาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัด
การศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่าง จ้านวน 20 คน X
150 บาท X 1 วัน
3,000
3,000
5 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่าง จ้านวน 20 คน X
150 บาท X 2 วัน
6,000
6,000
6 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่าง จ้านวน 20 คน X
150 บาท X 4 วัน
12,000
12,000
- ค่าพาหนะ ตามที่จ่ายจริง
5,500
5,500
7 สรุป รายงานผล
500
500
รวม
29,500 500 30,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ระบบบริหารจัดการศึกษา
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
- การตรวจสอบ
- การมีส่วนร่วม
- การสอบถาม
- การสอบถาม
- สถิติการให้บริการ
-

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- แบบตรวจสอบ
- ใบงาน
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน
-

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาทุกแห่ง และหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 เห็นความส้าคัญของการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
7.2 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สอดคล้องกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ
7.3 ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีช่องทางในการรับสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
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โครงการที่ 28
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 กลยุทธ์ สพท
ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1.นางสาวดวงจันทร์ เสียงใส 2.นางสาวนุชธิตา มหาฤทธิ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลให้ความสาคัญ กับการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ์และ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ทาให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบ
หก เข้ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมในการที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการยกระดับการศึกษาของคนไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับให้
ผู้เรียนสายสามัญลดลงและส่งเสริมผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานที่มี
ความต้องการกาลังคนในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น และรองรับการเจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับได้
ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี และส่งต่อจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและติดตามเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนและจบ
การศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง จึงได้จัดดาเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนครบทุกคน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสายอาชีพ
3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. สารวจข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัด จานวน 146 โรงเรียน พร้อมจัดทาทะเบียนข้อมูลประชากรวัยเรียนที่
เป็นเด็กตกหล่นมีแนวโน้มที่จะออกกลางคันและไม่ได้เรียนต่อ
2. จัดทาข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนของเด็กในเขตบริการของโรงเรียนในสังกัด
รวม 146 โรงเรียน
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ด้านคุณภาพ
1. เด็กกลุ่มด้อยโอกาส ตกหล่น กลุ่มมีแนวโน้มออกกลางคันและเสี่ยงที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ม.ค. – มิย.63
-กลุ่มส่งเสริมการจัด
กลุ่มเป้าหมายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและประชุม
การศึกษา
คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2 จัดประชุมปรึกษาหาเรือวางแนวทางในการออกเยี่ยม
ก.พ. – มิย.63
-กลุ่มส่งเสริมการจัด
บ้านนักเรียน
การศึกษา
3 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
มิย. – กย.63
-กลุ่มส่งเสริมการจัด
เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงความ
การศึกษา
ช่วยเหลือ เช่น มอบทุนการศึกษา การจัดหาพ่อแม่
อุปถัมภ์ การฝึกอาชีพหรือการส่งต่อ
4 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในการออกเยี่ยม
ก.ย. 2563
-กลุ่มส่งเสริมการจัด
บ้านกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษา
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

1 - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกเยี่ยมบ้าน คณะกรรมการ

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

20 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน จานวน 100 คน
(100*120)
2 ค่าพาหนะ 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 400 บาท

12,000

12,000

8,000

8,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

20,000
20,000

20,000
20,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
- สารวจ
- สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- แบบสารวจ
- สัมภาษณ์

- สารวจ
- สัมภาษณ์

- แบบสารวจ
- สัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กกลุ่มด้อยโอกาส ตกหล่น มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม
2. นักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพเพิ่มขึ้น
3. มีเอกสาร วารสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน
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ชื่อโครงการที่ 29
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๔ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๖
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
๑.นายสุดสาคร คาภา ๒.นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
๓.นายสุนทร ปิระนันท์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป
จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ
โครงสร้าง และให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีเป้าหมายทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คาปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนาการวางระบบคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการดาเนินงานประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด และเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฏ
กระทรวงฯที่กาหนดไว้
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จานวน ๑๔๓ แห่ง
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ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การศึกษาและแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ แจ้งปฏิทินและแนวทางการประเมิน
ต.ค. - พ.ย. ๖๒
นายสุดสาคร คาภา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
นางสาวมธุรดา
ทองสมุทร
นายสุนทร ปิระนันท์
๒ พัฒนาและส่งเสริม ให้คาแนะนา
พ.ย.๖๒ - ก.ย. ๖๓
นายสุดสาคร คาภา
ช่วยเหลือ กากับติดตามและประเมิน
นางสาวมธุรดา
คุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ทองสมุทร
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 143 แห่ง
นายสุนทร ปิระนันท์
3 สถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพภายใน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สถานศึกษาทุกแห่ง
สถานศึกษา ครั้งที่ ๑
สถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพภายใน
มีนาคม ๒๕๖๓
สถานศึกษา ครั้งที่ ๒
4 ส่งรายงานการประเมินตนเองของ
เมษายน ๒๕๖๓
สถานศึกษาทุกแห่ง
สถานศึกษา (SAR)
๕ สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)
ออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด
สรุปรายงานและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

พฤษภาคม ๒๕๖๓

ศึกษานิเทศก์ทุกคน

มิถุนายน ๒๕๖๓

ศึกษานิเทศก์ทุกคน

กันยายน ๒๕๖๓

นายสุดสาคร คาภา
นางสาวมธุรดา
ทองสมุทร
นายสุนทร ปิระนันท์
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๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ............................. บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
๑ ออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด ๓ ครั้ง
(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณจากโรงการนิเทศบูราการ)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ - ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
-ประเมินตามมาตรฐาน - แบบประเมิน
การศึกษาของ
-นิเทศติดตาม
สถานศึกษา
-สังเกต/สอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การศึกษาและแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
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ชื่อโครงการที่ 30
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภักดิ์ กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๔ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔
นิเทศ ๓๖๐ องศา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
๑. นายเมธี มูลธิ ๒.นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย ๓.นางอ้อยทิพย์ สุร
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ กาหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ใน
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

171
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่
ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. เพื่อให้สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. เพื่อให้สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๔. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๕. เพื่อให้สถานศึกษาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๖. เพื่อให้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๗. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม นา Digital technology มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๘. เพื่อให้สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายใน
๙. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งความสุข
๑๐. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศตวรรษ ที่ ๒๑
๑๑. เพื่อให้สถานศึกษานาหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในกิจกิจกรรมการเรียนรู้สู่โรงเรียนสุจริต
๑๒. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาเด็กพิเศษได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเอง
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
๔. จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๕. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๖. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
๗. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๘. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๙. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑๐. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนาไปปฏิบัติได้
๑๑. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๑๒. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๑๓. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
๑๔. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
๑๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
๑๖. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
๑๗. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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๑๘. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พื้นที่
๑๙. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๐. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ
๒๑. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๒. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
๒๓. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และ
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
๒๔. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะ มาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
๒๕. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๒๖. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
๒๗. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒๘. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๒๙. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
๓๐. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๓๑. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
๓๒. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพ
๑. สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
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๔. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕. สถานศึกษาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๖. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม นา Digital technology มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๘. สถานศึกษามีความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
๙. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งความสุข
๑๐. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศตวรรษ ที่ ๒๑
๑๑. สถานศึกษานาหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในกิจกิจกรรมการเรียนรู้ สู่โรงเรียนสุจริต
๑๒. สถานศึกษาพัฒนาเด็กพิเศษได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเอง
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมวางแผนการดาเนินการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
๒ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓
๕.
ที่
๑

๒
๓.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
คณะศึกษานิเทศก์

ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะศึกษานิเทศก์
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๓
รายงานผลการดาเนินงาน นิเทศ
ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะศึกษานิเทศก์
ติดตามและประเมินผล
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๓
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะนิเทศ จานวน ๔๓ คน
จานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๕ วัน ๆ ละ ๑๒๐
บาท เป็นเงิน
103,200
๑๐๓,๒๐๐
ค่าชดเชยน้ามัน คณะนิเทศ จานวน ๑๓ ทีม
จานวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท เป็น
62,400
62,400
เงิน
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม
14,400
๑๔,๔๐๐
และรายงานการนิเทศ ติดตาม
รวม (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)

180,000

๑๘๐,๐๐๐

หมายเหตุ งบประมาณ ตามโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้จากงบประมาณโครงการโรงเรียนสุจริต จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท และโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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๖. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผล
ประเมินผล
นิเทศ ติดตาม

๑ สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๒ สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม
นิเทศ ติดตาม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓ สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
นิเทศ ติดตาม
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๔ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม
เรียนรู้
๕ สถานศึกษาสร้างขีดความสามารถใน
นิเทศ ติดตาม
การแข่งขัน
๖ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ ติดตาม
๗ สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งของระบบ
นิเทศ ติดตาม
การนิเทศภายใน
๘ สถานศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งความสุข
นิเทศ ติดตาม
๙ สถานศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งความสุข
นิเทศ ติดตาม
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตาม
ศตวรรษ ที่ ๒๑
๑๐ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
นิเทศ ติดตาม
ตามศตวรรษ ที่ ๒๑
๑๑ เพื่อให้สถานศึกษานาหลักสูตรต้านทุจริตไป
นิเทศ ติดตาม
ใช้ในกิจกิจกรรมการเรียนสู่โรงเรียนสุจริต
๑๒ เพือ่ ให้สถานศึกษาพัฒนาเด็กพิเศษได้เต็ม นิเทศ ติดตาม
ตามศักยภาพของผู้เรียนเอง

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบนิเทศ ติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
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๔. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๕. สถานศึกษาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๖. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๗. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม นา Digital technology มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๘. สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายใน
๙. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งความสุข
๑๐. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศตวรรษ ที่ ๒๑
๑๑.สถานศึกษานาหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในกิจกิจกรรมการเรียนสู่โรงเรียนสุจริต
๑๒. สถานศึกษาพัฒนาเด็กพิเศษได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเอง
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โครงการ 31

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 5 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต ๔
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ 1

ชื่อโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ
สนองยุทธศาสตร์ ข้อ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 5 ข้อ 3
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุนทร ปิระนันท์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เกิดปัญหาผลกระทบต่อมนุษย์ เช่น อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การเปลี่ยนของสภาพอากาศ เป็นต้น โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่ทาให้เกิด
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งมีมากมายในปัจจุบัน อันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค ความต้องการใช้ทรัพยากร
อย่ างไม่จ ากัด ของมนุ ษย์ สาเหตุที่ส าคัญคือ เกิดจากความมัก ง่ายของมนุษย์ ที่ทิ้งเศษขยะไม่ เ ป็ น ที่
เป็นทาง ไม่มีจิตสานึก ทาให้เกิดขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากมายส่งผลทาให้บ้านเมืองสกปรก เกิดสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ เพราะฉะนั้นเราควรปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนและชุมชน ได้ตระหนักถึงอันตราย
จากขยะและได้ เ รี ย นรู้ ส าเหตุ ข องการเกิ ด ขยะ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และวิ ธี ก ารก าจั ด ขยะ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีนโยบายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการจัดการศึกษา
เพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกาหนดตัวชี้วัดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกถึงการดาเนินชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาจึงควรมี
การจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน ซึ่ง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทายุทธศาสตร์การบริห าร
จัดการขยะมูลฝอยโดยได้กาหนดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยว่า “อุดรธานีบ้านเรา สะอาด
สวยงาม ด้วยมือและใจเรา”
จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่อ้อย ไร่มัน
สาปะหลัง และทาอาชีพเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่าง เช่น เกิดมลพิษ
จากการ เผาตอข้าว เผาอ้อย มลพิษทางน้า เนื่องจากการทิ้งขยะ หรือสารเคมีต กค้าง เป็นต้น ส่งผลต่อ
สุขภาพ และความเป็นอยู่ ในการดาเนินชีวิต ฉะนั้นการสร้างจิตสานึกให้ครู นักเรียน และชุมชน ในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ให้มีการดาเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้อง
ดาเนินการ โดยเร่งด่วน กลไกสาคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู นักเรียน และชุมชน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการในการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม
ที่ดีในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ตระหนักในปัญหา
ดังกล่าว จึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ “โรงเรียนสะอาด”
ซึ่งทาให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้น
๒.วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)
๒.๑ เพื่อพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนให้มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมโครงงานการจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ เพื่อให้นักเรียนและชุมชนสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้และสามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.เป้าหมายโครงการ (Outputs)
๓.๑ ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ผู้เรียนและชุมชนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมโครงงานการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ นักเรียนและชุมชนสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้และสามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) เชิงปริมาณ
๔.๑ ตัวแทนครูผู้สอนที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๓ คน
๔.๒ นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จานวน ๑๔๓ โรงเรียน
๔.๓ ชุมชนหรือหมู่บ้านในโรงเรียนนั้นๆ จานวนประมาณ ๑๔๓ ชุมชนหรือหมู่บ้าน
๕. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
๕.๑ ร้อยละ ๑oo ของครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒ ร้อยละ ๑oo นักเรียนและชุมชนสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้และสามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๖. กิจกรรม-วิธีดาเนินการ (Activity)
กลางทาง
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโครงงานการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับครูผู้รับผิดชอบ จานวน
๑ วัน โดยให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการจัดบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน/กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ กาหนดชิ้นงานของ
นักเรียนคือโครงการโครงการการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงงานการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
๓. ออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโครงงานการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปลายทาง
1. ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนรู้จัดทาโครงงานการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ชุมชนได้รับความรู้และข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียน
๔. ผู้บริหาร ครูผู้สอน รับการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงานการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. ตัวชี้วัดกิจกรรม
๗.๑ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
๗.๑.๑ ร้อยละ ๑oo ของครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย
โครงการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๑.๒ ร้อยละ ๑oo ของนักเรียนรู้จัดทาโครงงานการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๒ กิจกรรมการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๒.๑ ร้อยละ ๑oo ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการจัดบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน/กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ กาหนดชิ้นงานของนักเรียนคือโครงการการจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๘.ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
โครงการต่อเนื่อง ๑ ตุลาคม – ๓o กันยายน ๒๕๖๓
๙. งบประมาณ ๑o,ooo (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ที่
๑.

กิจกรรม
รางวัลโรงเรียนสะอาดปลอดขยะ

งบประมาณ
10,ooo

รวม

๑o,ooo

๑o. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
๑o.๑ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
นายสุนทร ปิระนันท์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ o๘o-๑๙๑oo๕๙ o๙๓๕๑o๒๙๓๗
๑๒. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ครู นักเรียนและชุมชนมีความตระหนัก มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒.๒ ลดปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น
๑๒.๓ นักเรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการการกาจัดขยะและนาขยะกลับมารี
ไซเคิลใหม่
๑๒.๔ นักเรียนและชุมชนมีชีวิต มีสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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ชื่อโครงการที่ 32

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๖ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑๑
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายในของ สพป.อุดรธานี เขต 4
พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร 2. นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
3. นางแป้งหอม คาสา
กลุ่มอานวยการ
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี ผ ลบั งคั บ ใช้ เมื่อ วัน ที่ 20
เมษายน 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ป ฏิบั ติ การควบคุ มภายในส าหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
อย่างเคร่งครัด จากการดาเนินการในปีที่ผ่านๆมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3 ได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ แบบรายงานตามกฎหมายใหม่
มีการเปลี่ยนแปลง และต้องดาเนิ นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ผู้ รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน
สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดทาโครงการเพื่อให้ กลุ่ ม /หน่วยใน
สานักงาน และสถานศึกษาใช้ระบบควบคุมภายในมาพัฒ นา การปฏิบัติงานและคุณ ภาพการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2.2เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจาและ
นโยบายของหน่วยงานกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.3 เพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติการจัดทารายงานและการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างถูกต้องตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์การปฎิบัติของกระทรวงการคลัง
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- บุคลากรทางการศึกษา รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ตัวแทนกลุ่ม จานวน 22 คน
- สถานศึกษาในสังกัด จานวน 14๓ โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
กลุ่ม/หน่วยในสำนักงำน สถำนศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรระบบควบคุมภำยใน และสำมำรถนำไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้
อย่ำงมีคุณภำพ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ แต่งตั้งคณะทำงำน

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤศจิกำยน 2562

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร

เมษำยน- พฤษภำคม 2563

3 ประเมินผล และสรุปรำยงำนผล

กันยำยน 2563

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
นำงพนำวัลย์ สุทธิโคตร
และคณะ
นำงพนำวัลย์ สุทธิโคตร
และคณะ
นำงพนำวัลย์ สุทธิโคตร
และคณะ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๕,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม 165
๔,๑๗๕
เล่มๆละ ๒๕.๓0 บาท
๒ ค่าพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม
๘๒๕
16๕ คนx5บาท
รวม (ห้าพันบาทถ้วน)
๕,๐๐๐
-

๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ - บุคลากรทางการศึกษา รอง ผอ.สพป./

รวม
๔,๑๗๕
๘๒๕
๕,๐๐๐

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- ตอบแบบสอบถำม
แบบบันทึกกำรสังเกต

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ตัวแทนกลุ่ม
จานวน 22 คน
- สถานศึกษาในสังกัด
จานวน 144 โรงเรียน
๒ กลุ่ม/หน่วยในสำนักงำน สถำนศึกษำใน
สังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรระบบควบคุมภำยใน และ
สำมำรถนำไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ

- สังเกต

แบบสอบถำม

- ตอบแบบสอบถำม
- สังเกต

แบบบันทึกกำรสังเกต
แบบสอบถำม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ และ
สถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน และสำมำรถนำระบบกำรควบคุมภำยใน
ไป พัฒนำกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
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ชื่อโครงการที่ 33
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๖ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑๑
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร 2. นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
3. นางแป้งหอม คาสา
กลุ่มอานวยการ
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
การศึกษาในสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
รวมทั้งภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารงาน
การจัดการศึกษาแบบบูรณการและหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มาปรับ
ใช้ ในการบริหารจัดการศึกษา จะทาให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทา
ให้ การจัดการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างน่าพึ ง
พอใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริ ห ารการจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยจั ด กิ จ กรรมประชุ ม ภายในของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายส าคั ญ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจ ข่ า วสาร ความ
เคลื่อนไหว ระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนนานโยบายและแนวทางดาเนินงานจัดการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนนานโยบายและแนวทางดาเนินงานจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานโยบายและแนวทางดาเนินงานจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1 โรงเรียนในสังกัด จานวน 14๓ โรงเรียน
3.2 ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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3.3 ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน
3.4 บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จานวน 67 คน
ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ นานโยบาย
และแนวทางดาเนินงานการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
๑ กิจกรรมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ตุลาคม 2562- กันยายน นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
(1) ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
2563
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 12 ครั้งต่อปี
(2) แต่งตั้งคณะทางานและประชุมชี้แจง
(3) ประสานการจัดประชุมกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและจัดทาเอกสารในการประชุม
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ให้ทราบ
๒ กิจกรรมการประชุมประธานเครือข่าย
ตุลาคม 2562- กันยายน นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
กลุ่มโรงเรียน
และคณะ
2563
(1) ประสานการจัดประชุมกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกทุกกลุ่มแจ้งเรื่องเพื่อ
นาเข้าวาระ การประชุม พร้อมทั้งเชิญ
รอง ผอ.สพป.อด.4 ทุกท่าน และผอ.กลุ่ม
ทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
(2) ประชุมประธานกลุ่มและเลขานุการ
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จานวน 13 กลุ่ม
โรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง สัปดาห์ที่ 1
จานวน 12 ครั้ง
3 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ตุลาคม 2562- กันยายน นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 4
2563
ประชุมรองผู้อานวยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
สพป.อุดรธานี ทุกสัปดาห์หลังรายการพุธ
เช้าข่าว สพฐ. จานวน ๔๘ ครั้งต่อปี
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๔ กิจกรรมประชุมบุคลากรใน สพป.อุดรธานี ตุลาคม 2562- กันยายน
เขต 4
2563
ประชุมบุคลากรภายใน สพป.
อุดรธานี เขต 4 เดือนละ 1 ครั้ง
จานวน 12 ครั้ง
สิงหาคม ๒๕๖๓
๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในศึกษาดูงานสานักงาน/
โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ

นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
และคณะ

นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
และคณะ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ กิจกรรมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
(1) ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อม
204,000
เครื่องดื่ม
-ผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ สพป.อด.4
(170×150×8)
(2) ค่าจัดทาเอกสาร (25×50×8)
10,000
๒ กิจกรรมการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
(1) ประชุมประธาน+เลขานุการเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนจานวน 13 กลุ่มโรงเรียน
(26คน) จานวน ๖ ครั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30 คน ×25
บาท×๖ครั้ง)
(2) ค่าจ้างจัดทาระเบียบวาระการประชุม
(30 คน × 40 บาท × ๖ ครั้ง)
(๓) ค่าอาหาร 30x 100x ๔ ครั้ง
๓ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สพป.อุดรธานี เขต 4 หลังพุธเช้าข่าว
สพฐ.
-ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร(30×25×48)
ที่
กิจกรรม/รายการ

-

๔,๕๐๐
19,200

-

๓๖,๐๐๐

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

204,000

10,000

๔,๕๐๐
19,200

-

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

๔ กิจกรรมประชุมบุคลากรใน สพป.อุดรธานี เขต
4

รวม

๓๖,๐๐๐
รวม

187
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(67×25×6)
รวม (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-

10,050
283,75
0

-

10,050
283,750

วิธีการวัดผล /
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
ประเมินผล
การติดตาม ผลการพัฒนา -แบบติดตาม
คุณภาพการศึกษา
-แบบประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหารและ
ผู้อานวยการกลุ่ม ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่ม
เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหารและ การติดตาม ผลการพัฒนา -แบบติดตาม
ผู้อานวยการกลุ่ม ในสานักงานเขตพื้นที่
คุณภาพการศึกษา
-แบบประเมินความพึงพอใจ
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประเมินความพึงพอใจ
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่ม
เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รับทราบเละ
เข้าใจนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ผู้อานวยการ
กลุ่มสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการที่ 34
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๖ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑๑
พัฒนาองค์กรโดยใช้กิจกรรม 5 ส. และมาตรการประหยัดพลังงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
2. นางสาวพิสมัย เครือเกาะ 3. นางแป้งหอม คาสา
กลุ่มอานวยการ
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจัดการ โดยใช้กิจ กรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลั กษณะ และสร้างนิสั ย) เพื่อเป็น
แนวทาง ในการจัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน
ภาครัฐ (Thailand International Public Sector Standard Management System and Outcomes: P.
S.O.) ที่รัฐจะต้องจัดระบบราชการ และงานบริการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและปฏิรูประบบราชการและงานของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการฟื้นฟู พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต่อไป อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกได้
มีนโยบายในการปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทางาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิผล
และคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะคติของผู้บริหาร
ในการทางาน และระดับ ของประสิ ทธิภ าพและคุณภาพของหน่ว ยงานนั้น โดยกิจกรรม 5 ส มาตรการ
ประหยัดพลังงานในหน่วยงานจะเป็นก้าวแรกของการบริหารที่จะนาไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสานึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไปอีกด้วย
ดั ง นั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 จึ ง ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรม 5 ส และมาตรการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดาเนินกิจกรรม 5 ส และมีมาตรการ
ประหยัดพลังงานส่งผลให้เกิดความสาเร็จ ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงานใน
สานักงาน ที่ดีต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 และพัฒนาจิตสานึกของข้าราชการให้มีทัศนคติที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกให้บุคลากรในหน่ วยงานได้ตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรพลังงาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- บุคลากรในหน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๔ จานวน ๖๗
ด้านคุณภาพ
- พื้นที่โดยรอบสานักงานและห้องทางานดูสะอาดตา น่าอยู่ น่าทางาน น่าติดต่อราชการ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม 5 ส.
ที่
กิจกรรม
๑ - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส
- กาหนดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละคน
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
- กาหนดวันทาความสะอาดใหญ่ (Big
Cleaning Day) รายไตรมาส
๒ ดาเนินงานตามโครงการ ทาความสะอาด
ใหญ่ (Big Cleaning) โดยทุกคน
รับผิดชอบพื้นที่ตนเองรายไตรมาส
3 ประเมินผลและยกระดับเกณฑ์การ
ประเมินผล อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
๔ สรุปผลการประเมิน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม -ธันวาคม2562

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

เมษายน 2563

นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

เมษายนและกันยายน
2563
กันยายน 2563
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4.2 กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 กาหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ตุลาคม 2562
พร้อมกาหนดความรับผิดชอบให้แต่ละ
กลุ่มงานรับทราบ
2 - ดาเนินงานตามแนวปฏิบัติโดย
ตุลาคม 2562- กันยายน 2563
เคร่งครัด
- การรณรงค์การประหยัดพลังงานผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์(วีดีทัศน์)
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์, ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ,ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
3 สรุปผลการดาเนินงาน
กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
นางแป้งหอม คาสา
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ กิจกรรม 5 ส
- ประชุมคณะกรรมการประเมิน 5 ส.
750
15 คน X 25 บาทx ๒ ครั้ง
- ประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อชี้แจงแนว
1,675
ทางการดาเนินงานและจับสลากแบ่งเขต
รับผิดชอบ 67 คนX 25 บาท
- กิจกรรมวัน 5 ส. Big Cleaning Day
รายไตรมาส(67คนx25บาทx๒ครั้ง)
3,350
- ค่าวัสดุ
3,025
-สรุปผลการดาเนินการมอบรางวัล
(รางวัลจานวน 5 รางวัล)
1,๒00
๒ กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
การรณรงค์การประหยัดพลังงานผ่านสื่อ ๕,๐๐๐
ประชาสัมพันธ์(วีดีทัศน์)และ ค่าวัสดุจัดทา
สื่อ /ป้ายประชาสัมพันธ์ /ป้ายสัญลักษณ์
รวม (หมื่นหมื่นหน้าบาทถ้วน)
11,975 3,025
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

รวม
750
1,675

3,350
3,025
1,๒00

๕,๐๐๐
15,000
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๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ - บุคลากรในหน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบและสถานที่
ทางาน
๒

- ความพึงพอใจต่อพื้นที่โดยรอบสานักงาน
และห้องทางานดูสะอาดตา น่าอยู่ น่า
ทางาน น่าติดต่อราชการ

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- ตอบแบบสอบถาม
แบบบันทึกการสังเกต
- สังเกต
แบบสอบถาม

- ตอบแบบสอบถาม
- สังเกต

แบบบันทึกการสังเกต
แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานฯ มีอาคารสานักงานที่สะอาด มีระเบียบ เป็นสัดส่วน และบุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะแก่การปฏิบัติงานและการให้บริการ และข้าราชการ, ประชาชนผู้มาติดต่อ
งานได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการประหยัดพลังงาน บุคลากรเห็นความสาคัญในการประหยัด
พลังงาน มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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ชื่อโครงการที่ 35
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๖ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑๑
พัฒนาองค์กรโดยใช้กิจกรรมประจาสัปดาห์
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
2. นางสาวพิสมัย เครือเกาะ 3. นางแป้งหอม คาสา
กลุ่มอานวยการ
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นหน่ว ยงานทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพตามระเบีย บที่กาหนด โดยมุ่งเน้นดาเนินการตามนโยบาย มาตรการและแนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้น และอัตลักษณ์ UDON 4 U: หมายถึง Unity หนึ่งเดียว เหนียว
แน่น พุ่งชนผลสัมฤทธิ์ D: หมายถึง Development กล้าคิด กล้าทา กล้านาการเปลี่ยนแปลง O: หมายถึง
Organic องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ มีขีดสมรรถนะสูง N: หมายถึง New Network ศตวรรษใหม่ ทันสมัย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
และจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรหน่วยงานนั้นๆ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงศิลปะของการเป็นผู้นา ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขด้วยคนสาราญ งานสาเร็จ โดยมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความสาเร็จ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน ให้มีความรู้ในทุกๆด้าน
มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนาความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่
ทาอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นาในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ต่อ
หน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทางานร่วมกั นอย่างมี
ความสุข จึงได้นาเอากิจกรรมประสัปดาห์มาเป็นกิจกรรมพัฒนาคนในองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็น
UDON 4 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ กิจกรรมออกกาลังกายบ่ายวันพุธ
และกิจกรรมวันศุกร์ สวดมนต์เช้า
๒. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนาหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการ
สื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีใน
องค์กร
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จานวน 67 คน
2) - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
จานวน 48 ครั้ง
- กิจกรรมออกกาลังกายบ่ายวันพุธ
จานวน 48 ครัง้
- กิจกรรมสวดมนต์เช้าวันศุกร์
จานวน 48 ครัง้
ด้านคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี
มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีสุขภาพ
แข็งแรง มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสามัคคีในองค์กร
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์
๒ ออกกาลังกายบ่ายวันพุธ
3 สวดมนต์เช้าวันศุกร์

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2562-30
กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2562-30
กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
นางแป้งหอม คาสา

1 ตุลาคม 2562-30
กันยายน 2563

นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร

นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน - บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ กิจกรรมที่ 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ วัน
จันทร์

รวม

๒ กิจกรรมที่ 2 ออกกาลังกายบ่ายวันพุธ
๓ กิจกรรมที่ 3 สวดมนต์เช้าวันศุกร์
รวม (หมื่นหมื่นหน้าบาทถ้วน)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธง
ชาติ ร้อยละ 80
๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายบ่าย
วันพุธ ร้อยละ
$ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันศุกร์สวดมนต์
เช้า ร้อยละ80

วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตอบแบบสอบถาม
- สังเกต
- ตอบแบบสอบถาม
- สังเกต
- ตอบแบบสอบถาม
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
แบบบันทึกการสังเกต
แบบสอบถาม
แบบบันทึกการสังเกต
แบบสอบถาม
แบบบันทึกการสังเกต
แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี
มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีสุขภาพ
แข็งแรง มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสามัคคีในองค์กร

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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ชื่อโครงการที่ 36
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๖ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 6.
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑๑
พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร 2. นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
3. นางแป้งหอม คาสา
กลุ่มอานวยการ
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้มี "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทาหน้าที่กากับ
และส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา"
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคลที่ทางานร่วมกับสถานศึกษา
เพื่อให้ สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
ดังนั้นความ หลากหลาย ของบุคคล ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ สถานศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ชมชน สังคมและประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา ได้ เข้ า ใจบทบาทเสนอความเห็ น เสนอแนะและ
ให้คาปรึกษาในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รับทราบ
2.2 เพื่ อให้ คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าใจบทบาทการให้ ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง
และ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึ กษาธิการ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
และ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
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2.3 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา เข้ าใจบทบาทในการให้ ค วามเห็ น ข้ อ เสนอแนะ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึ กษา รวมทั้งปกครอง ดูแลบารุงรักษา
ใช้ และ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐาน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 จานวน 144 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าใจบทบาทเสนอความเห็น เสนอแนะและ ให้
คาปรึกษา ในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ของ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้ง ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รับทราบ
3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
ตลอดจนนโยบาย และ แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3.2.3 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทในการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแลบารุงรักษา
ใช้ และจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

2

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สรุปผลการดาเนินงาน

3

ระยะเวลาดาเนินงาน
ธันวาคม 2562
มกราคม – สิงหาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
1. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร
2. นางแป้งหอม คาสา
3. นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

กันยายน 2562

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 40,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
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ลาดับ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน
(ประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน) เป็น โรงเรียนละ 2 คน
(2x144 =288 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(288 คน x 25 บ. x 2 มื้อ)
- ค่าจัดสถานที่ ป้ายไวนิล
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
(288 คนx 50 บาท)
-ค่าจัดทาเกียรติบัตรผู้เข้าประชุม
(288
คนx 5 บาท)
-ค่าตอบแทนวิทยากร
(4 ชั่วโมงx600 บาท)
-ค่าจัดทาเอกสารสรุปรายงานผลการดาเนินงานจานวน10 เล่มๆ
ละ100 บาท
-ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น 40,000

ที่
๑

๒

ที่

๖. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าใจบทบาทเสนอ
ความเห็น เสนอแนะและ ให้คาปรึกษาในการจัดทา
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น รับทราบ
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทการให้
ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าวัสดุ

14,400
1,200
14,400
1,440
2,400
1,000
2,400

14,400

5,160
23,200

วิธีการวัดผลประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดผล

วิธีการวัดผลประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
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นโยบาย และ แผนของ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา และความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น และ
รายงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ ความ ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
3 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทในการให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษา รวมทั้ง
ปกครอง ดูแลบารุง ใช้ และจัดหา ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาได้ เข้ าใจบทบาทเสนอความเห็ น เสนอแนะและ ให้ ค าปรึก ษา
ในการจั ด ท านโยบาย แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผน
ของ กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้ง ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รับทราบ
7.2 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทการให้ ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง และพั ฒ นา
คุณ ภาพการศึ กษาและกิจ การของสถานศึกษาให้ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง
ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกา และ ความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
และ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
7.3 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทในการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม
สนั บ สนุ น เกี่ย วกับ การระดมทรั พยากรเพื่ อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
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ชื่อโครงการที่ 37
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๖ นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ๑๑
พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร 2. นางแป้งหอม คาสา
3. นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
กลุ่มอานวยการ
ต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมา มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้
อย่างชัดเจน คือต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
คุ้ม ค่ าในเชิงภารกิ จ แห่ งรั ฐ ลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน ลดภารกิจ มี การกระจายภารกิจ และท รัพ ยากร
ในท้องถิ่น กระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและต้องสนองความต้องการของประชาชน
ซึ่ ง ในยุ ค การแข่ ง ขั น ทางข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ ได้ น่ า ในสนและเข้ า ใจง่ า ย และสามารถเผยแพร่
ได้ ห ลากหลายช่ อ งทาง ย่ อ มถื อ ว่ า ได้ เปรี ย บ ด้ ง นั้ น ทุ ก องค์ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
จาเป็นต้องปรับตัวและปรับทิศทางในการผลิตสื่อ เสียงวิดีโอ เพื่อที่จะนาเสนอต่อผู้รับสารให้สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่สื่อออกไปโดยทั่วถึง ถูกต้อง ให้ทันต่อยุสื่อสารองค์รวมที่แพร่หลายในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จึงได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสื่ออดิจิทัลด้วยมือถือขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
๔ ได้ มี แ นวคิ ด และมุ ม องใหม่ ส าหรั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ มี รูป แบบที่ น่ าสนใจ มี เนื้ อ หาที่ เข้า ใจง่า ย
กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละรู ป แบบการน าเสนอให้ น่ า สนใจ มี ก ารค้ น หาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ การฝึ ก ปฏิ บั ติ นอกจากนั้ น ผู้ เข้ าอบรมยั งสามารถแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
กับวิทยากรและผู้ชานาญงานในสายอาชีพอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงานจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๒.๒ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีของการดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ เพื่อสามารถผลิตสื่อภาพ วิดีโอและเสียงได้อย่างมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะในคิดสร้างสรรค์การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ดูน่าสนใจ
๒.๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะโปรแกรมการผลิตสื่อวีดีทัศน์
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4

200
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1.1 ตัวแทนนักประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มๆ ละ 1 คน
3.1.2 ตัวแทนของบุคลากรของแต่ละกลุ่มงานในสานักงาน 23
รวมจานวน 25 คน
ด้านคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน ประชาชน ในจังหวัดอุดรธานี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษาและรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ตรงกัน
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับทราบข่าวสารทางด้านการจัด
การศึกษา การเรียน การสอน การสื่อสารต่าง ๆ เท่าเทียมกัน รู้ทันข่าวสารและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เท่า
ทันโลกปัจจุบัน
3.2.3 ผู้รับผิดชอบงานประสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ การใช้
สื่อและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถประชาสัมพันธ์งานที่ปฏิบัติได้
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

1

ที่

กิจกรรม
แนวคิด
- เรียนภาคทฤษฏีกับประสบการณ์การ
ทางานจริงควบคู่กันไปวิธีการฝึกอบรม
การฝึกอบรม
- การบรรยายจากวิทยากร/สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ
รูปแบบการดาเนินงาน
- เสนอขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- ประชุมคณะทางาน
- แจ้งประสานหน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ
- ดาเนินการตามโครงการ
- สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. นางพนาวัลย์ สุทธิ
ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 โคตร
2. นางแป้งหอม คาสา
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2

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายละเอียดหลักสูตร
ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
ภาคทฤษฏี/ปฏิบัติ รวม 25 ชั่วโมง
1. หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
จานวน 3 ชั่วโมง
- การคัดเลือกแหล่งข่าว
- การรวบรวมข้อมูลข่าว
- โครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว
- ฝึกปฏิบัติ
2. นักเล่าเรื่องด้วยมือถือ จานวน 3 ชัว่ โมง
- รู้จักมือถือของเรา
- หลักคิดเรื่อง วารสารศาสตร์มือถือ
(Mobile Journalism) การนาไปใช้ในการ
ผลิต
- ภูมทิ ัศน์ของการสื่อสาร 4.0 เครื่องมือ
แผนงาน และทัศนคติในการสื่อสาร
- มารู้จักแอพดีๆ สาหรับการใช้มือถือ
ทางานผลิตเนื้อหา พร้อมแนะนาอุปกรณ์
ต่างๆ หัดการใช้งานขาตั้ง ตัวประคองมือถือ
และไมโครโฟน
- เข้าใจการทางานผลิตวีดีโอ เพื่อการเล่า
เรื่อง การวงแผน การถ่ายทา และการตัดต่อ
ขั้นตอนที่ถูกขมวดมาอยู่ในกระบวนการ
เดียวกันในยุคปัจจุบัน
- ทดลองถ่ายคลิป ตัดต่อด้วยมือถือ
- การพากย์และการลงเสียงให้น่าฟัง
การเปิดหน้าพูดกับกล้องการสัมภาษณ์
- นาทั้งหมดมาประมวลร่วมกัน หลักการตัด
ต่อ การเลือกภาพ และการใช้รอยต่อภาพ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมลงเสียงบรรยาย
ใส่เพลงประกอบ
- รีวิวงาน และคอมเม้นท์
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๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 15,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ลาดับ

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าพาหนะ 25 คน ๆ 200 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิล
- ค่าจัดทาเอกสาร 25 ชุด ๆละ 52 บาท

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
7,500
5000
1,200
1,300

รวมทั้งสิ้น 15,000
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดผลประเมินผล
๑ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 หน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน ประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาและรับทราบ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ผู้รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและสามารถประชาสัมพันธ์งานที่ปฏิบัติได้
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
ทันต่อเหตุการณ์
- เป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีของการ
ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและสร้างภาพลักษณ์และ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 หน่วยงานของรัฐและประชาชน
- เป็นการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรให้มีการประสานงานกัน
ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
- ประชาชนมีสว่ นร่วม และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีการ
ดาเนินงานของสถาบัน รวมถึงการประสานความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการดาเนินงาน
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงานจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
7.2 ได้ เผยแพร่ ข้ อมู ล ข่าวสาร ความก้าวหน้ านวั ตกรรมและเทคโนโลยีข องการดาเนิ น การจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สาธารณชน
7.3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.4 ได้ป ระชาสั มพัน ธ์กิจ กรรมของหน่ว ยงานและสร้างภาพลั กษณ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 หน่วยงานของรัฐและประชาชน
7.5 มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7.6 ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การบริหารและ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รวมถึงมีความรู้ ความสามารถใน
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
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ชื่อโครงการที่ 38
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 6 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 6
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 11
การตรวจสอบการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดประจาปี
งบประมาณ 2563
พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
1. นางสาวพรศิริ เสียงดัง 2. นางสาวมะลิวรรณ ประสมศรี
3. นางสาวสรญา คาสา
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็ น กลไกหนึ่ ง ของระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น และ
ให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบั ติงานของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึก ษา ให้ ดี ขึ้น รวมทั้ งจะช่ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานตามภารกิ จของส านั กงานเขตพื้ น ที่ บ รรลุ ต าม
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล ด้ ว ยการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายในและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบโดยมีการดาเนิน งานภายใต้มาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในส่ ว นราชการ กรมบั ญ ชี ก ลาง การจั ด ท าแผนการตรวจสอบประจ าปี เป็ น ขั้ น ตอนที่ นั บ ได้ ว่ า มี
ความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาทั้งยังช่วยป้องกันหรื อลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ
และกฎหมายที่กาหนดโดยฝ่ายบริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้
การจัด ท าแผนการตรวจสอบประจ าปีง บประมาณ 2563 หน่ว ยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ทาการประเมินความเสี่ย งของหน่ว ยรับ
ตรวจและผลการประเมิน การตรวจสอบในปี 2562 เพื่อประกอบในการพิจารณาเลือกหน่วยงานที่จะ
เข้าทาการตรวจสอบ โดยกาหนดปัจจัยเสี่ยงไว้ 3 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 จานวนนักเรียนในความรับผิดชอบตามขนาดของโรงเรียน
ปัจจัยที่ 2 ปีงบประมาณที่ได้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้าย
ปัจจัยที่ 3 การจัดส่งรายงานการเงิน ซึ่งได้ผลสรุปค่าความเสี่ ยงที่เป็นตัวชี้วัดในการเลือก
หน่วยรับตรวจที่จะเข้าตรวจสอบในปีงบประมาณ 2563 อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ปัจจัยที่ 4 ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับปรับปรุง
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๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การ
บัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัส ดุ เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบวิธีการ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
2.4 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริห าร
การเงินและการบริหารพัสดุ
2.5 เพื่อ ให้หัว หน้าส่ว นราชการได้ท ราบปัญ หาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ บัญ ชาและ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1 จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด
2 ความสาเร็จ ในการดาเนิน การตามแผนของสถานศึก ษาในสัง กัด เพื่อ ให้ท ราบว่า การ
ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ระบบวิธีการ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษาในสังกัด จานวน 26 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
สถานศึกษามีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 - การสารวจข้อมูลเบี้องต้น
- การประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- การประเมินความเสี่ยง
- การวางแผนการตรวจสอบ
- การวางแผนการปฏิบัติงาน
2 ดาเนินการตรวจสอบตามแผน
3 - รายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการตรวจสอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฎิบัติ
1. นางสาวพรศิริ เสียงดัง
2. น.ส.มะลิวรรณ ประสมศรี

3. นางสาวสรญา คาสา
พฤศจิกายน 2562 –
มีนาคม 2563
เมษายน 2563 –
กันยายน 2563

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 25,000.00 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
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ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ

ทางการเงินทั่วไปของสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 26 แห่ง
รวม (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยง
ของสถานศึกษาในสังกัด
2. ความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
ของสถานศึกษาในสังกัด
3. สถานศึกษาในสังกัดจานวน 26 โรงเรียน

๒

เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

วิธีการวัดผลประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดผล

1. สถานศึกษาที่มีความ กระดาษทาการสาหรับ
เสี่ยงได้รับการตรวจสอบ การตรวจสอบ
2. ร้อยละความสาคัญใน
การดาเนินงานตามแผน
3. ร้อยละ 100 ของ
จานวนสถานศึกษาใน
สังกัดทั้งหมด

1. ระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

รายงานการเงินของ
โรงเรียนมีความถูกต้อง

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี มีความรับผิดชอบและเกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
3. เป็ น สื่ อ กลางระหว่ างผู้ ป ฏิ บั ติ งานเพื่ อ ให้ เกิ ด การประสานงานและมี ค วามเข้ าใจนโยบายของ
หน่วยงาน
4. ส่งเสริมให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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๒๐๗
โครงการที่ 39

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 6 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 3
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสารสนเทศ
ระดับสถานศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 2. นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล
3. นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒ นาระบบการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณ ภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา และโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ใช้ โ ปรแกรมบริ ห าร
สถานศึกษางานทะเบี ยนวัดผล SchoolMIS และ SGS ตามล าดับ ในการจัดเก็บข้อมูล ผลการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
และได้กาหนดเป็นตัวชี้วัด การประเมิน KRS ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
แห่งจัดเก็บให้ครบถ้วน เพื่อจัดระบบการออกหลักฐานทางการศึกษาโดยควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน
เดีย วกัน เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน และจัดส่ งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ ระบบการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Admission) ตลอดจนจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และวุฒิ
การศึ ก ษาเพื่ อ บรรจุ ล งในบั ต รประชาชนแบบอเนกประสงค์ เพื่ อ รวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล ประวั ติ ด้ า น
การศึกษาที่มีความสาคัญในการพัฒนาคนในอนาคต
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้น
โดยดาเนิ น การจั ด อบรมเชิงปฏิ บั ติการการจัดเก็บข้อมูล ผลการเรียน ผ่ านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
SchoolMIS ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลผลการ
เรียนปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของ
นักเรียนและสนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษาของชาติต่อไป
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๒๐๘
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 เพื่อพัฒนาส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม
งานทะเบียนวัดผล SchoolMIS ระดับสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลทุกโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รวมจานวน 143 คน
2. ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จานวน 12 คน
ด้านคุณภาพ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
SchoolMIS ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาเนินการ
1 การสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
เดือนมีนาคม 2563
ตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล เดือนมิถุนายน 2563
ผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียน
วัดผล SchoolMIS ครูกลุ่มเป้าหมาย
3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การวัดและ เดือนกันยายน 2563
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4 สรุปผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์

นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์
คณะศึกษานิเทศก์

นางสาวจิณณพัต
ผลทิพย์
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
ผ่านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SchoolMIS
ปีการศึกษา 2563
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มของ
คณะกรรมการวิทยากรประชุมเตรียมการ ระยะเวลา
1 วัน (6 คน x 1 วัน x 150 บาท)
๙00
1.2 ค่าพาหนะวิทยากรวันประชุมเตรียมการ/
วันจัดอบรม (6 คน x 200 บาท x 1 วัน)
1,200
1.3 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มของครูผู้เข้าอบรม
โรงเรียนละ 1 คน จานวน 143 คน
(143 คน x 150 บาท x 1 วัน)
21,450
1.4 ค่าวัสดุการอบรม/เอกสารการอบรม
1,450
2 นิเทศติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
รวมเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
23,550 1,450
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 100
6.2 ครูทะเบียนวัดผลที่เข้ารับการอบรมมี
ทักษะการใช้โปรแกรม SchoolMIS และขยาย
ผลต่อได้ ร้อยละ 100
6.3 โรงเรียนบันทึกผลการเรียน ผ่าน
โปรแกรมSchoolMIS ถูกต้องครบถ้วน และ
ทันตามกาหนด ร้อยละ 100

รวม

900
1,200

21,450
1,450
25,00
0

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- นิเทศติดตามการวัดและ - แบบนิเทศการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลระดับชั้นเรียน
ระดับชั้นเรียน
- นิเทศติดตามการขยาย
ผลโปรแกรม SchoolMIS
ระดับโรงเรียน

- แบบนิเทศการบันทึก
ผลการเรียนผ่านโปรแกรม
SchoolMIS ระดับโรงเรียน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7.2 ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
SchoolMIS และขยายผลต่อได้
7.3 โรงเรียนในสังกัดดาเนินการบันทึกผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SchoolMIS
ครบถ้วนและทันตามกาหนด
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โครงการที่ 40
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
สนองนโยบาย
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 6 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 11
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบายที่ 6 สพฐ. , นโยบายที่ 6 สพป.อุดรธานี เขต 4 จุดเน้น ที่ 11
1. นางสาวอมรา จันทะไทย
2. นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน 3. นายสยมพล จันทะแจ้ง
กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
1 – 30 กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้ การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการ
ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและ
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดย
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า ซึ่งแผนจะเป็น
เครื่ องมือส าคัญ ในการน ากลยุ ท ธ์ไปสู่ การปฏิบั ติ ตามแผนงาน/โครงการที่ว างไว้และน าไปสู่ เป้ าหมาย
เดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีกรอบและทิศทางการ
ดาเนินงาน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีแผนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 67 คน
3.1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565จานวน 67
คน เป็นเวลา 3 วัน
3.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 67 คน เป็นเวลา 3 วัน
3.1.3 จัดทาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 จานวน 60 เล่ม และแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 60 เล่ม รวม 120 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
4.1.1 จัดประชุมสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1.3 จัดทาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
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5. กิจกรรมขั้นตอนดาเนินงาน
ขั้นตอน
1.วางแผน
(plan)
2.ดาเนินการ
(Do)

3.ตรวจสอบ
(Check)
4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/
ผู้รับผิดชอบ
ปี)
1. เสนอขออนุมัติดาเนินการ, แต่งตั้ง
ต.ค.62 นายสยมพล จันทะแจ้ง
คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ
น.ส.รัตติกาล อินทรศิลา
2. ประชุมสรุปรายงานผลการดาเนินงานตาม ก.ย.62
คณะทางานจัดทาแผน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดทา
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับ
พ.ย.62
คณะทางาน
ยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. จัดทาเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
5. ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการ มี.ค..-ก.ย. น.ส.อมรา จันทะไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2563 นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน
6. สรุป / รายงานผลการดาเนินงาน
ก.ย.2563 น.ส.อมรา จันทะไทย
นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน
นายสยมพล จันทะแจ้ง
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6. งบประมาณดาเนินการ
เงินงบประมาณ
ที่

211,300 บาท

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย

รวม

1 ประชุมสรุปรายงานผลการดาเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ
จานวน 67 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 1 วัน ๆ ละ 67 คน ๆ ละ 150
บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 60 เล่ม ๆ ละ
100 บาท
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา 2563-2565 และปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ค่าที่พัก 38 ห้อง ๆ ละ 1200 บาท 1 คืน
- ค่าอาหารกลางวัน 67 คน ๆ ละ 250 บาท
จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารเย็น จานวน 67 คนๆ ละ 350
บาท จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 67 คน ๆ ละ
50 บาท จานวน 4 ครั้ง
- ค่าจ้างเหมารถ จานวน 2 วันๆละ 16,000
บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 67 คน ๆ 80 บาท จานวน 2
วัน
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าวัสดุ

-

10,050

-

10,050

-

6,000

-

6,000

-

45,600
33,500

-

45,600
33,500

-

23,450

-

23,450

-

13,400

-

13,400

-

32,000

-

32,000

-

10,720
10,000

8,000

10,720
10,000
8,000
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ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

ค่าตอบแทน
3 ค่าจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 60 เล่มๆ ละ
-

150 บาท
4 ค่าจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ปี 25632565 จานวน 60 เล่มๆ ละ 150 บาท
5 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
7. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจพื้นที่และกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพป.อุดรธานี
เขต 4 สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

-

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
9,000
-

รวม
9,000

9,000

-

9,000

580
203,300

-

580
211,300

8,00
0

วิธีการวัดผล /
ประเมินผล
- การตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- แบบตรวจสอบ

- การตรวจสอบ

- แบบการตรวจสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น เป้าประสงค์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
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โครงการที่ 41
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ ที่ 5 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่ 6 จุดเน้นที่ 11
พัฒนาระบบและการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กาหนดนโยบายการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาทั้งในส่วนของงบบริหารจัดการและงบอุดหนุนโดยจะพิจารณาจากข้อมูลในโปรแกรมข้อมูล ที่
กาหนด ซึ่งต้องดาเนินการต่อเนื่องตลอดปี ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล สารสนเทศ
สถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อใช้ใน
การวางแผน การบริหารจัดการ และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการ การวางแผนดาเนินการและการพัฒนา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้มีข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒ นาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกากับดูแลข้อมูลสารสนเทศให้ มีความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานทันต่อความเปลี่ ยนแปลงด้วยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือร่วมประชุม แลกเปลี่ยน
ทัศนะในการทางาน
4. เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและการวางแผน
5. เพื่อดาเนิน การเกี่ยวกับ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดไว้ใช้บริห ารจัดการด้าน
งบประมาณและอื่นๆ โดยมีข้อมูลที่ต้องรวบรวมดังนี้
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
- ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง
- ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
กลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จานวน 8 กลุ่มงาน และ
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 143 โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตาม
ความเป็นจริง และมีความสมบูรณ์ในการใช้งาน
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เชิงคุณภาพ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สามารถรวบรวม รักษา และพั ฒ นา
คลั งข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ให้ ร วมเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การ และการวางแผนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารในระบบ EMIS CMC CCT
M-OBEC B-OBEC และฐานข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง และข้อมูล จานวนนักเรียน
2 จัดเก็บข้อมูล/ตรวจสอบรายงานการ
ดาเนินการรายงานข้อมูลโปรแกรมบริหาร
ผู้จบการศึกษา
3 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ
4 เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา/ตรวจสอบความถูกต้อง/
สมบูรณ์ของข้อมูล
5 เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ในการบริหารจัดการข้อมูล
6 เก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที่ รวบรวมจัดทารูปเล่มรายงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม – พฤศจิกายน นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
2561
ธันวาคม 2561 –
เมษายน 2562

นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์

มิถุนายน – กรกฎาคม นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
2562
มิถุนายน – กรกฎาคม นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
2562
เมษายน – กันยายน
2562
มิถุนายน – กันยายน
2562

นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

1 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทา
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2 เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา/ตรวจสอบความถูกต้อง/
สมบูรณ์ของข้อมูล/รายงานผล
รวม

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

-

22,500

-

17,500

-

40,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ใน
สังกัดมีความถูกต้องครบถ้วนและนาส่ง
ทันตามกาหนดเวลา
2. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศตอบปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
3. ตัวแทนกลุ่มเครือข่าย ความร่วมมือ/
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา ได้เข้ารับการอบรมและ
พัฒนา
4. มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศครบเพื่อ
การบริหาร จานวน 2 ครั้ง

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
การรายงานข้อมูล
สารสนเทศตามปฏิทินการ
ดาเนินการ
เปิดศูนย์บริการข้อมูล
สารสนเทศ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- รายงานผลการจัดส่งข้อมูล
สารสนเทศแก่ สพฐ.

เอกสารข้อมูล

- ข้อมูลสารสนเทศสะดวก
ต่อการสืบค้น

- แบบสอบถาม
- สมุดบันทึกผู้รับบริการ
- แบบรายงาน
- เกียรติบัตรผู้เข้ารับการ
อบรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศไว้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและมีคณะทางานประจา
กลุ่มเครือข่ายเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแล
2.ข้อมูลสารสนเทศที่ดาเนินการได้ สนองต่อการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและทันเวลา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาระบบสื่อสารด้วยสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 มี ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อให้บริการ
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โครงการที่ 42
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ ที่ 6 นโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ 6
จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่11
การตรวจติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนโยบาย
สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. นางสาวอมรา จันทะไทย
2. นางอุไรพร พิมพาแสง
กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการต่อเนื่อง
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผล ส านั ก งานคณะกรรม ก ารการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี บ ทบาทส าคั ญ
ในการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามประเมิน ผลและรายงาน ซึ่งเป็นกลไกสาคั ญ ยิ่งในการบริหาร
ราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่ ส่ ว นภูมิภาค และในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการที่ใ ห้ ทุ กหน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการอย่างสอดคล้ อ งตามเจตนารมณ์ของ
นโยบาย ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กาหนดตัวชี้วัดที่บ่งชี้ ถึงความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และความสาเร็จของงานราชการที่สอดรับกับกลยุ ท ธ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มนโยบายและแผนในฐานะที่เป็นกลุ่มเลขานุการเกี่ยวกับการกากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานตามของ
กลุ่ม/หน่วย และสถานศึกษา จึงกาหนดโครงการนี้ขึ้นเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
2563
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนิน การให้ คาปรึกษาแนะนาและตรวจติดตามประเมินผล วิเคราะห์ การปฏิบัติงานตาม
นโยบายแก่สถานศึกษา
2. เพื่อสรุปประมวลผลและรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลประจาปี เสนอ สพฐ. หน่วยงาน
และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
กลุ่มงาน/หน่วย ในสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จานวน 7 กลุ่ม 1 หน่วย
146 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
กลุ่มงาน/หน่วย โรงเรียนในสังกัด เข้าใจนโยบายและกลยุทธ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สามารถจัดทาแบบติดตามได้อย่างถูกต้อง
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจ ติดตามผล
การดาเนินงานสถานศึกษา ในสังกัด
ปีงบประมาณ 2562
2 1. จัดทาเอกสารการติดตามการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษา
2. รับการตรวจติดตามจาก สตผ., สพฐ.
3. สร้างความเข้าใจในนโยบายและกลยุทธ์
สพฐ. แก่สถานศึกษา
3 สรุปผล รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
มิถุนายน –กันยายน นางอุไรพร พิมพาแสง
2562
มิถุนายน –กันยายน
2562

นางอุไรพร พิมพาแสง
นางสาวอมรา จันทะไทย

กันยายน 2562

นางอุไรพร พิมพาแสง

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

1 ค่าจัดทาเอกสาร

1. จัดทารูปเล่มรายงานผลการจัดการศึกษา
สพป.อด.4 ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จัดทาแบบติดตามกลยุทธ์ สพฐ.
3. เครื่องมือการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
2 ค่ารับรองกรรมการตรวจติดตามจาก
สพฐ.
- ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
3 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี รอบ 12
เดือน
รวมทั้งสิ้น
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการ
ตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นโยบายของ สพฐ. มีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานและ มีข้อมูลในการดาเนินงาน
ที่ถูกต้อง

-

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

30,000

30,000

10,000
5,000

10,000
5,000

35,000

35,000

20,000

20,000

100,000

-

100,000

วิธีการวัดผล /ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
ประเมินผลเชิงคุณภาพ
แบบประเมินผลการ
ดีมาก ระดับร้อยละ 80 ขึ้นไปดี ปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
ระดับร้อยละ 70-79
พอใช้ ระดับร้อยละ 60-69
ปรับปรุง ระดับร้อยละ 0-59
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มี ศั ก ยภาพในการตรวจ ติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
2. สถานศึกษาได้รับ รายงานผลการตรวจ ติดตาม ผลการดาเนินงานและรับทราบปั ญ หาและ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษา สามารถสรุปประมวลผล
และรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลประจาปีได้ตามกาหนด
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ภาคผนวก

228

ภาพกิจกรรมการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

229

230

231

คณะผู้จัดทำ
 ที่ปรึกษำ
นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 คณะทำงำน
นางสาวอมรา จันทะไทย
นางอุไรพร พิมพาแสง
นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
นายพงษ์พัฒ วงศ์ลุน
นายสยมพล จันทะแจ้ง

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว

 บรรณำธิกำร
นางสาวอมรา จันทะไทย ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ศิลปกรรม / พิมพ์
นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน
นายสยมพล จันทะแจ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว

 ตรวจทำน
นางสาวอมรา จันทะไทย ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

