
 
ที่ ศธ ๐๔๑๗๙/1662                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 
                     อำเภอบานผือ จังหวดัอุดรธาน ี41160 
 

                27  กรกฎาคม  ๒๕65 
 

เร่ือง  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษาดานการวัดและประเมนิผลคุณภาพผูเรียน  
        และแนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  
  ปการศึกษา 2565 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัด 
 

สิ่งที่สงมาดวย   1. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ที่  127/2565  
           จำนวน   1   ชุด               
              ๒. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาบุคลากรแกนนำฯ  จำนวน   1   ชุด  
           3. ไฟลคูมือการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน    
                  (SchoolMIS)        จำนวน   1   ชุด  
    

  ดวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมนิผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษาดานการวัดและประเมนิผลคุณภาพผูเรียน  
และแนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปการศึกษา 
2565 จำนวน 2 รุน รุนละ 1 วัน ระหวางวนัที่ 3-4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม
เมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสือ่สารสรางความเขาใจ
ใหแกสถานศึกษาในสังกัดไดรับทราบถึงนโยบายเก่ียวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และแนวทางการจัดเก็บ
ขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปการศึกษา 2565 

  ในการนี้ เพื่อใหการดำเนินงานดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จงึขอความรวมมือทานดำเนินการ ดังนี ้
   1) แจงครูผูรับผิดชอบงานทะเบยีนวัดผล หรือผูรับผิดชอบงานขอมูลผลการเรียน โปรแกรม 
SchoolMIS รวมโรงเรียนละ 1 คน เขาประชุมเชงิปฏิบัติการพฒันาบุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษาดานการวัด 
และประเมินผลคุณภาพผูเรียน ดังกลาว ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน พรอมนำคอมพิวเตอรโนตบุคไปพรอมดวย 
ดังนี ้
      - รุนที่ 1 วันที่ 3 สงิหาคม 2565 โรงเรียนในอำเภอบานผือ (จำนวน 65 คน) 
      - รุนที่ 2 วันที่ 4 สงิหาคม 2565 โรงเรียนในอำเภอกุดจับ อำเภอน้ำโสม  
       และอำเภอนายูง (จำนวน 78 คน) 
 
 2) แจงครูที่ไดรับการแตงตัง้ใหเปนคณะทำงานตามคำสั่งฯ ไปประชุมเตรียมการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 
2565 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมพทุธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  
พรอมนำคอมพิวเตอรโนตบุคไปพรอมดวย  

 

/ ๓) แจงครูที่ไดรับการแตงตั้ง 
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 3) แจงครูที่ไดรับการแตงตัง้ใหเปนคณะทำงานตามคำสั่งฯ ไปปฏิบัติงาน ระหวางวนัที่ 3-4 
สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ หองประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
พรอมนำคอมพิวเตอรโนตบุคไปพรอมดวย 

 4) แจงครูผูเขาประชุม ศึกษาคูมือการจัดเก็บขอมลูผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (SchoolMIS) ปการศึกษา 2564 สพป.อุดรธานี เขต 4 รายละเอียดตามสิง่ที่สงมาดวย (๓) เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 ปการศึกษา 2565 ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 
       
                   
 
 
           (นายปญญารัฐฎน จนัทรกอง) 
         ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 
 
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบการดำเนนิงาน:  นางสาวจิณณพัต ผลทิพย  โทร. 09 3329 8113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษาดานการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน และแนวทางการจัดเก็บ
ขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปการศึกษา 2565 

ณ หองประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
จำนวน 2 รุน รุนละ 1 วัน ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

    - รุนที่ 1 วันที่ 3 สงิหาคม 2565 โรงเรียนในอำเภอบานผือ (จำนวน 65 คน) 
        - รุนที่ 2 วันที่ 4 สงิหาคม 2565 โรงเรียนในอำเภอกุดจับ อำเภอน้ำโสม  
        และอำเภอนายูง (จำนวน 78 คน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเขาประชุม 
 

เวลา 08.30 – 09.30 น. พิธีเปดและมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   โดย ดร.ปญญารัฐฎน จันทรกอง   
                             ผูอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
 

เวลา 09.30 – 10.00 น. เทคนิคการใชเคร่ืองมือประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน   
   โดย นางสาวรัตนาภรณ  คำมูล  ศึกษานิเทศก หัวหนากลุมงานวัดและประเมนิผล 
                 การจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
 

เวลา 10.00 – 10.30 น. แนวทางการวัดและประเมินผล การตัดสินผลการเรียน และการเลื่อนชั้นเรียน 
   โดย นางสาวจณิณพัต ผลทพิย  ศึกษานิเทศก กลุมงานวัดและประเมินผล 
                 การจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  แนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
   (SchoolMIS) ปการศึกษา 2565    
   โดย นายวีรพล ภูมิพนัธ        ครู โรงเรียนบานนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 – 15.00 น.  แนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
   (SchoolMIS) ปการศึกษา 2565    
   โดย นายวีรพล ภูมิพนัธ  ครู โรงเรียนบานนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
 

เวลา 15.00 – 15.30 น. ระบบการดูผลการเรียนออนไลน สำหรับนักเรียน     
   โดย นางสาวจณิณพัต ผลทพิย   ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
         นายยศกร เหมือดเข่ือนขันธ ครู โรงเรียนบานหัวชาง สพป.อุดรธานี เขต ๔  
 

เวลา 15.30 – 16.00 น. การทำแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจหลังการประชุมฯ เพ่ือรับเกียรติบัตร 
   โดย นายวันเฉลิม สีแกว ครู โรงเรียนบานนาไฮ สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
 

เวลา 16.00 – 16.30 น. ซักถาม ตอบขอซักถาม และปดการประชุม 
   โดย นายเมธี มูลธิ  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔     
                         นางสาวจิณณพัต ผลทิพย  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

    -------------------------------------- 
หมายเหตุ  ตารางการประชุมยดืหยุนไดตามความเหมาะสม 
   พักรับประทานอาหารวาง ภาคเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. /ภาคบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 


