
การก าหนดรายละเอียด 
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน 

( Surplur  Specification ) 
 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อก  าหนดรายละเอียดของรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน :  

เสอเพลอโมเดล  
2.   เพื่อก  าหนดกระบวนการการบริหารจดัการรูปแบบการจดัการศกึษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช ้

ต าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล 
3.   เพื่อก  าหนดภาคีเครือข่ายสนบัสนุนรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็น

ฐาน : เสอเพลอโมเดล 
 

แนวคดิ 
การจดัการศึกษาของโรงเรียน จะประสบผลส าเร็จไดต้อ้งอาศยัการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

ในสงัคม และด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ และโรงเรียน 6 แห่ง ร่วมมือกนัจดัการศึกษาในต าบลเสอเพลอ รับผดิชอบ
ภารกิจตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 

หลักการ 
1. การจดัการศึกษาโดยใชต้  าบลเป็นฐาน 
2.  ภารกิจตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใชเ้ทคนิค 5 ร่วม คือ การร่วมคิด (Thinking Participation) 

การร่วมวางแผน (Planning Participation) การร่วมปฏิบติั  (Implementing Participation)  การร่วม
ประเมินผล (Evaluation  Participation) และการร่วมช่ืนชม (Coagulation Participation)   
 4.   ปฏิบติัตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  (MOU) 
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รูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล 
 

รูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล เกิดจากขอ้สรุป
การประชุมสมัมนา การท าประคมต าบล ประชุมเชิงปฏิบติัการและประชุมกลุ่มยอ่ย ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ระหว่างปีการศึกษา 
2552 ถึง ปีการศึกษา 2553 โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอน มีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นส าหรับวางแผนสร้างรูปแบบ 
1. การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วม 
4. สงัเคราะห์ผลในขอ้ท่ี 1 -3 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ 

1. ก าหนดรายละเอียดของรูปแบบ และโครงสร้างการบริหาร ปัจจยัสนบัสนุน 
2. จดัท าร่างบนัทึกขอ้ตกความร่วมมือ (MOU) 

   3. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
4. การประชุมประชาคมต าบล เพื่อยอมรับรูปแบบ และลงนามในบนัทึก 

ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรู้ปแบบ (3 ปีการศึกษา) 

1. น ารูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ไปทดลอง 
กบักลุ่มตวัอยา่ง  

2. ก ากบัติดตามภารกิจ 41 ภารกิจ 52 ตวัช้ีวดั ของโรงเรียน สพท.อด.2  และ  
อบต.เสอเพลอ  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใชรู้ปแบบ (3 ปีการศึกษา)  
การประเมินผลรูปแบบ ตามรูปแบบซิป มี 4 ดา้น คือ 

     1. สภาวะแวดลอ้ม  (Context) 
    2. ปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input)   
     3. กระบวนการ (Process)  
     4. ผลผลิต (Product) 

ขั้นตอนที่  5 การขยายผลและเผยแพร่ผลงาน 

1. การขยายผลการด าเนินงานเสอเพลอโมเดลสู่โรงเรียน ใน สพท.อด.2  
2. การเผยแพร่ผลงานเสอเพลอโมเดล 
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การก าหนดรายละเอียดของ 
รูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล 

 

 เพื่อก  าหนดวิธีการสร้างรูปแบบใหเ้ขา้ใจตรงกนั จึงไดก้  าหนดรายละเอียดในการสร้างรูปแบบ 
ทั้ง 5 ขั้นตอน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมสร้าง วิธีด  าเนินการ 
ระยะเวลา และผลท่ีไดรั้บ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็นส าหรับวางแผนการสร้างรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล 

 

ในขั้นตอนท่ี 1 น้ีเป็นขั้นเตรียมการการสร้างรูปแบบ ประกอบดว้ย 4  ขั้นตอนยอ่ย คือ   
การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างความตระหนกั
และการมีส่วนร่วม และสงัเคราะห์ผลในขอ้ท่ี 1 - 3 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

1. การวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
  1. วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรคของการจดัการศึกษา
โรงเรียนในเขตต าบล และจดัเรียงล าดบัความส าคญัเร่งด่วน 
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมด าเนินการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่    

2.1 นายอ าเภอ หวัหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ  
2.2 ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ผูอ้  านวยการกลุ่มใน สพท.และศึกษานิเทศก ์ 
2.3 นายกและรองนายก ปลดั หวัหนา้ส่วน ประธานสภา และสมาชิก อบต.  
2.4 ก านนั สารวตัรก านนั และแพทยป์ระจ าต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วย 

ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น หวัหนา้สถานีอนามยั ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูน้  ากลุ่มอาชีพ ในหมู่บา้น/ประชาชน  
3. วิธีด  าเนินการ  
 3.1 การด าเนินการไม่เป็นทางการ  
  3.1.1 พบปะพดูคุย เพื่อขยายแนวคิด ในโอกาสต่าง ๆ กบักลุ่มเป้าหมาย 

ตามความเหมาะสม 
 3.2 การด าเนินการแบบเป็นทางการ     

    3.2.1 การประชุมประคมต าบล คร้ังท่ี 1 เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
และความตอ้งการของประชาชน 
    3.2.2 การประชุมเชิงปฏิบติัการบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน (SWOT  
ANALYSIS)  
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           4. ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดวนัประชุมประชาคมต าบล ในเดือนมีนาคม และประชุม
เชิงปฏิบติัการบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน (SWOT  ANALYSIS) ตน้เดือนเมษายน   
           5. ผลท่ีไดรั้บ  
     5.1 ขอ้สรุปสภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรคของการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขต
ต าบล และจดัเรียงล าดบัความส าคญัเร่งด่วน   

          5.2 ท าใหท้ราบปัญหา อุปสรรคดา้นคุณภาพนกัเรียน ชุมชนขาดความ 
เช่ือมัน่ต่อโรงเรียน และความตอ้งการของโรงเรียน 

          5.3 ท าใหไ้ดก้รอบแนวคิดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคร่วมกนั 
ของ 3 หน่วยงานและทุกภาคส่วนในต าบลเสอเพลอระดมความร่วมมือทุกดา้น ช่วยเหลือสนบัสนุน  
การจดัการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 
 

2.  ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
   1. วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
   2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ท่ีตอ้งศึกษา ไดแ้ก่ 
     2.1 ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
     2.2 เอกสารเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
     2.3 เอกสารเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
     2.4 เอกสารเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. วิธีด  าเนินการ    
     3.1 การด าเนินการ  
       3.1.1 วิธีการศึกษาวจิยัเอกสาร (Documentary Analysis)  
       3.1.2 วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
       3.1.3 วิธีการสงัเคราะห์เอกสาร 
     3.2 แหล่งขอ้มลู 
       3.2.1 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั / วิทยาลยั / หน่วยงานราชการ  
       3.2.2 อินเทอร์เนต และ เวปไซด ์ 
        3.2.3 นกัการศึกษา / บุคคล / ผูรู้้  
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           4. ระยะเวลาด าเนินการ ควรศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน
ก่อนวางแผนด าเนินงานจดัท าขั้นต่อไป    
           5. ผลท่ีไดรั้บ องคค์วามรู้ ขอ้สรุปเก่ียวกบัเน้ือหาสาระและประเด็น การจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ขอบเขตบทบาท อ  านาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางการพฒันารูปแบบ การ
บริหารจดัการรูปแบบ และปัจจยัสนบัสนุน เพ่ือใหป้ระสพความส าเร็จ 
 

3.  การสร้างความตระหนักและการมส่ีวนร่วม 
1. วตัถุประสงค ์เพื่อสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในต าบล  

โดยสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัในเป้าหมายการพฒันา ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษา
และรับฟังขอ้เสนอแนะในบริหารจดัการ 
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีร่วมประชุมสมัมนาและระดมความคิดเห็น 
ก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีหน่วยงาน และเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ 

2.1 ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ผูอ้  านวยการกลุ่มใน สพท.และศึกษานิเทศก ์ 
2.2 นายกและรองนายก ปลดั หวัหนา้ส่วน ประธานสภา และสมาชิก อบต.  
2.3 ก านนั สารวตัรก านนั และแพทยป์ระจ าต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วย 

ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น หวัหนา้สถานีอนามยั ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูน้  ากลุ่มอาชีพ ในหมู่บา้น  
   2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนทุกคน 

3. วิธีด  าเนินการ    
   3.1 การประชุมสมัมนาและระดมความคิดเห็น เพ่ือความตระหนกัของผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียในการด าเนินงานและร่วมเสนอแนะความตอ้งการ วิธีการจดัการศึกษา 
   3.2 ประชุมสมัมนา  ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อสร้างความตระหนกัในรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน 
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน เมษายน 2552 
           5. ผลท่ีไดรั้บ  
        5.1 ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในต าบลมีความตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ท่ีของตน โดยใหก้ารสนบัสนุน 3 หน่วยงานร่วมมือจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบล
เป็นฐาน มีภาคประชาชนและชุมชนร่วมป็นภาคีเครือข่ายช่วยเหลือ สนบัสนุนโดยมีเป้าหมายสุดทา้ยคือ
คุณภาพนกัเรียน 
       5.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความรู้ความเขา้ใจ 
ในรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ความตอ้งการของประชาชน และมี
ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี เพื่อน าไปจดัการเรียนการสอนใหป้ระสพผลส าเร็จ  
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4.  สังเคราะห์ผลในข้อที่ 1 -3 
  1. วตัถุประสงค ์เพื่อสงัเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และการสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วม มาสรุปเป็นแนว
ทางการจดัท าร่างรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน  
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะท างานท่ีมาจาก 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
   2.1 ฝ่ายส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์
และนกัวิชาการศึกษา 
   2.2 ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย ปลดั อบต. หวัหนา้ส่วน
การศึกษาและนกัวิชาการศึกษา 
   2.3 ฝ่ายโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน
และครูวิชาการโรงเรียน  

3. วิธีด  าเนินการ  ประชุมเชิงปฏิบติัการ รวบรวมประเด็นส าคญัในเร่ือง การวิเคราะห์ 
ความตอ้งการจ าเป็น การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และการสร้างความตระหนกัและ
การมีส่วนร่วม สงัเคราะห์ผลท่ีไดใ้นแต่ละเร่ือง จดัเรียงล าดบัความส าคญั จดัท าร่างรูปแบบการจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน 
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนเมษายน 
          5. ผลท่ีไดรั้บ    

5.1 สรุป จดัล  าดบัประเด็นส าคญั ในเร่ือง การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น การศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และการสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วม 

5.2 ร่างรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ 

 

1. ก าหนดรายละเอยีดของรูปแบบ และโครงสร้างการบริหาร ปัจจยัสนับสนุน 
  1. วตัถุประสงค ์เพื่อก  าหนดรายละเอียดของรูปแบบ และโครงสร้างการบริหาร ปัจจยั
สนบัสนุน ขั้นตอนการปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วม ทุกขั้นตอน    
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะท างานท่ีมาจาก 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
   2.1 ฝ่ายส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์
และนกัวิชาการศึกษา 
   2.2 ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย ปลดั อบต. หวัหนา้ส่วน
การศึกษาและนกัวิชาการศึกษา 
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   2.3 ฝ่ายโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน
และครูวิชาการโรงเรียน  

3. วิธีด  าเนินการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ อภิปราย เสนอแนะ จนไดข้อ้สรุป โดยยดึ 
วตัถุประสงคต์ามโครงการต าบลตน้แบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน :  
เสอเพลอโมเดล ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นกรอบในการประชุม  
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนเมษายน 
           5. ผลท่ีไดรั้บ    

 5.1 ไดรู้ปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอ 
โมเดล ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นส าหรับวางแผนสร้าง
รูปแบบ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบ ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบ (3 ปีการศึกษา) ขั้นตอนท่ี 4 
การประเมินผลการใชรู้ปแบบ (3 ปีการศึกษา) และขั้นตอนท่ี  5 การขยายผลและเผยแพร่ผลงาน 

  5.2  ไดก้ารก าหนดรายละเอียดรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช ้
ต าบลเป็นฐาน ( Sorphole  Specification ) ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์รูปแบบ และ
รายละเอียดการปฏิบติัแต่ละขั้นตอน ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย วิธีด  าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ และผลท่ีไดรั้บแต่ละขั้นตอน 

 
2. จดัท าร่างบันทึกข้อตกความร่วมมอื (MOU) 

  1. วตัถุประสงค ์เพื่อจดัท าร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ีเป็นพนัธะสญัญา
ระหว่าง 3 หน่วยงาน ตอ้งน าไปปฏิบติังานใหเ้กิดผลส าเร็จตามตวัช้ีวดั 
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะท างานท่ีมาจาก 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
   2.1 ฝ่ายส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์
และนกัวิชาการศึกษา 
   2.2 ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย ปลดั อบต. หวัหนา้ส่วน
การศึกษาและนกัวิชาการศึกษา 
   2.3 ฝ่ายโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน
และครูวิชาการโรงเรียน  

3. วิธีด  าเนินการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ วิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ตาม 
ระเบียบและกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน หาความสมัพนัธแ์ละความสอดคลอ้งของภารกิจ จดักลุ่ม
ภารกิจงานท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั อภิปราย เสนอแนะ จนไดก้ลุ่มภารกิจของแต่ละหน่วยงานชดัเจน  จดัท า
ร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) และก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จทุกภารกิจ 
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนพฤษภาคม 
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           5. ผลท่ีไดรั้บ    
   5.1 ไดร่้างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 7 ภารกิจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จ านวน 
18 ภารกิจ และโรงเรียน จ  านวน 16 ภารกิจ  รวมทั้งส้ิน 41  ภารกิจ 
   5.2 ไดต้วัช้ีวดัความส าเร็จตามภารกิจ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  
เขต 2 จ านวน 8 ตวัช้ีวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จ  านวน 20 ตวัช้ีวดั และโรงเรียน จ  านวน 19 
ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดัร่วม 5 ตวัช้ีวดั  รวมทั้งส้ิน 52  ตวัช้ีวดั 
 
 3. ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
  1. วตัถุประสงค ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของรูปแบบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการศึกษาหรือการสอนบริหาร
การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นการวดัผลการศึกษาและผูม้ีประสบการณ์ดา้นการบริหารหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

3. วิธีด  าเนินการ ประชุมกลุ่มยอ่ย และการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
จากผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความสอดคลอ้งจาก  ก าหนดรายละเอียดรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ( Sorphole  Specification ) แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์รูปแบบ และ
รายละเอียดการปฏิบติัแต่ละขั้นตอน ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย วิธีด  าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ และผลท่ีไดรั้บ และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน พฤษภาคม 
           5. ผลท่ีไดรั้บ    
     5.1 รูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอ
โมเดล ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
     5.2 น าผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไ้ขการก าหนดรายละเอียดรูปแบบการจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ( Sorphole  Specification ) ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

4. การประชุมประชาคมต าบล เพือ่ยอมรับรูปแบบและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
  1. วตัถุประสงค ์ 

1.1 เพื่อรายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี  
2 ใหป้ระชาคมต าบลไดรั้บทราบ 

1.2 เพื่อท าความเขา้ใจและยอมรับ บทบาทหนา้ท่ี ของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน 
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ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็น
ฐาน : เสอเพลอโมเดล 

1.3 เพื่อร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน  
ในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมต าบลคร้ังท่ี 2 ไดแ้ก่    

2.1 นายอ าเภอ หวัหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ  
2.2 ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ผูอ้  านวยการกลุ่มใน สพท.และศึกษานิเทศก ์ 
2.3 นายกและรองนายก ปลดั หวัหนา้ส่วน ประธานสภา และสมาชิก อบต.  
2.4 ก านนั สารวตัรก านนั และแพทยป์ระจ าต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วย 

ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น หวัหนา้สถานีอนามยั ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูน้  ากลุ่มอาชีพ ในหมู่บา้น/ประชาชน  
3. วิธีด  าเนินการ   การประชุมประคมต าบล คร้ังท่ี 2 เพื่อรายงานความกา้วหนา้ ยอมรับ 

บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานตามบนัทึกขอ้ตกลงและร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนาม 
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน พฤษภาคม 
           5. ผลท่ีไดรั้บ    

5.1 ประชาคมต าบล รับทราบความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนท่ี 1 
และขั้นตอนท่ี 2  

5.2 ประชาคมต าบล มีความเขา้ใจและยอมรับ บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงาน 3  
หน่วยงาน ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ต  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล 

5.3 ประชาคมต าบล ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง 
ความร่วมมือ (MOU)  
 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้เสอเพลอโมเดล 
1. น ารูปแบบการจดัการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง  

   1. วตัถุประสงค ์เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ต  าบลเป็นฐาน กบัต าบลเสอเพลอ อ  าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 
   2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั และพฒันา 
รายละเอียด ดงัน้ี 
    2.1 สถานท่ี ต าบลเสอเพลอ อ  าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี  
    2.2 ประชากร  

2.2.1 บุคลากร 3 หน่วยงาน จ านวน 209 คน 



 

 

 

 

10 
 

     2.2.2 นกัเรียน 6 โรงเรียน จ านวน 1,967 คน 
     2.2.3 ผูป้กครองนกัเรียน  จ านวน 1,967 คน 
     2.2.4 ประชาชน 19 หมู่บา้น จ  านวน 12,000 คน 

3. วิธีด  าเนินการ  
3.1 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน น าภารกิจของตน ไปประชุมวางแผน 

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ สนบัสนุน แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบรายตวัช้ีวดั 
ด าเนินงานตามระบบปรับปรุงและพฒันางาน PDCA  
    3.2 หน่วยประสานงานและบริหารจดัการโครงการ ตั้งศนูย ์
ประสานงานโครงการ เพื่อประสานแผนและบริหารจดัการโครงการ  
                4. ระยะเวลาด าเนินการ    
       4.1 ปีท่ี 1 เพื่อสร้างรูปแบบ เคร่ืองมือเก็บขอ้มลู และทดลองใชรู้ปแบบคร้ัง
ท่ี 1 ในปีการศึกษา 2552 น าผลการใชรู้ปแบบมาพฒันาและปรับปรุง 
       4.2 ปีท่ี 2 เพื่อพฒันา ปรับปรุงรูปแบบ หาคุณภาพเคร่ืองมือเก็บขอ้มลู และ
ทดลองใชรู้ปแบบคร้ังท่ี 2 ในปีการศึกษา 2553 น าผลการใชรู้ปแบบมาพฒันาและปรับปรุง 
       4.3 ปีท่ี 3 เพื่อเก็บขอ้มลู สรุปผลการวิจยั และพฒันา และรายงานผลการ 
ทดลองใชรู้ปแบบคร้ังท่ี 3 ในปีการศึกษา 2554 
                5. ผลท่ีไดรั้บ   ไดรู้ปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน 
: เสอเพลอโมเดล ท่ีผา่นการพฒันา และปรับปรุงจากขอ้มลูในการวิจยั 
 

2. ก ากบัตดิตามภารกจิ 41 ภารกจิ 52 ตวัช้ีวดั ของโรงเรียน สพท.อด.2  และ อบต.เสอเพลอ  
   1. วตัถุประสงค ์เพ่ือติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามภารกิจ ตวัช้ีวดัของ
หน่วยงาน สะทอ้นผลใหห้น่วยงานน าไปปรับปรุง แกไ้ขกระบวนการปฏิบติังาน 
   2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะท างานฝ่ายติดตามประเมินผล ประกอบดว้ย 
    2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ 
    2.2 ศึกษานิเทศก ์และนกัวิชาการศึกษา 
    2.3 หวัหนา้ส่วนการศึกษา และนกัวิชาการศึกษา  

3. วิธีด  าเนินการ    
    3.1 ก าหนดประเด็นการติดตาม จากตวัช้ีวดัภารกิจของ 3 หน่วยงาน 
    3.2 สร้างเคร่ืองมือการก ากบัติดตามในแต่ละประเด็น ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง น ามาปรับปรุงและแกไ้ข ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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    3.3 ประชุมคณะกรรมการ ช้ีแจงรายละเอียดวิธีการก ากบัติดตาม การ
กรอกขอ้มลูตามแบบ 
    3.4 ก าหนดปฏิทิน แจง้โรงเรียน และด าเนินการ 
                4. ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดการก ากบัติดตามภาคเรียนละ 1 คร้ัง    
                5. ผลท่ีไดรั้บ    
        5.1 ทราบผลการด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
        5.2 น าผลมาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการท างาน และผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนด เสนอแนะใหห้น่วยงานท าการปรับปรุง แกไ้ขทนัที 
 

ขั้นตอนที่  4 การประเมนิผลการใช้เสอเพลอโมเดล 
 

   1. การประเมนิด้านบริบท (Context  Evaluation)   
   1. วตัถุประสงค ์เพื่อประเมินสภาพแวดลอ้มในการก าหนดรูปแบบการจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ประกอบดว้ย ความสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ความตอ้งการจ าเป็น ในวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของรูปแบบ  

  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
2.1 รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

2.2 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
2.3 ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จ านวน ๖ คน  
2.4 ผูแ้ทนโรงเรียน จ  านวน ๖ คน 

3. วิธีด  าเนินการ    
 3.1 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินดา้นบริบท  

โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 3.2 วิธีการประเมิน โดยการบรรยายและเปรียบเทียบปัจจยัน าเขา้ท่ี 

ไดรั้บจริงกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคลอ้งระหว่างบริบท
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง กบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 3.3 โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
                4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน พฤษภาคม 2552 
                5. ผลท่ีไดรั้บ จากการประเมินดา้นบริบท (Context  Evaluation)  ซ่ึงจะช่วยใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนในการก าหนดวตัถุประสงค ์
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  2. ประเมนิด้านปัจจยั (Input  Evaluation)   
   1. วตัถุประสงค ์เพื่อประเมินความพอเพียงของทรัพยากรในการจดัท ารูปแบบ 
ประกอบดว้ย กลุ่มบุคคล เอกสาร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
2.1 รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

2.2 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
2.3 ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จ านวน ๖ คน  
2.4 ผูแ้ทนโรงเรียน จ  านวน ๖ คน 

3. วิธีด  าเนินการ   
 3.1 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินดา้นปัจจยั โดย 

การตรวจสอบความพร้อมดา้นทรัพยากรทั้งปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ระบบบริหารจดัการ 
 3.2 วิธีการประเมิน ใชก้ารบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ 

วิเคราะห์ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคลอ้ง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม
ของการบริหาร ผลกระทบและความเป็นธรรม ความเป็นไปไดใ้นดา้นแผนงาน แผนคน แผนเงิน 

 3.3 โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
                4. ระยะเวลาด าเนินการ    
           5. ผลท่ีไดรั้บ  จากการประเมินดา้นปัจจยั (Input  Evaluation)  เป็นการตดัสินใจ
เก่ียวกบัโครงสร้างเพื่อก  าหนดรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน 
 
 3. ประเมนิด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
   1. วตัถุประสงค ์เพื่อประเมินการปฏิบติัตามขั้นตอน การจดัท ารูปแบบการจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน 

  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
2.1 รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

2.2 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
2.3 ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จ านวน ๖ คน  
2.4 ผูแ้ทนโรงเรียน จ  านวน ๖ คน 

3. วิธีด  าเนินการ  
 3.1 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินดา้นกระบวนการ  

โดยการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ สาเหตุท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนได ้
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 3.2 วิธีการประเมิน ใชแ้บบประเมินผลตามภารกิจของหน่วยงาน และ 
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานไดท้นัท่วงที 

 3.3 โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
                4. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2552 ,2553,2554   
           5. ผลท่ีไดรั้บ จากการประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็น 
การตดัสินใจในดา้นการประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคุมการด าเนินการของรูปแบบการจดัการศึกษาแบบม ี
ส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน 
 

 4. ประเมนิด้านผลผลติ (Product  Evaluation)     
   1. วตัถุประสงค ์เพื่อวดัและแปลความหมายของผลส าเร็จของรูปแบบการจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ว่าเป็นไปตามจุดประสงคข์องการท ารูปแบบ 

  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
2.1 รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

2.2 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
2.3 ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จ านวน ๖ คน  
2.4 ผูแ้ทนโรงเรียน จ  านวน ๖ คน 

3. วิธีด  าเนินการ  
 3.1 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินดา้นผลผลิต โดย 

การตรวจสอบผลส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ คุม้ค่าหรือไม ่ผลลพัธ ์
และผลกระทบทุก ๆ ดา้น 

 3.2 วิธีการประเมินใชแ้บบประเมินผล ตามภารกิจของหน่วยงาน และ 
แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง คุณภาพนกัเรียน และการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ประเมินผลหลงัส้ิน 
สุดโครงการ ดว้ยเทคนิคการศึกษายอ้นรอย (Follow up Study)  

 3.3 โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
                4. ระยะเวลาด าเนินการ หลงัส้ินสุดโครงการ เดือน เมษายน 2554   
           5. ผลท่ีไดรั้บ  จากการประเมินดา้นผลผลิต (Product  Evaluation)  จะช่วยใน
การตดัสินใจเพื่อตดัสินใจและดูผลส าเร็จของรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็น
ฐาน 
  5. การปรับปรุงรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
  1. วตัถุประสงค ์เพื่อใชข้อ้มลูจากผลการประเมินในขั้นตอนท่ี 4 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 



 

 

 

 

14 
 

  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการศึกษาหรือการสอนบริหาร
การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นการวดัผลการศึกษาและผูม้ีประสบการณ์ดา้นการบริหารหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

3. วิธีด  าเนินการ ประชุมกลุ่มยอ่ย และการพิจารณาขอ้มลูผลการประเมินในขั้นตอนท่ี 4 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งจาก  ก าหนดรายละเอียดรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบล
เป็นฐาน ( Sorphole  Specification ) แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์รูปแบบ และรายละเอียดการปฏิบติั
แต่ละขั้นตอน ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย วิธีด  าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ และผลท่ีไดรั้บ และ
ความเหมาะสมในการใช ้
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน เมษายน 2554 
           5. ผลท่ีไดรั้บ    
     5.1 รูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอ
โมเดล ไดผ้า่นการปรับปรุงจากผูเ้ช่ียวชาญ 
     5.2 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข การก าหนดรายละเอียดรูปแบบการจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ( Sorphole  Specification ) ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

ขั้นตอนที่  5 การขยายผลและเผยแพร่ผลงาน 
 

1. การขยายผลการด าเนินงานเสอเพลอโมเดลสู่โรงเรียน ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
อุดรธานี เขต 2  
  1. วตัถุประสงค ์เพื่อขยายผลรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็น
ฐาน ไปอ าเภอละ 1 ต าบล 
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ และ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในต าบลนั้น 

3. วิธีด  าเนินการ    
   3.1 แจง้รับสมคัรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีสนใจในโครงการ โดยให้
ผูบ้ริหารและผูน้  าองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ไดป้รึกษาหารือถึงความเป็นไปไดใ้นการเขา้ร่วมโครงการ 
เม่ือตกลงสมคัรใจยืน่ความประสงคท่ี์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2  

3.2 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินการใหก้บั  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ และโรงเรียนทุกโรงเรียน 
   3.3 ปฏิบติัตามคู่มือด าเนินการต าบลตน้แบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โดยใชต้  าบลเป็นฐาน 
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           4. ระยะเวลาด าเนินการ   ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 เดือนพฤษภาคม 
           5. ผลท่ีไดรั้บ    
      5.1 ทุกอ  าเภอในเขตรับผดิชอบของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 
2 มีต าบลตน้แบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ครบทุกอ าเภอ 
     5.2 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน โรงเรียน และส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนั มีความสามคัคีเพ่ิมข้ึน 
 

2. การเผยแพร่ผลงานเสอเพลอโมเดล 
  1. วตัถุประสงค ์เพื่อจดัท าส่ือประชาสมัพนัธโ์ครงการต าบลตน้แบบการจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน  
  2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประเภทส่ือประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 
   2.1 แผน่พบั จดหมายข่าว  
   2.2 เอกสารประชาสมัพนัธ ์รายงานผลการด าเนินงาน 
   2.3 วีดีทศัน์  
   2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาดูงาน 

3. วิธีด  าเนินการ    
 3.1 ประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษ เพื่อวางแผนจดัท าส่ือประเภทต่าง ๆ  

ตามช่วงเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ 
   3.2 ก าหนดตวับุคคลท่ีจะใหข่้าวแก่สถานีโทรทศัน์ หนงัส่ือพิมพ ์
   3.3 จดัระบบงานและองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็น ในศนูยป์ระสานงานโครงการ ส าหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
           4. ระยะเวลาด าเนินการ   ช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2552 เป็นตน้ไป 
           5. ผลท่ีไดรั้บ    
   5.1 ไดก้ารประชาสมัพนัธโ์ครงการต าบลตน้แบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน ไปยงัสาธารณะในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
   5.2 ไดศ้นูยป์ระสานงานโครงการ เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูและการแลกเปล่ียนรู้ทั้ง
ระดบับุคคลและระดบัหน่วยงาน 
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การบริหารจดัการรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน : 
เสอเพลอโมเดล 

 
 
 

 
 

แผนภูม ิโครงสร้างการบริหารการจดัการเสอเพลอโมเดล1 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการ ฯ 
ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายเครือข่าย
การมีส่วนร่วม 

ฝ่ายติดตาม 
นิเทศ 

ประเมินผล 
 

ฝ่ายคุณลกัษณะท่ี 
พึ่งประสงค ์

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

อาสาสมคัรการศึกษา 
(อสศ.) 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

โรงเรียน ๖ แห่ง 

นักเรียน 
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บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ 
 เพื่อใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิเกิดประโยชน์สูงสุด ไดว้างระบบโครงสร้างการบริหาร
ต าบลตน้แบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดลซ่ึงประกอบ ดว้ย 
คณะกรรมการจาก 3 ฝ่าย มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้กฎหมายท่ีหน่วย
ปฏิบติัเขา้ใจไม่ตรงกนั ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัอุดรธานีเป็นประธาน ทอ้งถ่ินจงัหวดัอุดรธานี 
ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารยทุธศาสตร์ 

2. คณะกรรมการอ านวยการ มีหนา้ท่ี อ  านวยการ ตดัสินใจเชิงนโยบาย ช่วยแกไ้ขปัญหา ตรวจ
เยีย่มติดตาม นิเทศงาน  สร้างขวญัและก าลงัใจ ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เสอเพลอ เป็นรองประธาน ผูแ้ทนสมาชิก
สภาต าบลจ านวน 3 คน และผูแ้ทนผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 3 คน 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหนา้ท่ี ประสานการด าเนินงาน บริหารจดัการศนูยป์ระสานงาน 
ประชุมช้ีแจง รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการและเป็นท่ีปรึกษาและเสนอแนะการ
ปฏิบติังานแก่ฝ่ายต่าง ๆ ประกอบดว้ย  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็น
ประธาน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ เป็นรองประธาน ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ จ านวน 6 คน ผูแ้ทนโรงเรียน จ  านวน 6 คน 

4. อาสาสมคัรการศึกษา (อสศ.) มีหนา้ท่ี   เป็นผูใ้หค้วามรู้ ดา้นการศึกษาทั้งสายสามญั สายอาชีพ 
และการด ารงชีวิตในสงัคม เป็นท่ีปรึกษา แนะน า การเรียนรู้การจดัการศึกษาของภาครัฐและทอ้งถ่ิน เป็น
วิทยากรทอ้งถ่ินของโรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการหรือคณะท างานดา้นการศึกษาของโรงเรียนและองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิประจ าหมู่บา้นทั้ง 19 หมู่บา้น โดยค านวณตาม
สดัส่วน อสศ. 1 คน ต่อ 20 ครัวเรือน มีอาสาสมคัรการศึกษาต าบลเสอเพลอ รวมทั้งส้ินจ านวน 190 คน 

5. ศูนย์ประสานงานโครงการ ฯ ท าหนา้ท่ีเป็นศนูยป์ระสานงานเก่ียวกบัการบริหาร โครงการ 
งานธุรการการติดต่อแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เป็นท่ีประชุม อบรม สมัมนา ครูและประชาชน   

6. องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นประธาน ผูแ้ทน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จ านวน 6 คน ผูแ้ทนโรงเรียน จ  านวน 6 คน และแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ี 
ดงัน้ี 

6.1 คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ มีหนา้ท่ี  
1. ประสานงานวิชาการ และจดักิจกรรมสมัมนาผูเ้รียน 
2. ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาครูในทุกสถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3. ประสานการพฒันาครู กบัหน่วยงานต่าง ๆ  
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4. จดัฝึกอบรม/สมัมนาเชิงปฏิบติัการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู 
5. ติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนในต าบล 
6. จดัแสดงผลงานของนกัเรียน/โรงเรียน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.2 คณะกรรมการฝ่ายเครือข่ายการมส่ีวนร่วม มีหนา้ท่ี 
 1. ประสานการท างานกบัฝ่ายบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หน่วยงานราชการ องคก์รเอกชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการหมู่บา้น 

  2. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ทั้งในและนอกเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

  3. ประสานกลุ่มพลงัมวลชนต่าง ๆ ในต าบลเสอเพลอเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั 
การศึกษา 

     4. ประสานการท างาน ปรับปรุง แกไ้ขปัญหาร่วมกบั อสศ. 
6.3 คณะกรรมการฝ่ายคุณลกัษณะที่พึง่ประสงค์ มีหนา้ท่ี      
     1.ก าหนดมาตรฐานคุณลกัษณะนกัเรียนท่ีพ่ึงประสงคต์วัช้ีวดัพฤติกรรม 
     2.ประสานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสนองต่อคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค ์ 

เสนอแนะปรับปรุงแกไ้ข 
     3.ติดตาม ประเมินผล การจดักิจกรรมตามมาตรฐาน และตวัช้ีวดัใหค้รอบคลุม 

เป้าหมายทุกกลุ่ม 
     4. ประสานการด าเนินการกิจกรรม ร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
6.4 คณะกรรมการฝ่ายกจิการพเิศษ มีหนา้ท่ี      

1. ประสานงานการตอ้นรับ และจดัเตรียมเป็นหน่วยศึกษาดูงาน 
2. จดัท าเอกสาร/VDO/เอกสารส าหรับประชาสมัพนัธ ์
3. เป็นผูใ้หข้อ้มลูประชาสมัพนัธโ์ครงการทุกรูปแบบ 

6.5 คณะกรรมการฝ่าย ตดิตาม และประเมนิผล มีหนา้ท่ี      
1. ติดตาม ประเมินผล ตามภารกิจ ๔๑ กิจกรรม ๕๒ ตวัช้ีวดั ภาคเรียนละ ๑  คร้ัง 
2. รายงานผลการติดตาม เสนอแนะแนวทางแกไ้ข ทุกระยะ 
3. รายงานผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ 
4. สร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มลู ใหค้รอบคลุมตวัช้ีวดัทุกตวั 
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ภาคเีครือข่ายสนับสนุนรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน : 
เสอเพลอโมเดล 

 

เครือข่ายภาคประชาชน / หน่วยงานรัฐและรัฐวสิาหกจิ 
1.อาสาสมคัรการศึกษา (อสศ.) ประจ าหมู่บา้นทั้ง ๑๙ หมู่บา้น สดัส่วน อสศ. ๑ คน ต่อ ๒๐ ครัวเรือน มี
อาสาสมคัรการศึกษาต าบลเสอเพลอ รวมทั้งส้ินจ านวน ๑๙๐ คน 
2. ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน / ปราชญช์าวบา้น  ข้ึนทะเบียนไวจ้  านวน 28 คน 
3. ส านกังานเกษตรอ าเภอ / ส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ / ส านกังานประมงอ าเภอ ใหก้ารสนบัสนุน 
 -  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 18 กิจกรรม 
 -  เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ แก่ครู และนกัเรียน 
 -  สนบัสนุนงบประมาณ และวสัดุ อุปกรณ์ดา้นการเกษตร ปศุสตัวแ์ละประมง ไดแ้ก่ พ่อ-แม่พนัธุ ์
อาหารส าหรับเล้ียง ยาและเวชภณัฑ ์ 
 -  นิเทศ ติดตามและประเมินโครงการ เป็นระยะทุก 3 เดือน 
4. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาลประจ าอ  าเภอและสถานีอนามยัประจ าต าบล 
 -  ตรวจสุขภาพนกัเรียนทุก 2 เดือน เฝ้าตรวจระวงั รักษาโรคประจ าฤดูกาล 
 -  เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ แก่ครู และนกัเรียน 
 -  จดัโครงการทนัตกรรมส าหรับนกัเรียน 
 -  จดัโครงการไอโอดีนป้องกนัโรคคอพอกส าหรับนกัเรียน 
5. พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดั 
 -  จดัโครงการทกัษะชีวิต 
 -  บริจาคเส้ือผา้ ผา้ห่มกนัหนาว ชุดนกัเรียน 
6. กศน. 
 -  สนบัสนุนงานหอ้งสมุดโรงเรียน 
 -  ฝึกอาชีพระยะสั้น 
7. TOT 
 - สนบัสนุนระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูง 
 -  เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ 
8. ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์  
 -  สนบัสนุนสมุดบนัทึกจดรายรับรายจ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 -  เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ 
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9. ส านกังานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
 -  สนบัสนุนงานสหกรณ์โรงเรียน นิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
 -  เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ 
10. ส านกังานพฒันาท่ีดิน 
 - สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 
 -  เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ 
11. ชุมชน ศิษยเ์ก่าและประชาชน 
 - เขา้ร่วมกลุ่มพฒันาตามกิจกรรมของโรงเรียน โดยแลกเปล่ียนเรียนร่วมกบันกัเรียนและครู 
 -  ระดมทรัพยากรสนบัสนุน เช่น งบประมาณ แรงงาน วสัดุต่าง ๆ รวมถึงส่ือการเรียนการสอนท่ี
จ าเป็นส าหรับโรงเรียน 
 -  เขา้ร่วมระดมความคิดเห็น ในทุกระดบั กิจกรรมกลุ่มยอ่ย ประชุมผูป้กครอง ประชาคมหมู่บา้น
และประชาคมต าบล 
12. องคเ์อกชน หน่วยงานของรัฐอ่ืน และรัฐวิสาหกิจ  
 - สนบัสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนขาดแคลน เด็กพิการและเด็กดอ้ยโอกาส 
 -  บริจาคสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
13. กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาชีพ  
 -  เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ 
 -  ร่วมปฏิบติักิจกรรมตามกลุ่มอาชีพกบันกัเรียน  
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
ดา้นครูและบุคลากร  
 3.1 ผูบ้ริหาร ผา่นการคดักรอง และควรมีคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
  -  เป็นผูน้  าในการเปล่ียนแปลง 
  -  เป็นผูมี้แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง 
  -  เป็นผูป้ระสาน มีมนุษยสมัพนัธดี์    
 3.2 ครูผูส้อน ควรมีคุณลกัษณะส าคญัและมีปริมาณตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  - ยอมรับการเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  -  เป็นครูดี มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง 
  -  มีจ  านวนตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. ก าหนด 
  -  ตอ้งมีครูวิชาเอก 5 วิชาเอกหลกั ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ 
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 3.3 บุคลกรอ่ืน เป็นบุคคลท่ีใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ ใหก้ารบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
โรงเรียน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
สถานศึกษา และนโยบายการจดัการศึกษาของชาติ ควรมีคุณลกัษณะส าคญั คือ จิตอาสา ไดแ้ก่  

 -  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน / ปราชญช์าวบา้น 
- วิทยากรภายนอก 
- อาสาสมคัรเพ่ือการศึกษา (อสศ.) 
- เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
- ลกูจา้งประจ า / ลกูจา้งชัว่คราว 

 
 


