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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

ขอมูลท่ัวไป 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตั้งอยูเลขที่ 199 ถนนสุรศักดิ์   

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34000 Website : http://www.ubn1.go.th  

มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเขตพ้ืนที่บริการ จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

อําเภอเข่ืองใน อําเภอมวงสามสิบ อําเภอดอนมดแดง และอําเภอเหลาเสือโกก มีอาณาเขตติดตอกับ 

อําเภอตางๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ       ติดตอกับ อําเภอลืออํานาจ อําเภอหัวตะพาน และอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  

อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร  

และอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ี

ทิศใต          ติดตอกับ อําเภอสวางวีระวงศ และอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

   อําเภอกันทรารมย และอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออก    ติดตอกับ   อําเภอตาลสุม อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวันตก      ติดตอกับ   อําเภอมหาชนะชัย อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร  

อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  
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อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระ

ทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ ดําเนินการให

เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลองกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน  

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว  

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา  
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ 
ท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนที่การศกึษา  

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศกึษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา  
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
12. ปฏิบัติงานรวมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

1. กลุมอํานวยการ  
2. กลุมนโยบายและแผน  
3. กลุมสงเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
5. กลุมบริหารงานบุคคล  
6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
9. หนวยตรวจสอบภายใน  
10. กลุมกฎหมายและคดี 
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ขอมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือขาย จํานวน 25 เครือขาย ดังนี้ 

  

ขอมูลบคุลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากร ลูกจาง ที่ปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ตําแหนง 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
อื่น 38 ค(1) 

บุคลากร 
ทางการศึกษา 
อื่น 38 ค(2) 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง 

ชั่วคราว 
รวม 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1     1 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4     4 

กลุมอํานวยการ  6 1 7 5 19 

กลุมนโยบายแลแผน  6    6 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  1  2 3 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  8  1 1 10 

กลุมบริหารงานบุคคล  8   1 9 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  1   1 2 

กลุมนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา 20  1  1 22 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  7 1  1 9 

หนวยตรวจสอบภายใน  3    3 

กลุมกฎหมายและคดี  3    3 

รวม 25 42 4 8 12 91 
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ตารางที่ 2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามประเภท และวิทยฐานะ คุณวุฒิ 

ที่ ตําแหนง 
ระดับวิทยฐานะ 

รวม 
ไมมีวิทยาฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

1 ผูอํานวยการสถานศึกษา  6 175  181 

2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา  3 19  22 

3 คร ู 506 137 1,021 2 1,666 

4 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      

ตามมาตรา 38 ค.(2) 
2    2 

5 พนักงานราชการ 62    62 

6 ลูกจางประจํา 63    63 

7 ลูกจางชั่วคราว 396    396 

รวม 1,029 146 1,215 2 2,392 

ที่มา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา 2564 

ขอมูลสถานศึกษา 

ตางรางที่ 3 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามประเภทสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 (ขอมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน  2564) 

ที่ อําเภอ 
ประเภทสถานศึกษา 

ทั้งหมด ขนาดเล็ก ขยายโอกาส 

1 เมืองอุบลราชธานี 55 28 20 

2 เขื่องใน 73 56 15 

3 มวงสามสิบ 68 56 17 

4 ดอนมดแดง 17 11 3 

5 เหลาเสือโกก 25 22 2 

รวม 238 173 57 
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ตารางที่ 4 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามระดับการศึกษาที่จัดการสอน ปการศึกษา 2564 (ขอมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน  2564) 

ที ่ ระดบัการศึกษาทีจั่ดสอน 
สถานศึกษา (แหง) จําแนกตามอาํเภอ 

รวม คิดเปนรอยละ 
เมืองอุบลราชธานี เขื่องใน มวงสามสิบ ดอนมดแดง เหลาเสือโกก 

1 อนุบาล – ประถมศึกษา 31 28 50 14 16 139 58.40 

2 อนุบาล – ม.ตน 19 13 15 3 2 52 21.85 

3 อนุบาล – ม.ปลาย 1 0 0 0 0 1 0.42 

4 ประถมศึกษา 3 29 1 0 7 40 16.81 

5 ประถม – ม.ตน 0 1 1 0 0 2 0.84 

6 ประถม – ม.ปลาย 0 0 0 0 0 0 0 

7 โรงเรียนไมมีนักเรยีน 1 2 1 0 0 4 1.68 

รวม 55 73 68 17 25 238 100 

หมายเหตุ : ปการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไมมีนักเรียน จํานวน 4 โรง (ขอมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน  2564) ไดแก  

1. โรงเรียนบานหนองแก  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  

2. โรงเรียนบานกอ  อําเภอเขื่องใน  

3. โรงเรียนบานทาคอ  อําเภอเข่ืองใน 

4. โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี)  อําเภอมวงสามสิบ 
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ขอมูลนักเรียน 

ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

จําแนกตามอําเภอ และระดับชั้น ปการศึกษา 2564 (ขอมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564) 

 

ที่มา : ขอมูลจากกลุมงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

  

ระดับชั้น 
อําเภอ 

รวม 
เมืองอุบลราชธาน ี เขื่องใน มวงสามสิบ ดอนมดแดง เหลาเสือโกก 

อนุบาล 1 434 52 73 53 26 638 

อนุบาล 2 1,138 437 493 194 117 2,382 

อนุบาล 3 1166 635 583 221 134 2,739 

รวมกอนประถมศึกษา 2,738 1,124 1,152 468 277 5,759 

ป.1 1,579 799 626 219 200 3,423 

ป.2 164 912 643 231 223 3,652 

ป.3 1,888 1,080 686 236 251 4,141 

ป.4 1,968 1,063 754 232 243 4,260 

ป.5 1,834 940 667 242 232 3,915 

ป.6 1,970 1,004 670 234 235 4,113 

รวมประถมศึกษา 10,882 5,793 4,046 1,394 1,384 23,504 

ม.1 504 246 243 61 57 111 

ม.2 479 252 273 80 48 1132 

ม.3 509 199 270 73 50 1101 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 1,492 677 786 214 155 3,344 

ม.4 100 0 0 0 0 100 

ม.5 51 0 0 0 0 51 

ม.6 47 0 0 0 0 47 

รวมมัธยมศกึษาตอนปลาย 198 0 0 0 0 198 

รวม 15,310 7,619 5,984 2,076 1,816 32,805 
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ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (NT: National Test)  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 – 2563 

ทักษะที่ประเมิน 
ปการศึกษา  

2559 

ปการศึกษา  

2560 

ปการศึกษา  

2561 

ปการศึกษา  

2562 

ปการศึกษา  

2563 

ดานความสามารถทางภาษา 47.33 49.16 53.85 43.62 47.49 

ดานคํานวณ 40.28 36.22 49.26 44.52 42.82 

ดานการใชเหตุผล 48.59 51.38 48.10 - - 

รวม 3 ดาน 45.40 45.59 50.41 44.07 45.16 

  

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (NT: National Test)  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 กับระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 

ความสามารถดาน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด สพฐ. ประเทศ 
เปรียบเทยีบกับ 

สพฐ 

เปรียบเทยีบกับ 

ประเทศ 

ดานคณติศาสตร 42.82 38.52 39.80 41.30 40.47 1.52 2.35 

ดานภาษาไทย 47.49 45.24 46.72 47.76 47.46 -0.27 0.03 

รวม 2 ดาน 45.16 41.88 43.26 44.53 43.97 0.63 1.19 
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ตารางที่ 8 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. 

และระดับประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 

เขตพื้นที ่

ระดับ 

จังหวัด 

(เฉพาะสังกัด

เดียวกนั) 

ระดับ 

สังกัด สพฐ. 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบ 

ระดับเขตพื้นที่ 

- 

ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบ 

ระดับเขตพื้นที่ 

- 

ระดับ สพฐ. 

เปรียบเทยีบ 

ระดับเขตพื้นที่ 

- 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 55.20 51.87 54.96 56.20 3.33 0.24 -1.00 

คณิตศาสตร 30.96 27.28 28.59 29.99 3.68 2.37 0.97 

วิทยาศาสตร 38.73 35.93 37.64 38.78 2.80 1.09 -0.05 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 41.28 35.36 38.87 43.55 5.92 2.41 -2.27 

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 41.54 37.61 40.02 42.13 3.93 1.53 -0.59 

 

ตารางที่ 9 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. 

และระดับประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 

เขตพื้นที ่

ระดับ 

จังหวัด 

(เฉพาะสังกัด

เดียวกนั) 

ระดับ 

สังกัด สพฐ. 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบ 

ระดับเขตพื้นที่ 

- 

ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบ 

ระดับเขตพื้นที่ 

- 

ระดับ สพฐ. 

เปรียบเทยีบ 

ระดับเขตพื้นที่ 

- 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.18 52.49 55.18 54.29 -2.31 -5.00 -4.11 

คณิตศาสตร 20.72 23.80 25.82 25.46 -3.08 -5.10 -4.74 

วิทยาศาสตร 26.51 28.78 30.17 29.89 -2.27 -3.66 -3.38 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 28.40 31.71 34.14 34.38 -3.31 -5.74 -5.98 

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 31.45 34.20 36.33 36.01 -2.74 -4.88 -4.55 
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ตารางที่  10 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 

Education Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเปรียบเทียบ

ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ 
จังหวัด 

(เฉพาะสังกัด
เดียวกนั) 

ระดับ 
สังกัด สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ 
ระดับเขตพื้นที่ 

- 
ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบ 
ระดับเขตพื้นที่ 

- 
ระดับ สพฐ. 

เปรียบเทยีบ 
ระดับเขตพื้นที่ 

- 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 41.91 40.85 45.22 44.36 1.06 -3.31 -2.45 

คณิตศาสตร 20.93 22.92 26.33 26.04 -1.99 -5.40 -5.11 

วิทยาศาสตร 31.10 30.34 33.04 32.68 0.76 -1.94 -1.58 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 26.97 26.09 29.73 29.94 0.88 -2.76 -2.97 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.55 34.57 36.32 35.93 -1.02 -2.77 -2.38 

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 30.89 30.95 34.13 33.79 -0.06 -3.24 -2.90 
 

 ตารางท่ี 11 รายงานผลการเปรียบเทียบการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 – 2563 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ดาน ปการศึกษา  
2562 

ปการศึกษา  
2563 

สรุป 

การอานออกเสียง 74.26 79.24 เพ่ิมขึ้น 

การอานรูเรื่อง 76.68 75.26 ลดลง 

รวม 2 ดาน 75.47 77.28 เพิ่มขึ้น 
  

ตารางท่ี 12 รายงานผลการเปรียบเทียบการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน 

(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 กับระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 

ดาน 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด สพฐ. ประเทศ 

การอานออกเสียง 79.24 73.65 75.87 74.13 74.14 

การอานรูเรื่อง 75.26 71.98 73.22 72.23 71.86 

รวม 2 ดาน 77.28 72.85 74.57 73.20 73.02 

สรุปผลการเปรียบเทียบ สูงกวาทุกระดับทั้ง 2 ดาน และดานการอานออกเสียงและดานการอานรูเรื่อง 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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สวนที ่2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดกําหนดเครื่องมือในการขับเคลื่อน

นโยบายลงสูสถานศึกษา เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีสวนรวม รวมคิด  

รวมทํา รวมรับรูสูความสําเร็จ เปนกรอบแนวคิดหลักที่สะทอนภาพความเปนเลิศในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามเปาหมายที่กําหนด และใชเปนแผนที่นําทางบูรณาการ 

ในการพัฒนาคุณภาพสูการปฏิบัติของทุกระดับทั้งหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดภายใตหลักคิด  

“เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัต”ิ รายละเอียด ดังนี ้

วิสัยทัศน  (Vision) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สงเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มุงสูสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ  (Mission) 

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พฒันาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท้ังดานวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมและเสริมสรางความรับผิดชอบ 

ตอคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

4. สงเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและ

สรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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เปาประสงค  (Goal) 

1. ผูเรียนทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และพลโลก 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพพรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู 

ที่หลากหลาย ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลย ี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนเลิศ 

สวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ และเปนนวัตกร มีภาวะผูนําทางวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรูรวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ  
เปนสถานศึกษานวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ 
เปนองคกรแหงนวัตกรรมยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ   

 กลยุทธที่ 1  การสรางโอกาสทางการศึกษา 

 กลยุทธที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 กลยุทธที่ 4  การสงเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 

      กลยุทธที่ 5  การสนองนโยบายทุกระดับ 
 

คานิยมและวัฒนธรรมองคกร  (Values and corporate culture)  

U : Unity 

ความเปนเอกภาพ 

B : Balance 

ความสมดุล 

O : Organization 

เปนองคกรตนแบบ 

N : Network 

การสรางเครือขาย 

1 : 1 

ความเปนที่หนึ่ง 

L : Love 

รูรักสามัคคี 

S : Smile 
ย้ิมแยมแจมใส 

M : Morality 
จิตใจมีคุณธรรม 

A : Accountability 
ความรับผิดชอบ 

R : Readiness 
พรอมเรียนรูสูมาตรฐาน 

T : Transparency 
โปรงใส ตรวจสอบได 

D : Decentralization 
การกระจายอํานาจ 
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แผนการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

(Best Practice UBON 1 : 2023 Model) 

 

กลยุทธที่ 1  การสรางโอกาสทางการศึกษา  

  การสรางโอกาสทางการศึกษา การเขาใจ การเขาถึง การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดการออก

กลางคัน เพ่ือใหประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย เขาถึงการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐานโดยสรางความรู ความเขาใจความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนวางแผน 

การจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการสํารวจสํามะโน ประชากรวัยเรียน การรับเด็กเขาเรียน ตลอดจนการพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาสรางความเขมแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผู เรียน 

ที่มีความตองการจําเปนพิเศษและผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และดูแลกํากับติดตาม แกปญหาการออกกลางคัน

ของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถ

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทาง 

การจัดประสบการณที่ กําหนดในหลักสูตรสงเสริมการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติสรางความเปนพลเมืองและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหผูเรียนมีความสามารถทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี 

สงเสริมความสามารถพิเศษดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา และสนับสนุนความตองการจําเปนพิเศษ ใหสามารถเขาถึง

โอกาสที่จะไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม  โดยการสงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาใหพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือขายสถานศึกษาใหสามารถใชเปนเครื่องมือแกปญหา

คุณภาพผูเรียน สงเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นตามหลักเกณฑวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด เรงรัด 

การพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลาย รวมท้ังเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และ

กลไกระบบคุณธรรมในสถานศึกษา  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ใหสามารถในการอานออกเขียนได  

คิดเลขเปนและมีนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน มีทักษะการเขียนและคัดไทยลายมือสวย มีทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค เพิ่มสมรรถนะการรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตรและ

การรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร (CLT) ใหเหมาะสมกับ

ระดับชั้น มีสมรรถนะทางดานดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
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กลยุทธที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มุงเนนการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหเปนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ที่กําหนด สามารถบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปนหนวยงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาล

และโปรงใสเปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการทํางานที่เปน Digital เขามาประยุกตใชอยางคุมคา

และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาส 

ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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กลยุทธที่ 4  การสงเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

   นักเรียนคือหัวใจของการจัดการศึกษาความปลอดภัยของนักเรียนเปนเรื่องที่มีความสําคัญ 

ตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงตระหนัก

และเล็งเห็นความจําเปนเรงดวนที่สถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายตองรวมกับหาแนวทางที่เปน

รูปธรรมในการดูแลชวยเหลือรักษาความปลอดภัยปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 

ตามหลักสูตรมีทักษะชีวิตสามารถดูแลตนเองใหปลอดภัยทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม อุบัติเหตุและ

อุบัติภัยที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกนักเรียน 

กลยุทธที่ 5  การสนองนโยบายทุกระดับ 

      เปนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูสูความยั่งยืน สงเสริม สนับสนุน การประเมิน ประกวด แขงขันสถานศึกษาเพ่ือความเปนเลิศทุกระดับ 

ยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประเมิน ประกวด แขงขันทุกระดับ 
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สวนที่ 3 

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดกําหนดทิศทางการขับเคลื่อน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรดานการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายใตแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model ดังนี ้
 

ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

หนวย : บาท 

งบรายจาย งบประมาณที่ไดรับ ผลการเบิกจาย รอยละ คงเหลือเงินกันไวเบิก รอยละ 

งบบุคลากร 16,563,700.00 16,473,282.00 99.45 90,418.00 0.55 

งบดําเนินงาน 77,393,930.00 76,849,843.22 99.30 544,086.78 0.70 

งบลงทุน 60,091,649.00 58,932,676.80 98.07 1,158,972.20 1.93 

งบเงินอุดหนุน 158,168,733.00 158,100,660.00 99.96 68,073.00 0.04 

งบรายจายอ่ืน 3,416,885.00 2,439,524.00 71.40 977,361.00 28.60 

รวม 315,634,897.00 312,795,986.02 71.40 2,838,910.98 28.60 

 

โดยสรุปจากตาราง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดรับจัดสรร

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 

315,634,897 บาท ใชจายงบประมาณทั้งสิ้น 312,795,986.02 บาท คิดเปนรอยละ 71.40 คงเหลือ

งบประมาณทั้งสิ้น 2,838,910.98 บาท คิดเปนรอยละ 28.60  
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย โครงการและกิจกรรม 

การพัฒนาเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายของกลยุทธการจัดการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 39 โครงการ ดังนี ้

กลยุทธที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา 

1. การจัดการศึกษาภาคบังคับ ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ  นางทัศนยวรรณ  จันทศิลป  

งบประมาณ  27,990  บาท 

วัตถุประสงค 

1) เ พ่ือให ทุกโรงเรียนมีความรู  ความเขาใจ 

สามารถดําเนินการการรับนักเรียนใหเปนไปตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 

เปนไปอยางถูกตองและทันตามกําหนดเวลา  

2) เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียน

สามารถรับประชากรวัยเรียนใหเขาเรียนตามเกณฑ

การศกึษาภาคบังคับอยางทั่วถึงเปนธรรม  

3) เพ่ือเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ใหหนวยงาน

ทางการศึกษาอ่ืน และประชาชนทั่วไปรับทราบ  

4) มุงพัฒนาผูเรียนสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

มีคว ามรู ควบคู คุณธรรม  สามารถดํ า เนินชี วิ ต 

อยางรูเทาทัน ทําคุณประโยชนใหกับสังคม และอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข  

5) มุงใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคลอง และสามารถพัฒนาผูเรียน

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งเนนรูปแบบการบูรณาการโดยนําวิถีชีวิตเปนตัวตั้งในการจัดการเรียนรู  

6) มุงพัฒนาใหศูนยการเรียนจัดการศึกษาไดครอบคลุม มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
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ผลการดําเนินงาน 

1) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหความเห็นชอบรางแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อแจงโรงเรียนในสังกัดในการดําเนินการ

รับนักเรียนใหเปนไปตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนและใหเปนไปตามปฏิทินการรับนักเรียน  

2) ประชุมเลขานุการประจําศูนยประสานงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจําเครือขายสถานศึกษา 

เพ่ือชี้แจงและเตรียมการกรอกขอมูลและรายงานการรับนักเรียนใหเปนไปตามปฏิทินการรับนักเรียน  

เพื่อเลขานุการศูนยการรับนักเรียน ชวยกํากับ ดูแล ชวยเหลือ การดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน 

ในเครือขายสถานศกึษา จึงทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย และทันกําหนดเวลา  

3) การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนยการเรียน ในปการศึกษา 2563 

ทําใหผูจัดการศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอนที ่

ขอจัดการศึกษาไดอยางครบถวน สมบูรณมากขึ้น 

ปญหา/อุปสรรค 

การดําเนินการไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวในโครงการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปงบประมาณ 2564 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววัชรากร  ตระการไทย   

งบประมาณ  5,000  บาท 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจเรื่องพหุปญญาของมนุษยในการสํารวจ/คัดกรอง/วัดระดับเชาวปญญา

ของนักเรียน  

2) เพ่ือพัฒนากระบวนการหรือกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญาของผูเรียน  

3) เพ่ือสงเสริมการแนะแนวการพัฒนาตามพหุปญญา  

4) เพ่ือสรางเครือขายเพ่ือการดูแลพัฒนาการดานพหุปญญาของผูเรียนทุกชวงวัย 

ผลการดําเนินงาน 

ไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูหรือผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 237 คน และนิเทศ กํากับ ติดตาม ดวยระบบออนไลน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 

ประเด็นการอบรมใหความรู ไดแก กฎหมายกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคกัน 

สถานศึกษาเปนหนวยงานของรัฐจึงตองจัด สิทธิของบุคคลในการไดรับการศึกษายอมทัดเทียมกัน การศึกษา

แบบเรียนรวมตอบโจทย การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตรง 

ตามวัตถุประสงคของนโยบายและเปาหมายของชาติ ชวยใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสมและ

บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร สรุปผล ดังนี้  

1) ขาราชการครูหรือผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ผานการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

ดวยระบบออนไลน จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 99.16  

2) ขาราชการครูหรือผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่ผานการพัฒนามีความรูความเขาใจในการคัดกรอง

นักเรียนพิการ และสามารถเขียนแผน IEP และ IIP ได  

3) โรงเรียนท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม จํานวน 158 โรง มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

คิดเปนรอยละ 100  

4) นักเรียนพิการเรียนรวม ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 1,670 คน ไดรับการพัฒนา 

ปญหา/อุปสรรค 

เน่ืองจากอยูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายงานผูติดเชื้อ

เพิ่ม ข้ึนอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมรุนแรง ข้ึน จึง กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาเรียนรวม ประจําป 2564 ดวยระบบออนไลน 
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กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววราพร  ดาราศาสตร  

งบประมาณ  82,335  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 3 ทั้ง 2 ดาน คือ ความสามารถดานภาษาไทยและ

ความสามารถดานคณิตศาสตร  

     2) เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  

ที่ไดไปใชในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ

ของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับศูนยสอบ และรายสังกัด 

ผลการดําเนินงาน  

       สํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดดําเนินการโครงการเปนไปดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ การดําเนินการในระดับ

สนามสอบเปนไปตามคูมือการจัดสอบ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่เขารับประเมิน มีการศึกษาที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

ไดสรุป วิเคราะหผลการประเมนิคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และรายงานผลเปนรูปเลมเอกสาร

และเผยแพรรายงานตอผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเพื่อนําผลการทดสอบไปวิเคราะห  

พัฒนาปรับปรุง วางแผนพัฒนาและยกระดับผลการทดสอบใหสูงข้ึน 
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2. การประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววราพร  ดาราศาสตร  

งบประมาณ  68,025  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือประเมินความสามารถดานการอาน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในดานการอาน

ออกเสียงและการอานรูเรื่อง  

     2) เ พ่ือนําผลการประเมิน ที่ ได ไปใช 

ในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาความสามารถ 

ดานการอานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล 

โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับศนูยสอบ 

และรายสังกัด 

ผลการดําเนินงาน 

1) การดําเนินการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคน 

จากโรงเรียนในทุกสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และความโปรงใส มีความนาเชื่อถือ ถูกตอง

ตรงตามความสามารถที่แทจริงของนักเรียน 

2) ผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดจะเปนขอมูลสําคัญ

ที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

เปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม การนําผลไปใชวินิจฉัยขอบกพรองความสามารถ 

ดานการอานของผูเรียนไดอยาง

ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น  โ ด ย นั ก เ รี ย น 

ชั้ นประถมศึกษาปที่  1 ได รั บ 

การประเมินความสามารถดานการอาน

ครบทุกคน และผลการประเมิน 

มี คุ ณ ภ า พอ ยู ใ น ร ะดั บ ดี ม า ก 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ร อ ย ล ะ  77.28  

และคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับ

สังกัด สพฐ. และระดับประเทศ  
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3) ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีขอมูลสารสนเทศและนําผลการประเมินความสามารถ 

ดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปใชเปนกรอบในการพัฒนาความสามารถดานการอานของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหนักเรียนอานออกเขียนไดและปรับปรุงการเรียนการสอนของคร ู
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3. พัฒนาการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวสวาสฎิพร  แสนคํา 

งบประมาณ  600,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพื่อใหครูผูสอนระดับปฐมวัยใหมีความรู

ความเขาใจในรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู

ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนผูสอนยุคใหม

ที่ มีทักษะการจัดการเรียนรู ในศตวรรษที่  21  

จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 

ไดอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ และมปีระสิทธิผล  

    2) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

     1) การประเมินผลการอบรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมการจัดประสบการณตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวม ครูมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณ

ระดับปฐมวัยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผานการอบรมพัฒนาทุกคน (คะแนนโดยรวม คิดเปนรอยละ 95.43) มีคะแนนภาคทฤษฎี 

คาเฉลี่ย เทากับ 18.30 สวนคะแนนภาคปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 27.93  

     2) ผูเขาอบรมพัฒนาตามโครงการการพัฒนา

โรงเรียนสงเสริมการจัดประสบการณระดับปฐมวัย

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

(Montessori) บริบทสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (= 4.61, S.D = 0.37) และเม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ขอ 7 

วิทยากรมีความรู ทักษะ และมีความสามารถ  

ในการถายทอดองคความรู (= 4.84, S.D = 0.37)  

     3)  ผ ล ก า ร สอบ ถา ม คว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ

ขอเสนอแนะของการดําเนินงานโครงการการพัฒนา
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โรงเรียนสงเสริมการจัดประสบการณระดับปฐมวัยท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori)  

บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้  

(1) วิทยากรมีความเปนกันเอง ใชภาษาในการนําเสนอ

ที่เขาใจงายและสามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียน

การสอนไดเลย  

(2) เพ่ือนรวมหองนารัก อัธยาศัยดี  

(3) บรรยากาศในการอบรมไมเครียดจนเกินไป  

(4) เปนการอบรมที่ดี สามารถทําใหเกิดความเขาใจ

ตั้งแตทฤษฎี หลักสูตร วิธีการจัดประสบการณ การจัด

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การวัดผล

ประเมินผลและเปนวิธีการจัดอบรมที่ทําใหผูอบรม 

ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางมีความสุข มีความเชื่อ 

เห็นแนวทางและมีศรัทธาที่จะทําหนาที่ครูไดอยางมี

เปาหมายไดชัดเจน ไมเสียเวลา และสามารถนําไปตอยอด

ใหเหมาะสมกับบริบทของตัวเองอยางแทจริง  

(5) ไดความรูตามที่วิทยากรบรรยายและการปฏิบัติ 

จากที่ไมเคยมีความรู ในเรื่องของมอนเตสซอรีเลย  

ครั้งนี้มาเปดใจรับความรูการจัดการเรียนการสอน 

ตามทฤษฎีมอนเตสซอรี ตามที่สรุปเขาใจการตามแบบ

มอนเตสซอรีใหจัดหมวด 4 หมวด ในหองเรียน  

- หมวดชีวิตประจําวัน  

- หมวดประสาทรับรู  

- หมวดภาษา  

- หมวดคณติศาสตร  

จุดเดนของมอนเตสซอรี คือ มีสื่อที่ใชในการจัดประสบการณการเรียนรู ในสวนของขอมูลเชิงลึก 

จะไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนใหเกิดการพัฒนาอยางสูงสุด  

(6) ไดรับความรู ความเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติในอุปกรณเปนขั้นเปนตอน เริ่มมีจิตใจซึมซับเกี่ยวกับการมีมารยาท 

ในการพูดกับเด็ก คลองแคลว วองไว สงางาม นุมนวล ใจเย็น จะนําไปพัฒนากับเด็กนักเรียนเต็มความสามารถ

และศักยภาพ  

(7) กอนอ่ืนเลย ตองยอมรับวา กอนจะมารวมโครงการการอบรมพัฒนาสงเสริมการจัดประสบการณระดับปฐมวัย

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ไมไดรูจักคําวามอนเตสซอรีเลย แตพอมาเขารับการอบรมในระยะเวลา 10 วัน ไดรับความรู 

เก่ียวกับทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดมอนเตสซอรีและรูสึกเปดใจและชื่นชอบรูปแบบการเรียนรูแบบนี้อยางมาก  

(8) วิทยากรสอนดี ใหคําแนะนําทุกอยาง 
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ปญหา/อุปสรรค 

1) ระยะเวลาในการอบรมเนื้อหา ทฤษฎีและขั้นตอน 

การปฏิบัติอุปกรณเวลานอยไป 

2) ระยะเวลาตามหลักสูตรการอบรม จํานวน 10 วัน 

ผู เขาอบรมและวิทยากร รวมจํานวน 80 คน คาใชจาย

งบประมาณไมเพียงพอและไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

1) ควรจัดอบรมรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดมอนเตสซอร ี

อยางตอเนื่อง และอยากใหมีขอมูลหรือสาธิต วิธีการนําเสนอ

บทเรียนในรูปแบบออนไลนดวย เปนการเปดเผย

รูปแบบการเรียนรูใหคนอ่ืนๆที่สนใจไดเรียนรู  

2) ควรมีการพัฒนาบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน

โครงการการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมการจัดประสบการณ 

ระดับปฐมวัยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

(Montessori) บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยไมตอง

พ่ึงพาวิทยากรจากตางประเทศโดยการสงเขารวมประชุมอบรมสัมมนาระดับนานาชาติหรือสงไปฝก

ประสบการณแบบฝงตัวเรียนรูในโรงเรียนมอนเตสซอรี ในตางประเทศที่ไดตามมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติ  

3) ควรจัดทําและพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียนตามโครงการการพัฒนา

โรงเรียนสงเสริมการจัดประสบการณระดับปฐมวัยท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori)  

บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะชวยใหเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม

และพัฒนาครูใหมีคุณภาพในการจัดประสบการณระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีไดอยางมีประสิทธิผล  

4) ควรมีการนิเทศ ติดตามผลโรงเรียนที่มีครูเขาอบรมโครงการการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมการจัด

ประสบการณระดับปฐมวัยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียน  

5) ควรมีการวิจัยการใชหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมการจัดประสบการณ 

ระดับปฐมวัยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมี ประสิทธิภาพ เช่ือถือไดมากข้ึน  

6) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพระยะยาวถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อดูผลผลิตของการจัด

ประสบการณตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

7) ควรมีการอบรมสัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสมัครเขารับการสัมมนาแลวแตยังไมไดรับ

การอบรมสัมมนา โดยจัดอบรมสัมมนาตามภูมิภาคอยางตอเนื่อง 
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4. บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ผูรับผิดชอบ  นางวิไลลักษณ  จรูญโรจนวิทย  

งบประมาณ  69,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัย

ไดมีทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 และลูกฝงนิสัย 

รักวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย 

ผลการดําเนินงาน 

     1) ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัด

ประสบการณการเรี ยนรู วิทยาศาสตร ระดับปฐมวัย  

ตามแนวทางโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”  

     2) สถานศึกษาที่อยู ในโครงการฯ ไดรับงบประมาณ 

ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จํ านวน 18 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 3,000 บาท  

     3) สถานศึกษาขอรับการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับ

ตราพระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

มีผลการประเมินผานไดรับตราพระราชทานรอบแรก 

รอบสอง และรอบสาม ปการศึกษา 2563 จํานวน 24 โรงเรียน 

 
 

ปญหา/อุปสรรค 

1) การดําเนินงานของสถานศกึษาไมตอเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนครูผูสอนที่รับผิดชอบโครงการฯ  

2) ครูปฐมวัยขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณในการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

3) งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอเนื่องจากกระบวนการประเมินมีหลายข้ันตอนและมีจํานวน

โรงเรียนที่สงผลงานมาก  

4) ขาดงบประมาณในการนิเทศฯ อยางทั่วถึงทุกโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเสริมสรางความรู

ความเขาใจในการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง ทั้งเนื้อหาและเทคนิคการสอนใหม  ๆ 

2) จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมทดแทนครูเกษียณ ยาย ลาออกใหเพียงพอและตอเนื่องทุกป  

3) พัฒนาผูนําเครือขายทองถ่ินและวิทยากรเครือขายทองถ่ิน  

4) สรางเครือขายในการดําเนินงานเพ่ิมเติม เชน ระดับผูบริหารและศึกษานิเทศก 
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5. การเตรียมความพรอมในการจัดแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ  นางจินตนา  ดอกพุฒ   

งบประมาณ  20,000  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในการสอบแขงขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2565  

   2) เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาดานทักษะ

การคิดวิเคราะหและความสามารถทางวิชาการ 

อยางเต็มศักยภาพไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเจตคติที่ดี

ใหนักเรียนรักและมีความสนใจเปนนักคณิตศาสตร

และนักวิทยาศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดนําแบบทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2564 โดยนําวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  

และวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสงเสริมผูเรียน จัดสอนเสริม 

เพ่ิมเติมใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 และรายวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

จัดสอนเสริมใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นอกจากนี้ ยังมีวัสดุ อุปกรณ เพ่ือพรอมในการจัด

สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ดําเนินการในไตรมาสท่ี 2-3 เพ่ือจะไดดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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6. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย:ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอานขั้นสูงและ 

ระบบ PISA-Style Online Testing สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนพวรรณ  ชุมพล   

งบประมาณ  42,020  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เ พ่ือขยายผลการ พัฒนาสมรรถนะ 

การอานขั้นสูงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนไปยังครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยของโรงเรียนที่ เปดสอนในระดับ

มัธยมศกึษาตอนตน  

    2) เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในระบบ 

PISA -Style Online Testing และยกระดับ

การจั ดการ เรี ยนการสอนของครู ผู ส อน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 

ของโรงเรียนที่เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

     ครูผูสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนมีความรูความเขาในในจัดการเรียน

การสอนเพ่ือสมรรถนะการอานข้ันสูงสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมีความรู

ความเขาใจในระบบ PISA -Style Online Testing  

และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรู 

อยางมีประสิทธิภาพ 

ปญหา/อุปสรรค 

     ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการจัดอบรมขยาย

ผลโครงการไมสามารถจัดแบบ On-site ไดการเชื่อมโยงสาระความรู ในการอบรมอาจจะไมสมบูรณ  

จึงไดมีการใชเทคโนโลยี เขามาใชในการอบรมในระบบออนไลนผานโปรแกรม Google meet 
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7. นักเรียน ป.1 อานออกเขียนได 100% 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  

งบประมาณ  5,000  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพครูผูสอน

กลุ มสาระการ เรี ยนรู ภาษาไทย ให มี ทั กษะ 

การจัดการเรียนรูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  

    2) สรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการอานเขียน

ของนักเรียน ป.1  

    3) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการจัด 

การเรียนรูภาษาไทย 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยมีทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 และสรางนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาทักษะการอานการเขียนของนักเรียน ป.1 ไดอยางมีประสิทธิภาพมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

ภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพของเครือขายสถานศึกษา และสถานศึกษาทุกแหง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดดําเนินงานโครงการนักเรียน ป.1 อานออกเขียนได 100 % ประจําปงบประมาณ 2564  

และไดจัดกิจกรรมการผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) “นวัตกรรมการขับเคลื่อน

นักเรียน ป.1 อานออกเขียนได 100 %” โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

“นวัตกรรมการขับเคลื่อนนักเรียน ป.1 อานออกเขียนได 100 %” ระดับดีเยี่ยม ดังนี ้

อันดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน ระดับ 

1 นางกฤษณา  สุทธิวงศ บานดงยาง ดีเยี่ยม 

2 นางนิรมล  เนื้อออน บานวังพระวังไฮ ดีเยี่ยม 

3 นางสาววิลารัตน  นิยมชาติ บานหนองหลมหนองเหลา ดีเยี่ยม 

4 นางชมญพิฎฌา  ดาเหลาธิพัทธ บานดอนแดง ดีเยี่ยม 

5 นางสาวอรัศรา  บํารุงพงษ บานนาผาย ดีเยี่ยม 

6 นางสาวนวลฉวี  พูลทอง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ดีเยี่ยม 

7 นางพรรณศิริ  สายใจ บานขามใหญ ดีเยี่ยม 
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อันดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน ระดับ 

8 นางสาวทิพยสุดา  อาภรศรี บานวังออ(ยอดสังขวิทยา) ดีเยี่ยม 

9 นางสาวพัชรดา  นามปญญา บานกุดกะเสียน ดีเยี่ยม 

10 นางสุพรรนณิการ  คงสุข ปทุมวิทยากร ดีเยี่ยม 

11 นางสาวทิพยสุดา  สวัสดิวงศ บานแดงหมอ ดีเยี่ยม 

     ** หมายเหตุ การจัดเรียงอันดับที่จัดเรียงเฉพาะผลการคัดเลือกผลงานในระดับดีเย่ียม 

ปญหา/อุปสรรค 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการจัดการเรียนการสอน 

ไมสามารถจัดแบบ On-site ไดการเชื่อมโยงสาระความรูในการอบรมอาจจะไมสมบูรณ ทําใหการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

ที่ตองมีการพัฒนาอยางเต็มที ่
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8. บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววัชรากร  ตระการไทย   

งบประมาณ  37,760  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตร 

ระดับประถมศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ  

    2) เพ่ือบูรณาการกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เขากับการจัดการเรียน

การสอน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

    3) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดซื้อสื่ออุปกรณ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯของโรงเรียนในโครงการ  

    4) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษา  

     5) เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนในโครงการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแพรระบาดอยางรวดเร็ว  

มีรายงานผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมรุนแรงข้ึน ดังนั้น เพื่อปองกันและควบคุมสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จึงดาํเนินการขับเคลื่อนโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย โดยใชรูปแบบที่หลากหลาย 

ประกอบดวย  

1) ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนของโรงเรียนที่ เขารวมโครงการ  

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดวยรูปแบบออนไลน  

2) การดําเนินการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน ใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 

ดวยรูปแบบออนไลน ผานแอพลิเคชั่นไลน และ Google Meet เปนระยะและตอเนื่อง ผลการดําเนินงาน 

ครูผูสอนของโรงเรียนที่เขารวมโครงการท้ัง 6 โรงเรียน ไดนําองคความรู และประสบการณที่ไดรับจากการอบรมฯ  

ไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก ซึ่งในชวงที่มีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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สวนใหญครูผูสอนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน ผานแอพลิเคชั่นตางๆ  เชน Zoom, Google Meet 

ครูและนักเรียนสามารถปรับตัวและดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงผลให  

(1) นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีดานการเรียนรูทักษะ

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

(2) นักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองและ

ไดลงมือทําดวยตนเอง  

(3) นักเรียนสรางสรรคชิ้นงานจากการเรียนรู

และจินตนาการ  

(4) นักเรียนไดฝกกระบวนการคิดในการวางแผน

ทํางานและสามารถเรียงลําดับข้ันตอนของการทําชิ้นงาน

โดยนําเสนอเขียนเปนผังงานแบบลําดับ  

(5) นักเรียนใชกระบวนการสืบเสาะผานการเรียนรูรวมกันในการจัดการเรียนการสอน On Line  

ผาน Zoom, Google Meet และ On-hand เรียนที่บานดวยหนังสือเรียนแบบฝกหัด 

ปญหา/อุปสรรค 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหไมสามารถจัดการเรียนการสอน 

แบบ On-Site ได ทําใหเด็กขาดการทํากิจกรรมรวมกันในชั้นเรียน และขาดทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุม 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

เนื่องจากโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เปนโครงการท่ีดีมาก  

สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน จึงควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

และสรางขวัญกําลังใจใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และโรงเรียนอ่ืนที่สนใจ ดังนี้  

1) ควรมีการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  

2) ควรมีการขยายผลโครงการ โดยใหมีการรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 
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9. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววัชรากร  ตระการไทย   

งบประมาณ  10,000  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนการสอน

วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีของ

โรงเรียนในสังกัด  

   2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

และการออกแบบเทคโนโลยีของครูผูสอนในสังกัด  

   3) เพื่อสรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด 

เทคนิควิธี และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

และการออกแบบเทคโนโลยีของครูผูสอนในสังกัด  

    4) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผลการดําเนินงาน 

1) ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ

ครูผูสอนวิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี  

ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดวยระบบออนไลน 

แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

พบวา มีครูและผูสนใจเขารับการอบรมและผานการอบรม 

จํานวนทั้งสิ้น 271 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเขาอบรม อยูในระดับมากที่สุด  

2) จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด 

พบวา โรงเรียนในสังกัดรอยละ 100 มีการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลย ี

ปญหา/อุปสรรค 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไมสามารถจัดการเรียนการสอน 

แบบ On-Site ได ทําใหเด็กขาดการทํากิจกรรมรวมกันในชั้นเรียน และขาดทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุม 
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10. การพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อพัฒนาผู เรียนสูอาชีพและการมีงานทํา ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคโควิด 19 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  

งบประมาณ  10,000  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาครูแนะแนว

ในสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจในการแนะแนว

และพัฒนาตามพหุปญญาและเสนทางอาชีพ  

    2) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาครูใหสามารถ

จัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวพหุปญญาและ

เสนทางอาชีพตามความถนัดและความสนใจ

ของผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน 

     ครูที่เขารวมโครงการ ไดรับการเสริมสรางศักยภาพ

และพัฒนาครูแนะแนวในสถานศึกษาใหมี

ความรูความเขาใจในการแนะแนวและพัฒนา

ตามพหุปญญาและเสนทางอาชีพไดรับพัฒนา

ใหสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวพหุปญญา

แล ะ เ ส น ทา งอ าชี พต ามควา มถนั ด และ 

ความสนใจของผูเรียน 

 

ปญหา/อุปสรรค 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการจัดอบรมขยายผล

โครงการไมสามารถจัดแบบ On-site ได การเชื่อมโยงสาระความรูในการอบรมอาจจะไมสมบูรณ จึงไดมีการใชเทคโนโลยี 

เขามาใชในการอบรมในระบบออนไลนผานโปรแกรม Google meet 
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กลยุทธที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใชระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน ประจําปการศึกษา 2563 

ผูรับผิดชอบ  นางทัศนยวรรณ  จันทศิลป  

งบประมาณ  10,000  บาท 

      วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูเขาอบรมซึ่งเปนนายทะเบียน

ของโรงเรียนเกิดความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการจัดทํา

จัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2) เพ่ือใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในการทดลอง 

ปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดทํา และตรวจสอบ

แบบรายงานผูสํ า เร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน  

       3) เ พ่ือใหสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่

ก ารศึกษา สามารถจัดระบบจัด เก็บข อมู ล

สารสนเทศผูสําเร็จการศึกษาจากแบบรายงาน

ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

ผลการดําเนินงาน 

       การดําเนินงานระยะแรกเปนการวางแผนและ

จัดทําคูมือการใชงานระบบจัดเก็บแบบรายงาน

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน โดยการดําเนินไดประสาน 

และสงหนังสือแจงใหนายทะเบียนโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 58 คน 

ศึกษาขอมูลคูมือการใชงานฯ เตรียมความพรอม 

การเขารับการอบรมตอไป 

ปญหา/อุปสรรค  

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการจัดอบรม  

มกีระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการจัดอบรมท่ียุงยากขึ้น เพราะอยูในชวงที่เปนจังหวัดที่เปนพื้นที่เสี่ยงสูง 
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2. จัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบคุคลดวยระบบ SchoolMIS ปการศึกษา 2563 

ผูรับผิดชอบ  นางวิไลลักษณ  จรูญโรจนวิทย  

งบประมาณ  55,000  บาท 

วัตถุประสงค 

       1) เพื่อจัดเก็บขอมูลดานผลการเรียนของ

นักเรียน (GPA) และจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา

ใหกับผูเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2563 ดวยโปรแกรมระบบ

บริหารจัดกาสถานศึกษา (Web Application : SchoolMIS) 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตเว็บไซต 

(http://schoolmis.obec.expert/)  

      2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนวัดผล

ของสถานศึกษาในการใชเทคโนโลยีจัดทําขอมูล

สารสนเทศดานผลการเรียน และการจัดทํา

เอกสารหลักฐานการศึกษาใหมีมาตรฐานและ

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

     สถานศึกษามี ร ะบบกา รจั ด เก็ บข อ มูล

สาร สน เทศด านผลการ เ รี ยน เชื่ อม โ ย งกั บ

ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ครูทะเบียนวัดผลสามารถออกเอกสารหลักฐาน

การศึกษา ไดแก  ปพ .1 ปพ.2  และ ปพ.3  

ไดถูกตองตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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          ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

      1) สถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบ โดยมีคําสั่ง

ในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง เนื่องจากเก่ียวของ 

กับระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ ที่มีความจําเปน 

ตองทําอยางรัดกุม  

      2) ส วนกลางและสํานั กงานเขต พ้ืนที่

การศึกษาจัดอบรมพัฒนาครูงานทะเบียนวัดผล

เพ่ือสรางความรูความใจในแนวปฏิบัติ และ

ระเบียบที่เก่ียวของที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  

      3) สถานศึกษาสนับสนุนคอมพิวเตอรและ

เครื่องปริ้นเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงในการทํางาน 

ระบบโปรแกรมและจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 
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3. พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบ  นางพรทิพย  ภิญโญ   

งบประมาณ  34,400  บาท 

       วัตถุประสงค  

     1) เพ่ือออกชวยเหลือ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา 

เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

และนโยบายที่เก่ียวของ และเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

ของสถานศกึษามีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด  

     2) เพ่ือสรุปผลการพิสูจนความเชื่อถือไดของ

ขอมูลทางการเงิน และดานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

ใหมีความครบถวน ถูกตอง สมเหตุสมผล 

ผลการดําเนินงาน 

      โรงเรียนในสังกัด จํานวน 25 แหง ไดรับการชวยเหลอื 

กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ของสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เก่ียวของ และเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและ

พัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด 

ปญหา/อุปสรรค 

ผูไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน เปนเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายงานคนใหม ยังไมมีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาและไมเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 

ที่เก่ียวของอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

โครงการควรจัดตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ  

ของสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  52 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ผูรับผิดชอบ  นางชาลินี  ศรีสันต  

งบประมาณ  21,450  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

ไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ที่ กฎหมาย

กําหนด  

     2) เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

ไดขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาให มีเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถปฏิบัติหนาที่

ตามกฎหมายกําหนด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถานศกึษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาดวยระบบออนไลน 

ปญหา/อุปสรรค 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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5. สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning รวมกับภาคีเครือขาย 

ผูรับผิดชอบ  นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล   

งบประมาณ  8,000  บาท 

วัตถุประสงค 

      1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูในการจัด 

การเรียนรูแบบ Active learning  

     2) เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเรียนรูดวยการลงมือ

ปฏิบัติไดและพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง  

     3) เพ่ือใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม 

ในการจัดการ เรียนรู แบบ Active learning  

อยางสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน 

ครู มีความรูความเขาใจแผนการจัดการเรียนรู แบบ Active learning สามารถปรับแผนการจัดการเรียนรู 

เดิมใหเปนแผนการจัดการเรียนรู แบบ Active learning ในทุกกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

และกิจกรรมเสริมความรูอ่ืน ๆ โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย เชน กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ไดอยางมีคุณภาพ 

ครูสามารถปรับรูปแบบการสอนแบบเดิม คือ แบบ Passive Learning เปนแบบ Active learning ใหนักเรียน

เรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยครู ผูสอนเปลี่ยนบทบาทไปเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา (Coach)  

ใหคําชี้แนะในการเรียนรูของผูเรียนนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ รูจักแสวงหาความรู ดวยตนเอง

เรียนรูแบบรวมมือ มีปฏิสัมพนัธในการเรียนรูที่ดีตอกันระหวางผูเรยีนกับผูเรียน ผูเรียนกับครู ผูสอนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตอาสา ไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการนําเสนอ กลาคิดกลาทํา กลาพูด 

กลาแสดงออก มีทักษะในการปรับตัว และการแกปญหา สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได 

ปญหา/อุปสรรค 

      การจัดการเรียนรู  แบบ Active learning  

โดยความรวมมือของภาคีเครือขาย ตองใชเวลามาก

พอสมควรในการจัดกิจกรรม และเปนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ เปนกระบวนการตองมี

ปฏิสัมพันธในการเรียนรูที่ดีตอกันระหวางผูเรียน

กับผูเรียน ผูเรียนกับครูผูสอน แตในชวงสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไมสามารถจัดการเรียนการสอน 

ที่เปนกระบวนการได และภาคีเครือขายไมสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูไดอยางเต็มที่เนื่องจาก

ตองปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอยาเครงครัด 
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ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active learning โดยความรวมมือของภาคีเครือขายในกิจกรรม 

เพ่ิมเวลารูเพื่อใหนักเรียนไดมีเวลาลงมือปฏิบัติ กิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคเพ่ิมมากขึ้น 
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6. นิเทศ กํากับ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของ สพท. 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวอัญชล ี ไชยกาล   

งบประมาณ  4,860  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือสรางความตระหนัก และขับเคลื่อนโรงเรียน

ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัด  

     2) เพื่อนิ เทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

ตามโครงการของโรงเรียนคุณภาพในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน 

      โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร) โรงเรียนคุณภาพที่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณตามคํา ของบประมาณโครงการ

โรง เรี ยนคุณภาพโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา 

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการตาม

โครงการบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล นักเรียนไดผลิตภัณฑที่สามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันและสรางเปนอาชีพได 

ปญหา/อุปสรรค 

       ขอจํากัดของชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการและ

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหการนิเทศกํากับติดตาม มีขอจํากัด 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

     เห็นควรขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการรายงานผล 
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7. พัฒนายุวทูตความดีสูวิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 รวมกับภาคีเครือขาย 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวปยะภรณ  สาริบูรณ  

งบประมาณ  15,700  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และมีโลกทัศน

ที่กวางไกล ตามแนวทางศาสตรพระราชา มีทักษะที่จําเปน 

ในศตวรรษที่ 21 มีคุณสมบัติท่ีสําคัญในการเปนนักการทูตนอย 

ที่ดี ไดแก ทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

ประสานงาน เจรจา และการพูดในท่ีสาธารณะ มีความกลา

แสดงออก มีความเปนผูนํา มีทักษะการปรับตัวท่ีดี พรอมเรียนรู

สิ่งใหมตลอดเวลา มีความรอบรูที่หลากหลาย มีปฏิภาณ ไหวพริบ 

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี มีภาพลักษณนาเช่ือถือ เคารพ และใหเกียรติผูอ่ืน และมีบุคลิกภาพที่สงางามในเวทีโลก  

      2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคานิยมอันดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบที่ดีใหกับผูอื่น และสามารถนําไปปรับใช 

กับการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

3) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริม และ

สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวมผานการลงมือ

ปฏิบัติจริง ที่สอดคลองกับแนวทางการเรียนรูของผูเรียน 

ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 

ครอบคลุมทุกมิติ สูการเปนพลเมืองโลกที่ดี เกง และมีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะแหงความดีดานรักความสะอาดมี ระเบียบ มีความสุภาพออนนอมกตัญู มีวินัย

รับผิดชอบ มีสติสมาธิ มีจิตสาธารณะ รูคุณคาความพอเพียงสามารถนําแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเขาใจ ผูเรียนเกิดจิตสํานึกจิตอาสา และมีโลกทัศนที่กวางไกล 

ตามแนวทางศาสตรพระราชา มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 เปนยุวทูตความดี ซ่ึงมีทักษะการใชภาษาตางประเทศ 

ในการสื่อสารประสานงานเจรจาและการพูดในท่ีสาธารณะ มีความกลาแสดงออก มีความเปนผูนํา มีทักษะการปรับตัวที่ดี  

พรอมเรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลามีความรอบรูที่หลากหลาย มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

มีภาพลักษณนาเชื่อถือ เคารพ และใหเกียรติผู อ่ืน และมีบุคลิกภาพที่สงางามในเวทีโลกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

มีคานิยมอันดี มีคุณธรรม และจริยธรรมเปนแบบที่ดีใหกับผูอ่ืน 

ปญหา/อุปสรรค  การดําเนินการไมตอเนื่องและแนวทางในการขยายผลใหกับภาคีเครือขายอยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

1) นิเทศกํากับติดตาม จากเขตพ้ืนที่ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของอยางตอเนื่อง  

2) ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานผานทางเว็บไซตเขตพ้ืนที่ และเว็บไซตโรงเรียนอัพเดทใหทันสมัยและตอเนื่อง 
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8. สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) 

ผูรับผิดชอบ  นายศิริพงษ  ศิริวารินทร   

งบประมาณ  10,000  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพื่อสังเคราะหผลการตรวจสอบ และผล 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

    2) เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบ และผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

มีผลสังเคราะหผลการตรวจสอบ และผลการประเมิน

ภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

เปนระบบครบวงจร สรุปผลการสังเคราะหประสิทธิภาพ 

และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 193 แหง  

พบวา จัดกลุมตามประสิทธิภาพของสถานศึกษาได 6 กลุม ดังนี ้

1) กลุม YYY จํานวน 140 แหง (รอยละ 72.54)  

2) กลุม NYY จํานวน 48 แหง (รอยละ 24.35)  

3) กลุม YNY จํานวน 1 แหง (รอยละ 0.52)  

4) กลุม NYN จํานวน 2 แหง (รอยละ 1.04)  

5) กลุม YNN จํานวน 1 แหง (รอยละ 0.52) 

6) กลุม NNN จํานวน 3 แหง (รอยละ 1.55)  

พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสถานศึกษากลุม YYY 

จํานวน 140 แหง (รอยละ 72.54) เปนกลุมสถานศึกษาที่มีความพรอมดานกายภาพบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง

และมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและหนวยงานภายนอกเพียงพอมีกระบวนการบริหารและ

การจัดการและกระบวนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กมีคุณภาพ 

ตามเปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนดหรือสูงกวาสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนา
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คุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จํานวน 236 แหง จัดกลุมตามประสิทธิภาพของสถานศึกษาได 4 กลุม ดังนี ้

1) กลุม YYY จํานวน 146 แหง (รอยละ 61.86) 

2) กลุม NYY จํานวน 85 แหง (รอยละ 36.02) 

3) กลุม NYN จํานวน 1 แหง (รอยละ 0.42) 

4) กลุม NNN จํานวน 4 แหง (รอยละ 1.69) 

พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี สถานศึกษากลุม YYY 

จํานวน 146 แหง (รอยละ 61.86) เปนกลุมสถานศึกษาที่มีความพรอมดานกายภาพบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง 

และมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและหนวยงานภายนอกเพียงพอมีกระบวนการบริหารและ

จัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ

ตามเปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนดหรือสูงกวา 

ปญหา/อุปสรรค 

การเขียนรายงาน SAR ไมมีรูปแบบการเขียน

สถานศึกษาไมเขาใจการเขียนรายงานตามมาตรฐาน

การศึกษาตามประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ 

แตละระดับคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

ขอเสนอแนะอบรมใหความรูแนวทางการเขียนรายงาน SAR ใหกับผูบริหารและครู ท่ีรับผิดชอบ 

ระบบประกันภายในใหมีความรู และสามารถเขียนรายงาน SAR ไดอยางถูกตอง 
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9. การนิเทศทางไกลรูปแบบ On-demand ดวยวีดิทัศน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ผูรับผิดชอบ  นางกัญญลักษณ  ศิริวารินทร  

งบประมาณ  15,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     เพ่ือนิเทศครูผูสอนทางไกลรูปแบบ On-demand 

ดวยวีดิทัศนใหมีทักษะการ จัดการเรี ยนรู 

ในศตวรรษที่ 21 

ผลการดําเนินงาน 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ได จัดทําโครงการการนิเทศ

ทางไกลรูปแบบ On-demand ดวยวีดิทัศน 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกรอบ

เนื้อหา/ประเด็นในการนําเสนอในวีดิทัศน ไดแก นโยบายระดับเขต รูปแบบการนิเทศทางไกล 5 on การพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การวัดและประเมินผลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สถานศึกษาที่เปนแบบอยางระดับปฐมวัย คือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนบานโพนแพง 

และระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนปทุมวิทยากร 
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ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

ควรดําเนินงานโครงการทุกปอยางตอเนื่อง 
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10. การสงเสริมการนิเทศเพื่อสรางความเขมแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นางกัญญลักษณ  ศิริวารินทร   

งบประมาณ  8,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     เพ่ือนิเทศภายในครูผูสอนใหมีทักษะการจัดการเรียนรู 

ในศตวรรษที่ 21 

ผลการดําเนินงาน 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 

1 ไดจัดทําโครงการสงเสริมการนิเทศเพ่ือสรางความเขมแข็ง 

ของการนิเทศภายในสถานศึกษาขึ้น โดยมีการจัดทําเอกสาร

คูมือแนวทางทางการนิ เทศภายในโรงเรียนโดยใชหองเรียน

เปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนสงใหทุกโรงเรียนใน

สังกัด และคัดเลือกสถานศึกษาที่ดําเนินงานนิเทศภายใน

ที่ ประสบผลสํา เร็ จ  เปนแบบอย า งได  เ พ่ือ พัฒนา

กระบวนการนิเทศและสรางความเขมแข็ง การนิ เทศภายใน

โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสู

เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพฒันา 

     ควรดําเนินงานโครงการทุกปอยางตอเนื่อง 
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11. การจัดทําสื่อใบงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

ผูรับผิดชอบ  นางธนพร  คํานวณ   

งบประมาณ  71,316  บาท 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 1–6 

ผลการดําเนินงาน 

     การดําเนินงานโครงการโดยการสําเนาใบงานใหโรงเรียนขนาดเล็ก 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ที่มีนักเรียน 60 คนลงมา จํานวนรวมทั้งสิ้น 106 โรง ไดใบงานครบ 

ตามจํานวนนักเรียน 1 คนตอ 1 ชุดๆ ละ 6 เลม โดยการจัดทํา

สําเนาใบงานประกอบดวย ชั้น ป.3 ป.4 และ ป.6 

     ทุกชั้นจะประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 6 เลม  

5 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี ้

1) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

3) กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

4) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร 

 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

ในการจัดสรรใบงานครั้งตอไป ควรใชขอมูลนักเรียนปที่ผานมาแตละชั้นในการเลื่อนชั้นเรียน เชน  

- จํานวนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ใชจัดสรรใหกับนักเรียนชั้น ป.1  

- จํานวนนักเรียนชั้น ป.1 ใชจัดสรรใหกับนักเรียนชั้น ป.2  

- เลื่อนทุกชั้นเรียนจนถึงชั้น ป.6 ก็จะไดจํานวนนักเรียนใกลเคียงกับจํานวนที่เปนจริงมากที่สุด 

 

 

  



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  66 

12. การบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผูรับผิดชอบ  นางกัญญลักษณ  ศิริวารินทร   

งบประมาณ  8,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     เพื่อสนับสนุน สงเสริมรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน 6 รูปแบบ ในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครูผูสอนใหมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ผลการดําเนินงาน 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดจัดทําโครงการนําเสนอผล

การดําเนินงานการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือนําผลการดําเนินงาน 

ที่ เปนแบบอยางไดพัฒนาคุณภาพของการจัด 

การเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล นําไปสู เปาหมายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น โดยมีกรอบเนื้อหาประเด็น

ในการนําเสนอในวีดิทัศน ไดแก ผลการดําเนินงาน

การบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานศึกษาที่เปนแบบอยาง ระดับปฐมวัย คือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนบานโพนแพง  

และระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนปทุมวิทยากร และไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการบริหารการจัดการเรียน 

การสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ตอสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

      ควรดําเนินงานโครงการทุกปอยางตอเนื่อง 
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13. ตรวจเย่ียมพื้นท่ีเชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สงผลตอ

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ผูรับผิดชอบ  นายศิริพงษ  ศิริวารินทร   

งบประมาณ  10,800  บาท 

วัตถุประสงค 

      เพ่ือตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินและพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ที่สงผลตอสมรรถนะสําคัญของผูเรียนที่มีบริบท

การจัดการศึกษาที่แตกตางกัน 

ผลการดําเนินงาน 

      สถานศึกษาที่ เขารวมโครงการมีความรู 

ความเขาใจและสามารถนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ที่กําหนด มีมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพทั้ง 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานการ

บริหารและการจัดการ มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ปญหา/อุปสรรค 

การเขียนรายงาน SAR ไมมีรูปแบบการเขียนสถานศึกษาไมเขาใจการเขียนรายงานตามมาตรฐาน

การศกึษาตามประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพแตละระดับคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

ขอเสนอแนะอบรมการประกันครูภาพใหกับผูบริหารและครูท่ีรับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพ 

ในสถานศึกษาใหมีความรูและสามารถตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประเมิน

ตนเองไดอยางถูกตอง 
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กลยุทธที่ 4 การสงเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

1. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อบ.1 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวสุนิสา  ขําพลับ   

งบประมาณ  15,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพื่อใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเ กิดประโยชนสู งสุดแกตัวนัก เ รี ยน  

ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยขจัดปญหาใหนักเรียน

เปนบุคคลที่มีความสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ  

     2) เพื่อใหสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 

จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับนักเรียน  

ดูแลคุมครองนักเรียน รวมทั้งชวยแกไขและปองกัน

ปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม  

      3) เพ่ือสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

 
 

 

ผลการดําเนินงาน 

1) การติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนรายกรณี ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดดําเนินการใหความชวยเหลือนักเรียนที่ไดรับผลกระทบหรือ

ประสบปญหาตางๆ ตามความเหมาะสม พรอมทั้งไดมีการประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือใหการชวยเหลือและคุมครองนักเรียนที่ไดรับผลกระทบตางๆ จํานวน 19 กรณี  

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรู 

บูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2564 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา โดยมีโรงเรียนและขาราชการครูที่ผาน

การคดัเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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เปนตัวแทนเขารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ ดังนี้  

- โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร)  ตัวแทนโรงเรียนระดับประถมขนาดใหญ  

- โรงเรียนบานอีตอม   ตัวแทนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  

- นางสุพล ครองยุติ   ตัวแทนครูระดับชั้นปฐมวัย  

- นางสุวรรณี ตรีนก   ตัวแทนครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3  

- นางจิรนันท วนารักษ   ตัวแทนครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6  

- นางสุภารัก บุญยืน   ตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1–3  

- นายวิลาศ คํามีแกน   ตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4–6  

3) การสงเสริมความประพฤตินักเรียน โดยมีการแตงตัง้

เจาหนาท่ี พสน. ในสังกัดออกปฏิบัติหนาท่ีในการเฝา 

ระวังเหตุและสงเสริมความประพฤตินักเรียนชวง

เทศกาลสําคัญตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 อําเภอ 

ไดแก  อํ าเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเข่ืองใน  

อํ า เภอม ว งสามสิบ  อํ า เภอดอนมดแดง และ 

อําเภอเหลาเสือโกก พรอมท้ังใหผูปฏิบัติหนาท่ีสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานสงเสริมความประพฤติ

นักเรียน ซึ่งผลการปฏิบัติงานไมพบนักเรียนในสังกัด 

ที่ประพฤติตนไมเหมาะสม 

ปญหา/อุปสรรค 

1) การดําเนินงานติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนรายกรณี

ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมสามารถ

ดํ าเนินการไดอย างสมบู รณ  เนื่ องจากสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID–19) และเนื่องจากบุคลากรตองปรับเปลี่ยนการทํางานเปนรูปแบบ Work From Home สงผลให 

ไมสามารถลงพ้ืนที่เพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดตามเปาหมาย  

2) การใหความชวยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุการณหรือปญหาในดานตางๆ  คอนขางลาชา เนื่องจากเมื่อมีเหตุเกิดข้ึน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไมไดรับรายงานหรือไดรับรายงานลาชา ทําใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเกิดความลาชาหรือไมทันการณ 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหความสําคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดับในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกๆ ดาน พรอมทั้งเนนย้ําถึงการใหความสําคัญตอปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับ

นักเรียนทุกคนใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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กลยุทธที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2564 และการบริหาร

เพื่อลดความเสี่ยงดานการเบิกจายเงิน 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวจันทรฉาย  สืบวงศ  

งบประมาณ  143,700  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือสรางความตระหนัก และขับเคลื่อนโรงเรียน

ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัด  

    2) เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม

โครงการของโรงเรียนคุณภาพในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน  

     เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงินระดับ

โรงเรียน มีความรู  ความเขาใจ สามารถเบิกเงิน 

ไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติงานในระบบ e-gp 

ไดถูกตอง ทําใหมีผลการเบิกจายงบประมาณ 2564 

ไตรมาสท่ี 1 บรรลุเปาหมายการใชจายงบประมาณตาม

มาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ โดยงบลงทุน

กําหนดมาตรการฯไวรอยละ 20 สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เบิกจายได

รอยละ 48.89 งบรายจายประจํากําหนดมาตรการฯ ไว

รอยละ 36 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เบิกจายไดรอยละ 45.57 

ปญหา/อุปสรรค  

บุคลากรทีผู่ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงินมีการเปลี่ยนแปลง 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตองจัดเปนโครงการตอเนื่องเพ่ือพัฒนา

บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่พัสดุและการเงิน ใหเกิดทักษะ ความชํานาญในระบบ และระเบียบ 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแมบทฯ และแนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ใหบรรลุ

เปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิ

ผูรับผิดชอบ นางเนตรหทัย  ณรงคแสง  

งบประมาณ 351,162 บาท 

วัตถุประสงค 

      1) เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และบุคลากรสถานศึกษา 

มีความรูความเขาใจในการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางเปนรูปธรรม  

      2)  เ พ่ื อ ใ ห สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษา

ขับเคลื่อนแผนแมบทฯ สามารถจัดทํารายละเอียด

แผนงาน/โครงการในสวนที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ

แผนแมบทฯ และบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

และเกิดการพัฒนาไดตรงจุด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงาน  

       ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจ

ในการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ

แนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ดําเนินการบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนดไดอยางเปนรูปธรรมเพ่ิมมากขึ้น 

สามารถจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการในสวน 

ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแผนแมบทฯและบรรลุ

เปาหมายของยุทธศาสตรขาติและเกิดการพัฒนาไดตรงจุด 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําความรู 

ที่ไดจากการประชุมไปปฏิบัติไดจริง ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม พบวา ดานสภาพแวดลอม 

อยูในระดับมากที่สุด ดานการนําเสนอขอวิทยากร อยูในระดับมากที่สุด ดานความรู ความเขาใจและความมั่นใจ

ในการนําไปใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก และดานความพึงพอใจตอการเขารวมประชุม อยูในระดับมากที่สุด 
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               ปญหา/อุปสรรค 

      บุคลากรของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  

มีจํานวน 1-2 คน หากมีผูมาประชุมจะทําให 

การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนไมเต็มเวลา 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

      เมื่อจัดทําผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการผาน 

การประชุม และดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

ภายใตยุทธศาสตรชาติแลว ควรมีการติดตามและ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรมีการจัดประชุมอีก 

เพ่ือนําปญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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3. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

ผูรับผิดชอบ  นางเนตรหทัย  ณรงคแสง  

งบประมาณ  30,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 

ทุกระดับสู ก ารปฏิบั ติ ในการ พัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

เพ่ือความเปนเลิศ  

     2) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

     3) เปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิ บัติการ

ประจําปสําหรับสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน  

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี  เขต 1 ได จัดทําแผนปฏิ บัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใชเปนกรอบ

ในการกําหนดแนวทางและเปาหมาย และเปนเครื่องมือ 

ในการปฏิบัติ ราชการของหนวยงานในสัง กัด

สํ านั กง าน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา

อุบลราชธานี เขต 1 ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดรวมกัน ประกอบดวย 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และโครงการ/งบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุบลราชธานี และจุดเนนของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีโครงการจํานวน 62 โครงการ  

ภายใต 5 กลยุทธ ไดแก  

1) การสรางโอกาสทางการศึกษา  

2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

4) การสงเสริมความปลอดภัย ในสถานศึกษา  

5) การสนองนโยบายทุกระดับ  
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4. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให ย่ังยืนสูการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพียงดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 

ผูรับผิดชอบ  นางสาริกา  ชายผา  

งบประมาณ  18,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพื่อใหโรงเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“ศาสตรพระราชา” หลักการทรงงาน และโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สู การจัดการเรียนรู 

อยางเปนรูปธรรม  

     2) ผูบริหาร ครู  ผู เรียนไดรับการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคดิและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  

     3) เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเปนตนแบบ และ

มีผลงานท่ีเปนเลิศ Best Practice เขารับการประเมิน

เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา อยางนอย 5 ศูนย 

ผลการดําเนินงาน 

      โรงเรียนเปาหมายการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก  

โรงเรียนบานแกงซาว โรงเรียนบานทาไห (ไหทอง) 

โรงเรียนบานสรางมิ่ง โรงเรียนบานโพนเมืองมะทัน 

โรงเรียนบานโพนแพง ไดดําเนินกิจกรรมตามที่สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กําหนด 

ไดแก  

1) ผูบริหารโรงเรียน ครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา เขารวมอบรม สรางความรูความเขาใจแนวทางและ

เกณฑการประเมินศูนยการเรียนรูฯ  

2) ผูบริหารโรงเรียนนําคณะครู นักเรียน ศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูฯ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแหลงเรียนรู  

3) ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เสริมสราง อุปนิสัยครู นักเรียน “อยูอยางพอเพียง” 

4) เตรียมความพรอมในการรับการประเมินศูนยการเรียนรูจากคณะกรรมการ  

5) โรงเรียนที่รับการประเมินศูนยการเรียนรูฯ ผานการประเมินฯ ทุกโรงเรียน 
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ปญหา/อุปสรรค 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และใกลปดภาคเรียน 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

งบประมาณในการพัฒนามีจํากัด ไมเพียงพอตอการพัฒนาครบทุกคน ระยะเวลาของการพัฒนามีจํากัด 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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5. การใชระบบบริหารงบประมาณโดยใชโปรแกรม AMSS 

ผูรับผิดชอบ นางสาวจันทรฉาย สืบวงศ  

งบประมาณ 10,100 บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือใชควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค/บรรลุเปาหมายในแตละโครงการ/

กิจกรรม  

     2) ใชควบคุมการรับ–จายเงิน ของแตละใบงวด 

ไดครบถวน ถูกตอง  

     3) ใชควบคุมเงินแทนทะเบียนคุมเงินประจํางวด

ส วนจังหวัด (สามารถแจกแจงรายละเอียดของ 

แตละรหัส งบประมาณไดอยางชัดเจน)  

     4) ใชควบคุมเงินแตละโครงการ/แตละกลุมได

อยางละเอียด  

5) ใชตรวจสอบการบริหารงบประมาณของของเขตพื้นที่ในแตละปงบประมาณไดเปนอยางดี เหมาะสําหรับ 

ผูบริหารที่จะใชเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณภายในองคกร  

6) เปนตัวชวยในการสอบยันความถูกตองของยอดเงินเบิกจายในแตละรหัสงบประมาณ ตามระบบ GFMIS  

7) ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจายเงินตลอดจนเงินคงเหลือไดทุกที่ ทุกเวลาที่ตองการ  

8) การบริหารงบประมาณภายในองคกรเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
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ผลการดําเนินงาน 

สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดมีการดําเนินงานดานงบประมาณ  

โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และกลุมนโยบายและแผน และผูเกี่ยวของ มีการดําเนินการและ

บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการเบิกจายผานระบบบริหารงบประมาณโดยใชโปรแกรม AMSS ในการเบิกจาย 

สงผลการดําเนินงานดานบริหารงานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลตอการควบคุมงบประมาณการ

บริหารจัดการงบประมาณ สะดวกรวดเร็วในการสรุปผลรายงานการใชจายงบประมาณ สามารถตรวจสอบ

งบประมาณคงเหลือไดเปนปจจุบัน 

ปญหา/อุปสรรค 

1) การกรอกขอมูลการจัดสรรงบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนในการเลือกใบงวด  

2) การบันทึกจัดสรรงบประมาณไมเปนปจจุบัน เจาหนาที่ผูเบิกไมบันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบได  

3) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลไมสามารถดําเนินการ

ตามที่วางแผนไว 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

เมื่อไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ ขอความรวมมือทุกฝายที่เก่ียวของใหนําเขาขอมูลใหเปนปจจุบัน 
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6. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก หัวหนากลุม หัวหนางาน และบุคลากร

ทางการศึกษา ปงบประมาณ 2564 

ผูรับผิดชอบ  นางปวารณา  รอยพิลา  

งบประมาณ  22,890  บาท 

         วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือใหผูเขารวมไดรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา 

ไดรับขาวสารตางๆ ทันเหตุการณ และเปนปจจุบัน 

และนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  

     2) เพ่ือสรางเครือขายความสามัคคีรวมมือในการ

ปฏิบัติงานใหสนองยุทธศาสตรของกระทรวงศกึษาธิการ  

     3) เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน 

เพ่ือหาทางแกไขรวมกันเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

      4) เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความสามัคคี 

ในองคกร โดยใชกิจกรรม PLC 

ผลการดําเนินงาน 

1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา 238 โรงเรียน 

ผานระบบ Facebook Live ผูเขารวมการประชุมออนไลน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษา/

ผูอํานวยการกลุม/ศึกษานิเทศก ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเขาใจและรับทราบแนวนโยบาย  

ขอราชการสําคัญ เรงดวน สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน 

2) ประชุมพุธเชา ผานระบบ Video Conference เพ่ือรับนโยบายขอราชการ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  

3) จัดทําคําถวายพระพรออนไลน ผานเว็บไซต ubn1.go.th ใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

ไดเขาชื่อลงนามถวายพระพร 

ปญหา/อุปสรรค  

ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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7. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป 2564 

ผูรับผิดชอบ  นางเนตรหทัย  ณรงคแสง  

งบประมาณ  6,000 บาท 

วัตถุประสงค 

     เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ การจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และการประเมินสถานะของหนวยงานใน

การเปนระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ผลการดําเนินงาน  

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผานระบบทางเว็บไซต ไดครบ 100 % ดังนี้ 

1) รายงานผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

2) รายงานผลการติดตามรายงานผลการบริหารและ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  

 

     3) รายงานผลการประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA)  

         การดําเนินการมีกระบวนการ ดังนี ้

- ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

และมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดําเนินงานรอบที่ 1  

- ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (กพร.) กําหนด  

- ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0  

เพ่ือดําเนินการจัดทํารายละเอียดเอกสารหลักฐานแนบการรายงานรอบ 12 เดือน 
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ปญหา/อุปสรรค 

     1) การประเมินสถานะของหนวยงาน 

ในการเปนระบบราชการ 4.0 เปนเรื่องใหม

สําหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทําให ไม เขาใจ

เนื้อหาการรายงานขอมูลเทาที่ควร 

     2) การติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน 

จ ะมี ค ว ามล าช า ในกา ร ได รั บ ข อมู ล จ าก 

ผู รั บผิ ดชอบโครงการเนื่ อ งจากบุ คลากร 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติงาน Work from home 

การประสานงานจะไมเต็มที่เทาที่ควร 
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8. ฝกอบรมหลักสูตร “การย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing)” 

ผูรับผิดชอบ   นางสาวจันทรฉาย  สืบวงศ  

งบประมาณ    - 

วัตถุประสงค 

    1) เ พ่ือใหผูมีสิทธิขอรับบําเหน็จบํานาญ 

ไดรับความสะดวกในการขอรับสิทธิบําเหน็จบํานาญ

ของตนเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

    2) การนําระบบการทํางานที่ เปน Digital  

เขามาประยุกตใชในการทํางานการอยางคุมคา

และมีมาตรฐาน เพ่ือการบริการที่มีความทันสมัย 

และรวดเร็ว  
 

      3) เพ่ือใหขาราชการและลูกจางประจําที่จะพนจากราชการและมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญสามารถ 

ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองอยางถูกตองและสามารถติดตามขอมูล

เก่ียวกับการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจายและการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ  

รวมถึงรายงานการเบิกจายของตนเองในมิติตาง ๆ ดวยตนเอง ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือผานระบบ

โทรศัพทมือถือ Smartphone  

      4) เพ่ือใหขาราชการและลูกจางประจําที่พนจากราชการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไป

ติดตอที่สวนราชการ สามารถพิมพเอกสารใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จายไดดวยตนเอง  

      5) เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

     การดําเนินงานของโครงการ โดยขาราชการ

และลูกจางประจําท่ีจะพนจากราชการและ 

มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ ปงบประมาณ 2564 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จํานวนทั้ งสิ้น 177 คน  

ครบรอยละ 100 ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเขาใจและสามารถ

เขาระบบขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปญหา/อุปสรรค 

      การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ประสบปญหาเทคโนโลย ี

ไมพรอมใชงานสําหรับทุกคน มีผูจะเกษียณ 

คร ู167 ราย ลูกจางประจํา 10 ราย  

เขารวมประชุม online สูงสุด 94 ราย 
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9. โรงเรียนคอนเน็กซอีด ี(โรงเรียนประชารัฐ) 

ผูรับผิดชอบ  นางชาลินี  ศรีสันต  

งบประมาณ  241,695  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือดําเนินการในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอีดี  

    2) เพ่ือจัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินงานผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนภายใตโครงการคอนเน็กซอีดี  

    3) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานงบแลกเปา 
 

ผลการดําเนินงาน 

     โรงเรียนคอนเน็กซอีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จํานวน 69 โรงเรียนไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม ในระบบ

ออนไลน และไดรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนให

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  

      และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และโรงเรียนคอนเน็กซอีดี จํานวน 13 โรงเรียน 

ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 8.97 

ปญหา/อุปสรรค 

     สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไมสามารถออกนิเทศ กํากับ ติดตามที่โรงเรียน

ได 
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10. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ  นางลาวัลยฉวี  ศรีงาม  

งบประมาณ  9,000  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือใหสถานศึกษาที่เขารับการประเมิน

สถานศกึษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ไดรับรางวัล 

พระราชทาน ในระดับกอนประถมศึกษา และ

ประถมศึกษา  

    2) เพ่ือใหสถานศึกษาที่สงนักเรียน เขารับ

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ไดรับรางวัลพระราชทาน ในระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

     สรุปผลการดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียน

และสถานศึกษาเพ่ือขอรับรางวัลพระราชทาน  

ปการศึกษา 2564 ในลําดับที่ 1 จะไดเปนตัวแทน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือเขารวมแขงขันในระดับ

จังหวัด  

ประเภทสถานศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดเล็ก  

     ลําดับที่  1 โรงเรียนบานปะอาว อําเภอเมือง

อุบลราชธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     ลําดับที่  2 โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ 

(วิจิตรราษฎรสามัคคี) อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  91 

 

ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดกลาง  

     ลําดับท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ  

     ลําดับท่ี 1 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร) อําเภอเขื่องใน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปญหา/อุปสรรค 

     ในแตละปมีโรงเรียนในสังกัด เขารวมโครงการคัดเลือกนักเรียน 

และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนอยมาก   

ทําใหไมเกิดการแขงขัน และการพัฒนาจึงไมเตม็ที่ 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

     สรางความตระหนักใหโรงเรียนเปนคําสําคัญและ 

สงโรงเรียน/นักเรียนเขารวมโครงการคัดเลือกนักเรียน 

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานใหมากขึ้น 
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11. อารยเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงดวย “โคก หนอง นา แหงน้ําใจและความหวัง” 

ผูรับผิดชอบ  นางจินตนา  ดอกพุฒ   

งบประมาณ  44,176  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือใหคณะครูและบุคลากร ไดนําองคความรู 

ที่ไดรับจากอบรมประชุม โครงการอารยเกษตร 

สืบสาน รักษา ตอยอด ตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงดวย “โคก หนอง นา แหงน้ําใจ

และความหวัง” (สพฐ.) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระดมความคิด อยางมีสวนรวม ใหไดแบบและ

หลักคิดของโรงเรียน  

    2) เ พ่ือส ง เสริ มสนับสนุนให ครู  นัก เรี ยน 

กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน นําความรู 

ความเขาใจ ในสิ่งที่เรียนรูผานคลิปวีดีโอ วีดีทัศน 

ไปประยุกตใชกับบริบทที่เหมาะสมกับโรงเรียน

บานทาไห (ไหทอง) และชุมชน  

    3) เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูบริหาร 

ครู บุคลากรในโรงเรียน ผูนํานักเรียน ผูแทนชุมชน

เก่ียวกับ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด  

ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงดวย  

“โคก หนอง นา แหงน้ําใจและความหวัง”  

      4) เ พ่ือขยายผลตอยอด สร า ง เครือข ายชุมชนองคกรอารย เกษตร  สื บสาน  รักษา  ตอยอด  

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงดวย “โคก หนอง นา แหงน้ําใจและความหวัง” ใหครู นักเรียน 

กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน นําความรู ความเขาใจ ในสิ่งที่เรียนรูผานคลิปวีดีโอ วีดีทัศน  

ไปประยุกตใชกับบริบทที่เหมาะสมกับโรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน 

      จากการจัดการอบรมโครงการพัฒนาบุ คลากรโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด 

ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงดวย “โคก หนอง นา แหงน้ําใจและความหวัง” ผลการดําเนินงาน 

มีการขยายผลจากคณะครูแกนนําท่ีเขารวมอบรมไปยังคุณครู ท้ังโรงเรียน เพ่ือใหคณะครูและบุคลากร  

ไดนําองคความรูความเขาใจในหลักสูตรอารยเกษตรเขาใจในหลักกสิกรรมธรรมชาติ และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงนํามาสรางฐานการเรียนรู (ทั้งกสิกรรมและอารยธรรม) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิดอยางมีสวนรวม 

ใหไดแบบและหลักคิดของโรงเรียน ปรับปรุงพ้ืน ท่ีเ พ่ิมเติมให เปนพ้ืนที่ เรียนรูของครูนักเรียนและ 
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        ชุมชนบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาใน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

ในรายวิชาเพ่ิมเติม สวนระดับชั้นอ่ืน บูรณาการในกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โรงเรียนเปนสถานที่  

รวมใจใหทุกฝายไดมาเรียนรูและปฏิบัติจริ ง 

โดยออกแบบพ้ืนที่จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี 

รวมมือกับชุมชน ปราชญชาวบานในการสรางฐาน

การเรียนรู ไดวางแผนดึงบริบทศูนยการเรียนรูตาม

ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 

ดานการศึกษามาเสริม ใหเกิดความยั่งยืน 

ปญหา/อุปสรรค 

     ปญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมโครงการ

พัฒนาบุคลากรฯ นี้ ไดพบวาครู บางสวนยังไมเขาใจ 

ในการสรางอารยเกษตรใหกับชุมชน และการปรับเปลี่ยน

เพ่ือที่จะปรับเปนหลักสูตร และบูรณาการหลักสูตร

สูการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียน 

 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

      ควรจัดการประชุมโรงเรียนอารยเกษตรเพื่อทบทวนและมีครูปฏิบัติการจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

และภาคีเครือขายลงพ้ืนที่ใหความชวยเหลือ แนะนําโรงเรียน ในการขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร 

สูการปฏิบัติ และการจัดหองเรียนอารยเกษตรอยางชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาไดตามเปาหมาย 
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12. คาย “เยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  

ประจําป 2564 

ผูรับผิดชอบ  นายปญญา  ตรีเลิศพจนกุล  

งบประมาณ  34,500  บาท 

วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก

ใหนักเรียนเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย 

มีหลักคิดที่ ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม  

เกิดความรักความหวงแหน มีความรับผิดชอบ 

เห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม  

    2) เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจ 

ทักษะการคิดวิเคราะห คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค คานิยมที่ดี มีทักษะในดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

     3) เพ่ือพัฒนาครูและผูเก่ียวของใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน และออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูบนฐาน Active Learning บูรณาการดานการอนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 

ตามบริบททองถิ่น 
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ผลการดําเนินงาน 

     การดําเนินงานโครงการคาย “เยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก  

1) โรงเรียนเขื่องใน (เจรญิราษฎร)  อําเภอเข่ืองใน   จังหวัดอุบลราชธานี  

2) โรงเรียนบานปะอาว   อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  

3) โรงเรียนบานโนนจานหนองแสง  อําเภอเข่ืองใน   จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการดําเนินงาน 

1) นักเรียน ครู และผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทางทรัพยากรธรรมชาติ 

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

2) นักเรียน ครู และผูเก่ียวของ มีความตระหนัก มีจิตสํานักที่ดีและเห็นถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ 

เกิดความรัก ความหวงแหน รวมถึงรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

3) นักเรียน ครู และผูเกี่ยวของ มีความเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนกษัตริย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 

มีทักษะชีวิต สามารถตอยอดขยายผลกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในโรงเรียนชุมชน 

และทองถ่ิน 

4) โรงเรียนชุมชน และทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมตามโครงการขยายผลดานการอนุรักษ 

แหลงเรียนรู ทางทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปญหา/อุปสรรค 

     1) ไมสามารถนํานักเรียนมารวมกันจัด 

กิจกรรมคายโดยพรอมกัน ทําใหตองมีการปรับแผน 

การเขาคายในรูปแบบใหม 

     2) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สงผลใหไมสะดวกในการดําเนินโครงการเขาคาย

ของนักเรียน 
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13. สงเสริมการทําวิจัยเชิงพื้นท่ีการจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววราพร  ดาราศาสตร   

งบประมาณ  30,000  บาท 

วัตถุประสงค 

     1) เ พ่ื อ พัฒน าศั ก ยภ า พนั ก วิ จั ย ร ะ ดั บ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     2) เพ่ือทําวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อจัดทํานโยบาย 

การจัดการเรียนรูวิถีใหมของโรงเรียนในสังกัด  

     3) เพ่ือวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนลักษณะตาง ๆ คนขอดี ขอเสีย โอกาส 

อุปสรรคในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพ และ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

4) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ และการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  

5) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของนักวิจัย 

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และดําเนินการวิจัยเชิงพ้ืนที่ และไดรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

ในการจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม เรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระดับสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดังนี ้

ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

วิสัยทัศน  

“สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  
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พันธกิจ  

1) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนนการมี

สวนรวมและเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มตาม

ศักยภาพ มีทักษะดานอาชีพ ทักษะชีวิตและมีความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เปาประสงค 

1) ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการทั้งดานบุคคล (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ 

สิ่งอํานวยความสะดวก (Material) และวิธีการ (Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจั ดการ เรี ยนรู ได อย า งมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผล 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3) การดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูเรียน 

มีความรูเต็มตามศักยภาพมีทักษะดานอาชีพทักษะชีวิตและมีความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

4) ผู เรียนมีความรู เต็มตามศักยภาพ  

มีทักษะดานอาชีพ ทักษะชีวิตและมีความปลอดภัย 

ภาย ใต ส ถานการณการแพร ระบาดของ 

โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยไดกําหนดแนวทางดําเนินงานและ

ตัวชี้วัด แบงเปน 3 ดาน ดังนี ้

   (1) ดานการบริหารจัดการ 

   (2) ดานการจัดการเรียนรู 

   (3) ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ปญหา/อุปสรรค 

1) ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยนอย  

2) เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการเก็บขอมูล 

ของคณะวิจัยบางสวนไดขอมูลที่ไมครบถวน เพราะไมสามารถลงพ้ืนที่ในการสัมภาษณเชิงลึกกับประชากร 

ในการวิจัยได 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

1) ควรมีการดําเนินการวิจัยในประเด็นอ่ืนๆ ในการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหครอบคลุมพื้นที่เพิ่มจํานวนนักวิจัยใหมากยิ่งข้ึน 
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สวนที่ 4 

ปญหา/ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการดําเนินงานขับเคลื่อน 

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทที่มีความหลากหลายและ

แตกตางกัน ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล การกระจายอํานาจ โปรงใสตรวจสอบได 

และเนนกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา ยังไมสามารถ

ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้ เพ่ือการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาดานการศึกษา 

สูการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี ้

ปญหา/อุปสรรค 

1) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2) การเปลี่ยนบุคลากรบอย  ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ/กฎหมาย  หลักเกณฑ  

ขอบังคบัท่ีเก่ียวของ กอใหเกิดขอผิดพลาด เชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุและการเงิน เปนตน 

3) ระยะเวลา งบประมาณ ไมเพียงพอ ไมสอดคลองและเหมาะสม  

4) การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา อาทิ ตําแหนงธุรการ ภารโรง  

ไมเพียงพอและไมตอเนื่อง  

5) นโยบายไมชัดเจน ขาดความตอเนื่อง 

6) โรงเรียนเขารวมโครงการนอย สงผลใหไมเกิดการพัฒนาและการแขงขัน 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

1) มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความชํานาญอยางตอเนื่อง 

2) สงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ สื่ออุปกรณ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ใหเพียงพอ

และเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานตอเนื่อง 

3) ขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน 

4) ควรมีการจัดสรรอัตรากําลังตามความขาดแคลนใหครบ เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

5) เนนกระบวนการมีสวนรวม การสรางภาคีเครือขาย 

6) มีนโยบายท่ีชัดเจน 

7) นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินอยางตอเนื่อง 

8) ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักแกโรงเรียนในสังกัด ใหความรวมมือและ

ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว 
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ภาคผนวก 
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ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายถาวร  คูณิรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2. นายเข็มพรชัย  ทองนอย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1  

3. นายสุพงษ  โอวาท รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 

4. นายธวัชชัย  ถิตยรัศมี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 

5. นายอภินันทิชัย  แกระหัน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 

 

คณะผูจัดทํา 

1. นายสุพงษ  โอวาท รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1  

2. นางอุณารัตน  ลาผาน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

3. นายประสาน  พิลาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวสุกัญญา  นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

5. นางวรนุช  ศรีพุทธิบาล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นายทศพร  ขาววงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นางวาสนา  มุสิกสาร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

ผูรวบรวม/เรียบเรียง 

นางสาวสุกัญญา  นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 




