
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564





ก 
 

คํานํา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเสมอภาคทั่วถึงแกประชากรวัยเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โดยใชยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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กระทรวงศึกษาธิการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 14  

ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร แกวมณี) ประกอบดวย การตรวจราชการกรณีปกติ และ

การตรวจราชการกรณีพิเศษ  ดังนี้ 
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1.1 ดานความมั่นคง 

1.2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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2.2 มาตรการการปองกัน แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
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จะเปนประโยชนสําหรับการตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งตอไป 
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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เขตตรวจราชการที่ 14 

ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร  แกวมณี) 

------------------------ 

        
 

ขอมูลพื้นฐาน 

ชื่อหนวยรับตรวจ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1         

 ที่ตั้ง   199  ถนนสุรศกัดิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี   

 สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               

กระทรวงศึกษาธิการ           

 เปดสอนในระดับ อนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษา                           

 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งหมด  2,112 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 

 จํานวนนักเรียน    ทั้งหมด 32,805 คน (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

    1. การตรวจราชการกรณีปกติ (รอบท่ี 2) 

 1.1  ดานความม่ันคง 

  1.1.1 การสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง และมีคุณธรรม  

ความเปนพลเมือง ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ – เนตรนารี ในการจัดกิจกรรม

ตามกระบวนการทางลูกเสือ – เนตรนารี ตามโครงการทบทวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 

ในสถานศึกษา  

การดําเนินงานลูกเสือเขตพ้ืนที่และงานลูกเสือจังหวัด 

(1) โรงเรียนตนแบบลูกเสือ ประจําป 2564 ของ สพฐ. ไดแก โรงเรียนบานสรางมิ่ง สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดพิจารณาผลการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลูกเสือประจําปงบประมาณ 2564 

ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ทั้ง 5 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานผูกํากับลูกเสือ ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ดานผลงานดีเดน ดานลูกเสือ

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับ ทุกโรงเรียน กิจกรรมที่เปนอัตลักษณของลูกเสือ  
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      โดยมีวัตถุประสงคใหโรงเรียนตนแบบลูกเสือเปนศูนยการเรียนรู ศึกษาดูงานของโรงเรียนตางๆ โดยมี

โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 137 โรงเรียน และไดรับการจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนละ 10,000 บาท  

เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาโรงเรียนตนแบบลูกเสือ ทั้งนี้ กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการตองไมกระทบและ 

เปนภาระกับครูผูสอนตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในเรื ่องลดภาระทางการศึกษา  

(หนังสือประกาศและแจงจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.)  

(2) โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจําปงบประมาณ 2564 ของ สป. ไดแก โรงเรียนบานสรางมิ่ง

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดําเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชกระบวนการดานลูกเสือ สรางบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมใหเยาวชน 

เปนพลเมืองดีของประเทศ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไดรับการประเมินตามหลักเกณฑ

อยูในอันดับที่ 1 คือ โรงเรียนบานสรางมิ่ง และอันดับที่ 5 คือ โรงเรียนบานดอนแดง 

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน จะเรียนเชิญตัวแทนจากสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  

เขารับมอบประกาศนียบัตรและโลรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะแจงกําหนดการและสถานที่ใหทราบตอไป สวนสถานศึกษาที่มีการประเมิน 

ตามหลักเกณฑ ในระดับดีมาก จะไดรับประกาศนียบัตรจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ประกาศจาก ศธจ.อุบลราชธานี) 
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(3) การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ใหกับบุคลากรในสังกัด หลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) 

จํานวน 1 รุน 77 คน ระหวางวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2564 ณ คายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี  
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(4)  โครงการคัดเลือกคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2564 ดวยสํานักงาน

ลูกเสือแหงชาติกําหนดการคัดเลือกผู บังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป  2564 เพื่อเปนขวัญกําลังใจ 

แกผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ อุทิศตนจนบังเกิดผลดีตอกิจการลูกเส ือ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา 

ตามคุณลักษณะหลักเกณฑ 10 ขอ คะแนนการประเมินตองไม ต่ํากว า รอยละ 80 จํานวน 10 คน 

ประกอบดวย ประเภทผูบริหาร 3 คน ประเภทผูสอน 5 คน และประเภทผูสนับสนุน 2 คน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ 

ตอผูบังคบับัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีตอกิจการลูกเสือ  
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(5)  การติดตามเยี่ยมคายและมอบนโยบายใหกับผูบริหารและบุคลากรสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

โดย ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563  

ณ คายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคาย จํานวน 3.7 ลานบาท พรอมทั้ง

สงเสริมใหมีกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาใหมากข้ึน โดยฝกอบรมผูบังคบับัญชาลูกเสือระดับ

ผูนํา ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) ใหกับผูบริหารโรงเรียนเอกชน และผูบริหารของ กศน. “ฝากใหครูทุกคน 

นอกจากจะทําหนาที่ของครู ที่มีจิตวิญญาณความเปนครูแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนผูนําในเรื่องของ

ความมีระเบียบ และปฏิบัติตามคาํปฏิญาณลูกเสือท่ีไวใหดวย  
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(6) การติดตามเยี่ยมคายและใหขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงานสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  

โดย ดร.สุทิน  แกวพนาเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) วันที่ 21 มีนาคม 2564  

ณ คายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี  

 

(7) สํานักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกตนไมในวันตนไมประจําปของชาติ 

พ.ศ. 2564 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกภายใตชื่องาน “รวมใจไทยปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน” สืบสานสู 100 ลานตน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  

งานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทั้งนี้ สํานักงาน

ล ูก เส ือจ ังหว ัดอุบลราชธาน ีไ ด ดํา เ น ินก า ร จ ัด ก ิจ ก ร รม ปลูกตน ไมและปล ูกปา เฉลิมพระเกียรติ  

อาทิ ตนพะยูง ตนยางนา ตนประดูปา ตนมะคาโมง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ คายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี 

ภายใตมาตรการในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) และ 

มีผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผูแทนจากสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูแทนจากสถาบัน

อาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผูแทนจากสถานศึกษาเอกชน และบุคลากรทางการลูกเสือ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้  

จํานวน 50 คน  
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2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

จากการติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี 

พบวาครูขาดความรูความเขาใจทักษะขบวนการในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร    

 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 

                จัดอบรมครูหลักสูตรกิจกรรมนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และนิเทศติดตามแนะนําเพ่ือให

ครูมีความรู ทักษะ และขบวนการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมี

ความระเบียบวินัยตอไป 

 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

                               สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดการอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อใหครูมีความรู 

และทักษะในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ ลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาไดอยางถูกตองเพ่ือสรางระเบียบวินัย

ใหกับนักเรียนตลอดไป 

 5)  ปจจัยความสําเร็จ (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง มีตนแบบ หรือแบบอยางที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

                              จากการไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนกิจกรรมนักเรียนลูกเสือ-เนตรนาร ี

ในสถานศึกษาไดมีสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในกิจกรรมลูกเสือ-เนตนารีในสถานศึกษา คือไดรับรางวัล  

โรงเรียนตนแบบลูกเสือ ผูกํากับลูกเสือดีเดน ผูบริหารที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมลุกเสือ-เนตรตารีดีเดน และ 

เปนโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ของเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ผูรายงาน  

นายศริิพงษ ศิริวารินทร 

        ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

 นางอรอุมา คําสุข 

        ตําแหนง ผูประสานงานลูกเสือจังหวัด 
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 1.2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย  โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)  พัฒนาทักษะ  (Up skill)  

และการเรียนรูทักษะใหม (New skills)   เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรูทักษะใหม 

(New skills) เพื่อการสรางโอกาสเขาถึงการยกระดับและการพัฒนาทักษะใหมๆ เพิ่มความสามารถ 

ในการนําเทคโนโลยีหรือดิจิตัลมาปรับใชในดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอนของครู 

และการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) มีการจัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลนรูปแบบตาง ๆ มีการประชาสัมพันธ อบรม

พัฒนาครูเปนระยะเพ่ือใหสามารถรูเทาทันเทคโลโนโลยีและดิจิตัลท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

  นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหครูออกแบบกระบวนการเรียนรูทักษะใหม (New skills)  ที่สามารถ

พัฒนาผูเรียนเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี เรียนรูแบบรวมมือ เรียนรูเปนกระบวนการกลุม เพื่อใหเปนผูที่

สามารถยืดหยุนและปรับตัวในสถานการณตางๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค แสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

จัดการกับอารมณตนเองได สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาการ เชน  

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ การจัดการเรียนรูแบบ Stem Education เปนตน เนนทักษะอาชีพ  

โดยจัดกิจกรรมใหหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เชน อาชีพในชุมชน 

เม่ือจบการศึกษาภาคบังคับ หากไมศกึษาตอ สามารถนําความรูไปปรับใชในการประกอบอาชีพและอาศยัอยูใน

ชุมชนไดอยางมีความสุข 

ผลการดําเนินการงาน ดังนี้ 

  - โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ โรงเรียนบานขาโคม อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

  - ตนแบบการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพ ไดแก การทําไมกวาดทางมะพราว โรงเรียนบานกุดกะเสียน 

อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  การปลูกขาว โรงเรียนบานหนองหลมหนองเหลา และโคกหนองนา  

โรงเรียนบานทาไห (ไหทอง) 

 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

     - การเขาถึงการเรียนรูในรูปแบบออนไลน 

     - วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สื่อการสอน 

          - สัญญาณอินเตอรเน็ต 

       - ทักษะทางดานเทคโนโลย ี

       - สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 

     - แนะนําเว็บไซต วิธีการ ชองทางในการเขาถึงรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

     - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สื่อการสอน 
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            - สวนกลางควรสนับสนุนสัญญาณอินเตอรเน็ต 

     - อบรม พัฒนา ศึกษา คนควาเพิ่มเติม ฝกปฏิบัติ และนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

        - ปฏิบัติตามมาตรของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

       - จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนา

ทักษะ (Up skill)  และการเรียนรูทักษะใหม (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน บรรจุในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

 5)  ปจจัยความสําเร็จ  (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง  มีตนแบบ หรือแบบอยางท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

      - ครูผูสอนตองปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูวางแผน

ออกแบบกระบวนการเรียนรูรวมกับผูเรียน เปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูชี้แนะ เปนผูแสวงหาความรูใหม

ตลอดเวลา เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

                 ผูรายงาน  

นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล 

                                                                                                      ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

 

 1.2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และหองเรียนอาชีพสูการสรางอนาคตใหผูเรียนมีอาชีพ

และมีงานทํา 

  1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย            

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไมมี

การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และหองเรียนอาชีพแตมีการสงเสริมการดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมให

ผูเรียนมีอาชีพและมีงานทําดังนี้  

- จัดทําและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาระหวาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 กับสถาบันอาชีวศึกษา ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

โดยทุกฝายตกลงท่ีจะแสดงเจตนารมณรวมกันในการเพ่ิมปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาแตละสาขาอาชีพเพื่อ

ดึงดูดความสนใจในการศึกษาตอสายอาชีพ 

- มีการประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีการจัด

กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและใหปรับปรุง

อาคารสถานที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะอาชีพ  

- มีการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทํา

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในระบบออนไลนใหกับครูแนะแนว

โรงเรียนในสังกัดทุกคน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนมีอาชีพและมีงานทํา  
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เปนการยกระดับการขับเคลื่อนและเปนตนแบบการดําเนินงานแนะแนวของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งขยายผล

การขับเคลื่อนงานแนะแนวครอบคลุมท่ัวพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการการเรียนการสอนการฝก
ประสบการณอาชีพ (Work Experience) ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน สงเสริมให
นักเรียนคนพบตนเอง มีเปาหมาย ตัดสินใจเลือกเสนทางการศึกษาและการประกอบอาชีพไดสอดคลองกับ
ความถนัดและศักยภาพ รวมทั้งทิศทางแนวโนมตลาดแรงงาน 

- แจงใหสถานศึกษาจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมทักษะอาชีพอยางนอย 1 รายวิชา โดยยึด 

แนวดําเนินการตามเอกสาร "แนวทางการเสริมสรางทักษะและเสริมสรางประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน"  

ใหผูเรียนไดเรียนอาชีพตามความถนัดและความสนใจ    

- มอบหมายใหศึกษานิเทศกนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณอาชีพอยางตอเนื่อง   

- สนับสนุนใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนฝกประสบการณอาชีพ (Work experience) 

โดยทําหนังสือแจงใหนักเรียนฝกประสบการณในสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เชน วิทยาลัยสารพัดชาง 

สถาบันพัฒนาฝมือและแรงงาน หรือเขารวมโครงการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น 
 

1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

(1) สถานศึกษาในสังกัดที่เขารวมโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียน 

จนมีความรูพื้นฐานในงานอาชีพและเปนแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพในอนาคตได   

(2) นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณอาชีพตาม 

ความถนัดของนักเรียน 

(3) ครูผูรับผิดชอบไดรับการเสริมสรางศักยภาพใหมีความรูความเขาใจในการแนะแนว

และพัฒนาตามพหุปญญาและเสนทางอาชีพ 

(4) ครูผูรับผิดชอบไดรับพัฒนาใหสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวพหุปญญาและ

เสนทางอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

(5) ครูผูรับผิดชอบไดแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่สามารถนําไปประยุกตใช 

ใหเหมาะสมกับบริบท และภารกิจของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และมีสมรรถนะ

ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงองคความรูไปสูชีวิตจริง ตามความถนัดและความสนใจสูเสนทาง

อาชีพในอนาคตอยางมีคุณภาพ 

 2) ขอคนพบ/ปญหาอุปสรรค 

(1) คานิยมของผูปกครองมุงเนนใหบุตรเรียนตอในสายสามัญมากกวาสายอาชีพ 

(2) สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณและสื่อวัสดุครุภัณฑในการจัดการเรียนรูงานอาชีพ 

(3) สถานศึกษาขาดแคลนครูผูสอน/ผูชํานาญการสอนในดานงานอาชีพ 

(4) การจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพหรือกิจกรรมภาคปฏิบัติ ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลเทาที่ควร 
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 3) วิธีการแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการตามประเด็นนโยบาย 

(1) จัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแสดงผลงานดานอาชีพ (Open House)  

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรมตางๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนคานิยมของผูปกครอง

ในการศกึษาตอสายอาชีพอยางตอเนื่อง  

(2) จัดสรรงบประมาณดานอาคาร โรงฝกงานและวัสดุครุภัณฑ ที่เก่ียวกับงานอาชีพใหกับ

โรงเรียน/สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เปดการสอนงานอาชีพเพื่อใหนักเรียนไดมีความรูพื้นฐานและสามารถ

ตอยอดในสายอาชีพระดับที่สูงขึ้นตอไป 

(3) พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพ/ครูแนะแนว ที่ไมไดจบการศึกษาสายอาชีพ

หรือแนะแนวอยางเปนระบบ  

 4) ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ือใหผูเรียนมีอาชีพและ 

มีงานทําในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อใชเปนแนวทาง 

ใหเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาไปปรับใชใหมีความเหมาะกับสถานการณ 

5) ปจจัยความสําเร็จ (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง มีตนแบบ หรือแบบอยางที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

         การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา (Open House) การแนะแนว

การศึกษาและอาชีพแตละสาขาอาชีพ เปนการสงเสริมและดึงดูดความสนใจ สงผลใหผูเรียนศึกษาตอ 

สายอาชีพ ซึ่งจะทําใหมีอาชีพและมีงานทําในอนาคตตอไป 

ผูรายงาน  

นายสุเมธ  มัดธนู  

นางสาวนพวรรณ  ชุมพล 

        ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

 

 1.2.3  การจัดการศึกษาแบบทวภิาค ี

- 

 

  1.2.4  การขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

- 
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 1.3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 1.3.1  การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย          

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดการสงเสริมสนับสนุนให

สถานศกึษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลการขับเคลื่อน สรุปได ดังนี ้
 

  ผลท่ีเกิดขั้นกับครูผูสอน พบวา 

        (1) ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการเปนผูสอนแบบบรรยายใหความรูโดยให

นักเรียนเปนผูรับความรูฝายเดียว มาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) และเปนผูใหคําปรึกษา  

ใหคําแนะนํา ชี้แนะ (Coach) ใหผูเรียนไดเขาถึงองคความรูดวยการออกแบบกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการ 

ที่หลากหลาย เชน จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบ Stem Education การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

แบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) , Co-5 Step เปนตน 

        (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสรางบรรยากาศเชิงรุกมากข้ึน เปดโอกาสใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธระหวางกัน คิดวิเคราะห สรางสรรคงาน สืบคนขอมูลดวยตนเอง 

              (3) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนโดยใหผูเรียน 

มีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง  

  ผลท่ีเกิดขั้นกับผูเรียน พบวา 

   (1) นักเรียนมีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น เห็นไดจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากคร ู

   (2) นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูผูสอน รูจักการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

   (3) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู มีทักษะในการนําเสนอ กลาคิด กลาทํา กลาแสดง 

ความคิดเห็นมากขึ้น 

             (4) นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เห็นไดจากการมีสวนรวมและความสนใจ 

ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งไป 

             (5) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยตรง  

เห็นไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลําดับ 

 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

       เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

ทําใหสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด เพราะตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู

รูปแบบผสมผสาน (On-site On-line และ On-hand) 
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 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 

       ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหเขากับรูปแบบการเรียนรู On-site On-line และ On-hand 

ภายใตมาตรการการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

                 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

อยางตอเนื่อง 

 5)  ปจจัยความสําเร็จ (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง มีตนแบบ หรือแบบอยางที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

       - มีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายทําใหครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 8 ทักษะ 

และสงผลตอสมรรถนะของผูเรียน 

    - ครูผูสอนไดเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรูทักษะใหม 

(New skills) เ พื ่อนํามาปรับใช ในการจัดการเร ียนรู ในหองเร ียนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู 

ใหเขากับรูปแบบการเรียนรู On-site On-line และ On-hand ภายใตมาตรการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

                        - จากการดําเนินการตามนโยบายทําใหมี โรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนรู 

ที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงวิชาชีพ (PLC) และ

เผยแพรผลงานโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในรูปแบบ On-demand ผานทางเว็บไซตโครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 https://sites.google.com/view/satawad21ubon1/ โดยใหโรงเรียนตนแบบจัดทําวีดิทัศน

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการฯ จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหผูเขารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ 4.79) โดยผูเขารวมกิจกรรมเปนผูบริหาร

สถานศึกษา รอยละ 10.88 ครรูอยละ 86.01 และบุคลลากรทางการศึกษารอยละ 3.11 ของผูเขารวมกิจกรรม

ทั้งหมด 

   - จากการจัดการเรียนรูตามวิธีการดังกลาวสงผลใหนักเรียนกลุมเปาหมายรอยละ 100  

มีทักษะจำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 
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ผูรายงาน 

นางสาวปยะภรณ สาริบูรณ 
        ตําแหนง ศึกษานิเทศก 
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 1.3.2  การพัฒนาครูใหมีทักษะความรูและความชํานาญการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

- ครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดมีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเองในการใชงานสื่อ

เทคโนโลยีและทักษะการสอนภาษาอังกฤษอยูเสมอ 

- ครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดเขารับการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CEFR 

 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

         ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําให 

ไมสามารถทําการเรียนการสอนแบบปกติ On site ได 100% ทําใหการดําเนินงานตางๆ ตองปรับใหเขากับสถานการณ 

ในปจจุบัน ครูตองใชการสอนที่หลากหลาย บูรณาการการสอน ท้ังในรูปแบบ On line, On demand  

 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 

สํานักงานเขตพื้นที่ ไดประชาสัมพันธเผยแพรการอบรม สัมมนาตางๆ ดวยวิถี On line 

และมีการจัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด 

และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อดิจิทัลของโรงเรียนในสังกัดดวยระบบ On line และมีการนิเทศ 

กํากับ ติดตามโรงเรียน  ผานระบบ On line เชนกัน 

 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

สํานักงานเขตพื้นที่สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานการนิเทศ กํากับติดตาม และ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สนับสนุนใหมีการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูดวย

ระบบ On line ใหมากยิ่งข้ึน 

 5)  ปจจัยความสําเร็จ  (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง  มีตนแบบ หรือแบบอยางท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

ปจจัยความสําเร็จ  เชน  นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน 

เชน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี โรงเรียนเข่ืองใน (เจริญราษฎร) อําเภอเข่ืองใน 

การใช Digital Platform On Learn เพ่ือการเรียนรู เปนตน 

 1.3.3  หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย     

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดดําเนินการเตรียม 

ความพรอมการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี ้

       - สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด ออกแบบกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

       - ขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning ซึ่งเปนการเรียนรูผานการปฏิบัติ 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ภายใตโครงการการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning โดยครูผูสอนออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning ในแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใชรูปแบบ/วิธีการ

จัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่หลากหลาย ซึ่งเปนรูปแบบ/วิธีการสอนท่ีจะนําไปใชในหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
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ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
- ครูผูสอนมีความรูความเขาใจการรูปแบบ/วิธีการพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรู 

ความเขาใจ ทักษะและคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตนเรียนรูไปประยุกตใชในการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ และ 
ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

- ครูมีความรูความเขาใจ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู 
ที่ครอบคลุมดานทักษะ คณุลักษณะเพ่ือใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานสมรรถนะตาง ๆ ได 

- นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการนําเสนอ 
ทักษะการเรียนรูแบบรวมมือ ทักษะในการเรียนรู/แสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะกระบวนการคิด กลาคิด 
กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก  

- นักเรียนมีเจตคติ ท่ีดีตอการเรียน เรียนรูอยางมีความสุข สามารถนําความรู 
ไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 
- การเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ไมสามารถขับเคลื่อนไดอยางเต็มที่ เนื่องจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ตองปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด เพ่ือความปลอดภัยของครู/นักเรียน  

- การขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
ระดับหองเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดสมรรถนะที่ตองการ ตองใชเวลา และการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับครู และตองใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                               - สรางความรูความเขาใจหลักสูตรฐานสมรรถนะใหกับครูผูสอนเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมโดยการสอดแทรกในการประชุม อบรม สัมมนาตางๆ ดวยระบบ Online  
   - ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียน และหองเรียน เพ่ือเปนแหลงเรียน
สําหรับผูเรียน 
   - สรางเครือขายผูปกครอง/ชุมชน ในการจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน 

 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 
      - สรางความตระหนักเพื่อใหครูไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะ

หลักที่สําคัญตอการใชชีวิต การทํางาน และการเรียนรู ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวธิีสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

       - จัดทําแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ บรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

 5)  ปจจัยความสําเร็จ (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ
ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง มีตนแบบ หรือแบบอยางที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

     การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม ที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทุกภาคสวน
ของโรงเรียน  มีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนางานเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา นําพานักเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะศตวรรษท่ี 21 และมีคณุธรรม จริยธรรม สรางคณุงามความดี คณุลกัษณะที่พึงประสงค 
ดํารงวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความตั้งใจและความรวมมือรวมใจในการพัฒนาองคกรของครูและบุคลากร  
เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ 
                  ผูรายงาน นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล 
                                                                                                      ตําแหนง ศึกษานิเทศก 
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1.4   ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 1.4.1 การใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู  และใชดิจ ิทัลเปนเครื ่องมือการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย   

การใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ศึกษานิเทศก

ผูรับผิดชอบ ดําเนินการขยายผลการใชงาน (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ใหโรงเรียน

ไดนําไปใชงานในการจัดการเรียนการสอน  

 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

       โรงเรียนไมสามารถเขาใชงานได 100 % เน่ืองจากรูปแบบการใชงานเปนลักษณะออนไลน 

ซึ่งไมเหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษา อีกทั้งโรงเรียนบางแหงยังขาดอุปกรณในการเขาใชงาน และ

สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเพียงพอทั้งครู และนักเรียน  

3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 สนับสนุนอุปกรณ สัญญาณอินเตอรเน็ตสําหรับครู  เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 

 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

- 

 5)  ปจจัยความสําเร็จ  (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง  มีตนแบบ หรือแบบอยางท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

       - โรงเรียนออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน สรางหองเรียนเสมือนจริง   

โดยใช Google Classroom ครูผูสอนบันทึกคลิปการสอนเพ่ือผูเรียนสามารถดูยอนหลังได     

 
ผูรายงาน  

นางธนพร  คํานวณ 

นางสาวสุวิจยา มุลทา 

ตําแหนง ศึกษานิเทศก 
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 1.4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย      

(1) เด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและไดรับการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู 

ที่หลากหลาย โดยเนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ เนนเด็กเปนสําคัญ การลงมือปฏิบัติกิจกรรม  

การเคลื่อนไหว การเลนอยางสรางสรรค ภาษาและการรูหนังสือ ทักษะทางคณิตศาสตรพื้นฐาน ทักษะทาง

วิทยาศาสตรพื้นฐาน เทคโนโลยี  การตรวจสุขภาพประจําวัน อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  

อยางครบถวนตามหลักโภชนาการ   

     (2) ครูปฐมวัย ไดรับการสงเสริมดานความรูความเขาใจในหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

การจัดประสบการณการเรียนรูดวยรูปแบบหรือนวัตกรรมที่หลากหลาย ไดแก นวัตกรรมมอนเทสซอรี  

โดยมีโรงเรียนที่เขารวมการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยดวยนวัตกรรมมอนเทสซอรี จํานวน 55 โรงเรียน  

              (3) ครูปฐมวัย ไดรับการสงเสริมดานความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก Computer Science Unplugged ฝกใหเด็กคิดแกปญหาและ 

คิดอยางเปนระบบ ดวยการเลนเกมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เปนพ้ืนฐานตอยอดการศึกษาตอ 

ในศาสตรอ่ืนอันเก่ียวกับคอมพิวเตอร โดยไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอร  กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ STEM โครงการ บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย การพัฒนา

ทักษะทางสมอง EF สําหรับเด็กปฐมวัย และการผลิตสื่อ  

             (4) สถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในโรงเรียนขนาดเล็กในการสอนจัดการเรียนการทางไกล ON AIR ดวย DLTV และสื่อหกสิบพรรษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

    (5) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ไดดําเนินการนิเทศ กํากับติดตาม

การจัดการศึกษาปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 (ปงบประมาณ 2564 ไตรมาศที่ 2)  

ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนและภายในโรงเรียน โดยสถานศึกษา 

มีการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สะอาด และมีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

    (6)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดดําเนินการนิเทศ 

กํากับติดตามการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid 19) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 (ปงบประมาณ 2564 ไตรมาศท่ี 4) เพ่ือติดตามและสราง 

ความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง ในรูปแบบการเรียน 

การสอนผสมผสานทั้งรูปแบบ On Hand   On Demand  ON Line และ On Air  

(7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ไดเผยแพรสื่อเอกสาร

ความรู เพื่อสื่อสารความเขาใจใหกับครู และผูปกครอง ไดแก E Library ชุดหนังสือนิทาน 72 เรื่อง  หนังสือ

เด็กไทยวิถีใหม หนังสือการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หนังสือแนวทางการสงเสริมพัฒนาการสําหรับพอแม   

         (8) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม วินัย และสติปญญาที่สมตามวัย  
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 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

              (1) การขาดความรูความเขาใจของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

เนื่องจากผูปกครองสวนใหญยังเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการ ที่เด็กปฐมวัยปฐมวัยจะตอง

ไดรับประสบการณสําคัญตามชวงวัยของเด็กอยางสมดุลทุกดาน 

              (2) ความคาดหวังของพอแมผูปกครอง ผูบริหารและครูผูสอนบางคนที่ตองการใหเด็ก 

อานออกเขียนได “เรงเรียนเขียนอาน” นอกจากนี้การใชสื่อเทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็ก เชน ไอแพต 

โทรศัพทมือถือ หรือการสอนดวยโทรทัศนโดยปลอยใหเด็กอยูโดยลําพัง ซึ่งมีสวนทําใหเด็กมีความบกพรอง 

ในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน และขาดพัฒนาการดานภาษา และสังคม 

 (3) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) การสื่อสาร 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจกับผูปกครองในการชวยเหลือดูแลการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย คอนขางยาก 

เนื่องจากมีผูปกครองออกไปทํางาน ไมมีความเขาใจในการจัดกิจกรรมและขาดแคลนสื่ออุปกรณ 

 (4) ครู  ผูบริหารและสถานศึกษา ขาดความรูและความเขาใจที่ถูกตองเ ก่ียวกับ 

การสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย     

 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 (1) ใหการศึกษากับพอแม เพ่ือเตรียมความพรอมในการมีบุตรและดูแลสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัย โดยการมีสวนรวมของ 4 กระทรวง ไดแก กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ควรมีการดําเนินการในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง ไมใชแคประกาศเปนนโยบาย 

 (2) พัฒนาศึกษานิเทศกทุกคน ใหมีความรูความเขาใจในการนิเทศการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามหลักการ การจัดประสบการณการเรียนรู และการใชสื่อเทคโนโลย ี

          (3) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามหลักการ และการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการ

ทุกดาน และการใชสื่อเทคโนโลยี อยางตอเนื่อง 

              (4) สรางเครือขายบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในการแลกเปลี่ยน 

องคความรูและแบงปนขอมูลในการดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางทั่วถึง  

 (5) สนับสนุนสื่อ อุปกรณ เอกสารความรู ทั้งพอแมผูปกครอง และสถานศึกษาอยางทั่วถึง 

 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(2) จัดทําแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกับพอแมผูปกครอง 

(3) พัฒนาโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ และศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย  

เพ่ือเปนแหลงวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรม สื่อ และแหลงเรียนรู 

(4) สงเสริมสนับสนุนการคัดเลือกรูปแบบนวัตกรรม และ Best Practice เพ่ือเผยแพร

และกระตุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหกับครูและผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด และการยกยอง

เชิดชูสถานศึกษาที่มีความสําเร็จในการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย  
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 5)  ปจจัยความสําเร็จ  (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง  มีตนแบบ หรือแบบอยางท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

จากการดําเนินงานพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยตามนโยบาย ทําใหสถานศึกษาปฐมวัยที่

ไดรับการยอมรับและเปนโรงเรียนตนแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี ้

(1) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนโรงเรียนตนแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษา

ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ระดับเขตตรวจราชการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไดรับรางวัลรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู

ปฐมวัยดานผูสอน ระดับศึกษาธิการภาค 14 ปการศึกษา 2562 

(3) โรงเรียนอุบลวิทยาคม ไดรับรางวัลรูปแบบการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย 

ดานผูบริหารระดับศึกษาธิการภาค 14 ปการศึกษา 2562 

(4) โรงเรียนอุบลวิทยาคม เปนโรงเรียนศูนยพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ                   

การเรียนรูปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอรี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตามประกาศ สพฐ. 

(5) สถานศึกษาอีกหลายแหงไดรับการยอมรับ และความไววางใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน 

ทั้งในระดับจังหวัด ไดแก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ จัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอรี  

โรงเรียนบานหนองหลมหนองเหลา โรงเรียนเข่ืองใน (เจริญราษฎร)  โรงเรียนบานนามึน ที่จัดการศกึษาปฐมวัย

บูรณาการ 6 กิจกรรมหลักและบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอรี   

(6) โรงเรียนโรงเรียนบานนามึน ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับกอน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ปการศกึษา 2562 

(7) โรงเรียนโรงเรียนเข่ืองใน (เจริญราษฎร) ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ระดับกอนประถมศึกษาขนาดกลาง  ปการศกึษา 2563 

(8) สถานศึกษาในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ไดรับตรา

พระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อยางตอเนื่องทุกป 

(9) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่สมบูรณทุกดาน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค และมีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีพัฒนาการในระดับด ี

ทุกดาน รอยละ 87  

ผูรายงาน  

นางสาวสวาสฎิพร แสนคํา 

นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย 

  ตําแหนง ศึกษานิเทศก 
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 1.4.3  การเขาถึงทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และผูดอยโอกาส 
 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

              ผลการขับเคลื่อนนโยบายในการเขาถึงทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  ไดแก 
               (1)  นักเรียนพิการสามารถเรียนรวมไดกับนักเรียนปกติ   
                 (2)  นักเรียนพิการสามารถขอสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอ่ืนใด จากหนวยงาน 

ที่เก่ียวของได  เชน  ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศกึษา 10 จังหวัดอุบลราชธาน ี
                 (3)  นักเรียนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความพิการและเหมาะสมจากครูผูสอน 

ที่เขียนแผน IIP และ IEP  

2) ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 
    ขอคนพบ 
     (1) นักเรียนพิการสามารถพัฒนาได  ถาครูผูรับผิดชอบใหความสําคัญและสงเสริมรวมทั้ง

เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนใหการสนับสนุน และความชวยเหลืออยางจริงจัง 
     (2) นักเรียนพิการสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพ ถาครูไดเขียนแผน IIP และ IEP 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ไดเขียนไวในแผนทั้งสอง 

    ปญหาอุปสรรค  
                          (3) มีครูบางสวนที่รับผิดชอบนักเรียนพิการเรียนรวม ไมไดจัดทําแผน IIP และ IEP 
 ใหกับนักเรียนพิการ 

                          (4) ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 
    3) วิธีการแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการตามประเด็นนโยบาย 

                (1) นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียน  ผานระบบออนไลน เนื่องจากสถานการณโรคแพรระบาด 

และใหความชวยเหลือปรึกษา แนะนําครูผูรับผิดชอบ 
                (2) สรางเครือขายใหความชวยเหลือและสนับสนุน    
 4) ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

                  (1) เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาควรจัดหาปจจัยสนับสนุนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวม     
                  (2) การจัดสรรงบประมาณในการนิเทศ กํากับและติดตาม หรืออ่ืน ๆ ควรจัดสรรให 

ตั้งแตตนงบประมาณ            

 5) ปจจัยความสําเร็จ (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ
ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง มีตนแบบ หรือแบบอยางที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

                ปจจัยความสําเร็จ  เชน  นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียน

บานนาดีทุงเจริญ  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณครูที่ใหความสําคัญและชวยเหลือนักเรียนพิการ
เรียนรวมอยางจริงจัง  คือ นางสาวนุชรัตน ศุภลักษณ  ไดจัดทํา “สื่อการสอนบัตรกระจายคําและสะกดคําควบกล้ํา  
ร  ล  ว  สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูเทียบเทา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3”  ทําใหนักเรียน

พิการเรียนรวมสามารถอานออกเขียนได 
ผูรายงาน  

นางฉววีรรณ  วะรงค 

ตําแหนง ศึกษานิเทศก 
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 1.4.4  ความปลอดภัยของผูเรียน 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแนวทางรักษาความปลอดภัย

ของสถานศึกษาในดานตางๆ เชน ดานการปองกันและแกไขอุบัติเหตุ ดานการปองกันและแกไขอุบัติภัย  

ดานการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม เปนตน โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง 

เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังพัฒนาความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการดําเนินการ 

แจงใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงดําเนินกิจกรรมตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน เพื่อใหนักเรียน

ทุกคนไดรับการปกปอง คุมครอง ดูแลชวยเหลือ และไดรับความเอาใจใสผานการติดตามของครูประจําชั้น  

ซึ่งครูจะรับทราบขอมูลเชิงลึกของนักเรียนเปนรายบุคคล หากนักเรียนคนใดมีปญหาเกิดขึ้นทางโรงเรียนจะสามารถ

แกไขปญหาไดตรงจุด โดยมีการดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน  

3. การสงเสริมพัฒนานักเรียน 

4. การปองกันและแกไขปญหา 

5. การสงตอที่มีประสิทธิภาพ 

โดยดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน เชน กิจกรรมการเยี่ยมบาน 

กิจกรรมคายทักษะชีวิต กิจกรรมโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด กิจกรรมรณรงคเหลาบุหรี่ เปนตน นอกจากนี้

สํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดประสานใหสถานศึกษาในสังกัดไดสอดสองดูแลนักเรียน 

ตามขั้นตอนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียนที่มีปญหาสามารถหาทางแกไขปญหาไดอยางตรงจุด  

เชน ปญหาความยากจน ปญหาครอบครัวแตกแยก ซึ่งปญหาเหลานี้อาจสงผลนําไปสูการที่นักเรียนถูกทอดท้ิงหรือ

การคามนุษย นักเรียนไมไดรับความปลอดภัยในชีวิต สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน 

มีทักษะอาชีพ เพิ่มรายไดระหวางเรียน สรางใหนักเรียนสามารถเรียนตอจนจบหลักสูตร เรียนตอในชั้นที่สูงขึ้นได 

ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมฝกอาชีพ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน 

 2) ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

     การประสานหนวยงานเพ่ือชวยเหลือนักเรียนในการสงตอมีขั้นตอนตองใช เวลา 

ในการประสานงานมากเกินไป และโรงเรียนบางแหงขาดบุคลากรในการรับผิดชอบโดยตรง 

 3) วิธีการแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการตามประเด็นนโยบาย 

     - หนวยงานตนสังกัดใหชวยเหลือในการสงตอนักเรียน ควรลดข้ันตอนการปฏิบัติหรือ 

รับนักเรียนไวในการดูแล 

     - ใหความรูหรืออบรมครูเก่ียวกับการชวยเหลือนักเรียนในเบื้องตน  

 4) ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

      - จัดงบประมาณเพ่ือใชในการอบรมใหความรูกับคร ู

      - แตละหนวยงานประสานความรวมมือกันเพ่ือลดข้ันตอนในการสงตอนักเรียน 
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 5) ปจจัยความสําเร็จ (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง  มีตนแบบ หรือแบบอยางท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

     (1) สถานศึกษา และขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เขารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และรางวัลครู

ตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2564 และไดรับรางวัลท้ังในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา  และระดับเขตตรวจราชการ ดังนี ้

- โรงเรียนเข่ืองใน (เจริญราษฎร) ไดรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ 

- โรงเรียนบานอีตอม ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ 

- ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร) ไดรับรางวัลรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ

ทักษะชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 

- ครู โรงเรียนบานกุดกะเสียน ไดรับรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ

ทักษะชีวิต ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศกึษาปที่ 1 – 3 

- ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร ไดรับรางวัลรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ

ทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 

(2) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เขารวม

เปนโรงเรียนแกนนําดานการคุมครองเด็ก ในโครงการโรงเรียนคุมครองเด็ก โดยมีการดําเนินงานคุมครองเด็กภายใต

มาตรฐานโรงเรียนคุมครองเด็ก 3 มาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งมีสถานศึกษาที่เขารวมโครงการจํานวน 7 โรง ไดแก 

โรงเรียนบานทุงขุนนอยหนองจานวิทยา โรงเรียนชุมชนบานหัวเรือ โรงเรียนบานขาโคม โรงเรียนบานปะอาว  

โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง) โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ (วิจิตรราษฎรสามัคคี) และโรงเรียนบานปลาดุก  

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

        ผูรายงาน  นางสาวสุนิสา  ขําพลับ 

           ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานพ้ืนที่การศึกษา 
        

 1.4.5  การศกึษาตลอดชีวิต 

- 
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 1.5   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดคดัเลือกโรงเรียนโรงเรียนในสังกัด  

เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ  จํานวน 11 โรงเรียน  โดยในระยะที่ 1 ไดดําเนินการคัดเลือก 

โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 350,000 บาท  

เพ่ีอยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (อยูระหวางดําเนินการ) 

อําเภอ 
โรงเรียน 

(โรง) 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

(โรง) 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

(โรง) 

เมืองอุบลราชธานี 55 28 2 

เขื่องใน 73 55 3 

มวงสามสิบ 67 54 4 

ดอนมดแดง 17 10 1 

เหลาเสือโกก 25 22 1 

รวม 237 169 11 

 (ขอมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564) 

 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. การชี้แจงนโยบายในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

และสถานศึกษา ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  

แตปญหาสวนใหญคือ นโยบายในการดําเนินงาน

ยังไมชัดเจน ทั้งในดานงบประมาณ  

ดานการพัฒนา ทําใหผูบริหารสถานศึกษา  

ชุมชน ผูปกครอง ยังม่ันใจในการดําเนินการ 

1. ควรจัดทํากรอบ วิธีการ ใหมีความชัดเจน 

ครอบคลุม สามารถชี้แจงใหผูบริหาร

สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองม่ันใจ 

ในนโยบายที่ดําเนินการ  

2. การสํารวจขอมูลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการควรมีการออกแบบ และวางแผน

การรายงานท่ีเปนระบบ เนื่องจากขอมูล 

ที่รายงานไปแลว มีการแจงดําเนินการแกไข และ

เปลี่ยนแปลงบอย 

2. ควรการวางแผนระบบการจัดเก็บขอมูล

ใหชัดเจน และรัดกุมมากยิ่งข้ึน และ สพท. 

รายงานขอมูลไปแลวควรมีศนูยขอมูล 

เพ่ือใหสามารถแกไข และตรวจสอบได 
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ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

3. ภาระงานไมควรมอบให สพท. เขต 1  เปนผูรวบรวม

และรายงาน 

3. ควรใหทุก สพท. รายงานขอมูลรวมกัน 

(ถาดําเนินการในการจัดเก็บขอมูลท่ีดี 

จากขอ 2 การดําเนินการจะรวดเร็ว ทันเวลา) 

     

ผูรายงาน นางอุณารัตน ลาผาน   

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

 1.5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

- 

 

 1.5.3  โรงเรียนคณุภาพประจําตําบล 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

 1. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 52 โรงเรียน ไดจัด 

การเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้ 

  - จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน    จํานวน  33 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  63.45 

  - จัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand   จํานวน  13 โรงเรียน คิดเปนรอยละ  25.00 

  - จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site      จํานวน   6 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  11.54 

   2. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาออนไลน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช 

การประชุมวิดีโอทางไกลดวยโปรแกรม Google Meet จํานวน 52 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 

    3. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลไดรับการประเมินประเมินคุณธรรมและประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA Online) อยูระหวางการดําเนินการ 

  4. ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 งบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง (รายการปเดียว) และครุภัณฑของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

จํานวน 48 โรงเรียน  งบประมาณ จํานวน 4,761900 บาท ทุกโรงเรียนไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

  5. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลไดรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอรสําหรับโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 11 โรงเรียน รวมงบประมาณ 3,271,400 บาท 

   1) โรงเรียนบานกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา)   

   2) โรงเรียนบานปากหวยวังนอง  

   3) โรงเรียนบานหนองไหล (พุธเพ่ิมวัฒนราษฎร)  

   4) โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ (วิจิราษฎรสามัคคี)  

   5) โรงเรียนบานธาตุนอย (สิงหประชาวิทยาคาร)  

   6) โรงเรียนสหธาตุสามัคค ี(บําเพ็ญพิทยาคาร)  
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   7) โรงเรียนบานนาดีทุงเจริญ  

   8) โรงเรียนบานหนองไขนก  

   9) โรงเรียนบานสรางม่ิง  

   10) โรงเรียนบานหนองหลมหนองเหลา  

   11) โรงเรียนบานเหลาเสือโกก 

   ทุกโรงเรียนไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว 

  6. ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง (รายการปเดียว) จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานสวางหนองเสือ รายการสวม สพฐ.4 (หองสวม 4 หอง) 

งบประมาณ 424,200 บาท และโรงเรียนสหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ไดรับจัดสรรอาคารเรียน สปช.105/29 

ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 หองเรียน (ชั้นลาง 4 หอง ชั้นบน 4 หอง) งบประมาณ 5,400,200 บาท 

โรงเรียนไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

  7. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เขารวมโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษา ระดับกอน

ประถมศึกษา คือ โรงเรียนบานปะอาว โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ (วิจิราษฎรสามัคคี) ประเภทสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนเข่ืองใน (เจริญราษฎร) อยูระหวางดําเนินการ 

  8. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลเขารวมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว 

คือ โรงเรียนบานโพนแพง อยูระหวางดําเนินการ 

  9. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลไดรับการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  อันดับที่ 1 คือโรงเรียนบานสรางม่ิง อําเภอมวงสามสิบ ผานการประเมินในระดับดีมาก 

  10. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนที่เสนอโครงการสหกรณ 

โรงเรียนโดยใชนวัตกรรมเปนฐาน จํานวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง) และโรงเรียนบานสวางหนองเสือ 

 2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

 (1) โรงเรียนสวนใหญไมสามารถจัดการเรียนการสอน แบบ On-site ได เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 (2) การนิเทศ กํากับ ติดตาม ไมสามารถลงพื้นท่ีได เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 (3) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เปนปจจัย 

ที่ไมสามารถควบคุมไดซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย มาตรการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอ่ืน ๆ ได 

 (4) ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 

 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 (1) โรงเรียนสวนใหญจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนการจัดการเรียนรูที่ใช

รูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการเรียนรูในรูปแบบ On-Site Online  On-Demand  On-Air  และ On-Hand 

 (2) นิเทศ กํากับ ติดตาม ผานระบบออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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 4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

- 

 5)  ปจจัยความสําเร็จ (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบ

ทางบวกแกผูเรียน อยางไรบาง  มีตนแบบ หรือแบบอยางท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

  (1) โรงเรียนเข่ืองใน (เจริญราษฎร) อําเภอเข่ืองใน ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพ 

นํารองของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประเภทโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา 

  (2) โรงเรียนบานสรางมิ่ง อําเภอมวงสามสิบ  ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อันดับที่ 1 คือ ผานการประเมินในระดับดีมาก 

ผูรายงาน 

นายจิรวัฒน  สวางวงศ 

นางชาลินี ศรีสันต 

ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

 

 1.5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ดํารงอยูไดดวยตนเอง 

- 
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2. การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

2.1 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษาในสังกัด 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กําชับโรงเรียนในสังกัด 
ในการดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ใน 6 มาตรการ  และหากพบผูติดเชื้อในพ้ืนที่บริการ
ใหโรงเรียนปรับรูปแบบการสอนเปน On Air, On Hand, On Line, On Demand เพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียนและครู หากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site ใหโรงเรียนสรางความมั่นใจในความปลอดภัย
ดานการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมีการเตรียมความพรอม
หากปญหาการตรวจพบผูติดเชื้อภายในโรงเรียน หรือมีผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาใหเขตใหบริการ 

- แจงใหสถานศึกษาในสังกัดไดใหประสานกับกับสาธารณสุขอําเภอ จังหวัด  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนที่ หากมีกรณีเชนนี้และ 
เกิดความเสี่ยงในการที่จะทําใหเกิด 

- เกิดการระบาดของโรค ใหนักเรียนหยุดเรียนและดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด   
- กําชับโรงเรียนในสังกัดในการดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

ประชาสัมพันธแจงโรงเรียนบุคลากรเจาหนาที่  ใหปฏิบัติตามหลัก  D-M-H-T 
D : Distancing เวนระยะหางระหวางกัน 
M : Mask Wearing สวมหนากากผา/หนากากอนามัยตลอดเวลา 
H : Hand washing ลางมือบอย ๆ 
T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขางาน 

- ตามนโยบาย Sandbox Safety Zone in School และนโยบายเปดเรียนลาสุด 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีการขอความเห็นชอบในการจัดการเรียน
การสอนแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ดังนี ้
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

- มาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) รอบสาม มีการแพรระบาดในหลายจังหวัดในประเทศไทย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา  

ที่จะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดดังกลาว เพ่ือเปนการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ปองกันตนเองมิใหสัมผัสกับโรค หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัดสวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง

กันอยางนอย 1 – 2 เมตร จัดบุคลากรมาปฏิบัติงานสํานักงาน 25 %  จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 

เพ่ือปองกันโรคไมใหเกิดการแพรระบาดในวงกวาง จึงประกาศมาตรการควบคุมปองกันการแพรระบาดนี้  

ไมใหกระจายหรือลุกลามไปมากขึ้น 

- ลดการเกิดและการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพ้ืนที่ 

โดยการประชุมทางออนไลน/เฟชบุค/วีดีโอคอนเฟอรเรนท 

- จัดทําปาย/สติกเกอร คัดกรอง กิจกรรม Big Cleaning day รณรงคการปองกัน 

การระบาดรอบใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

- ประชาสัมพันธทุกชองทางเพ่ือสรางการรับรูใหกับสถานศึกษาในสังกัด ขาราชการครู 

บุคลากร ผูบริหาร ที่มาติดตอประสานงาน 

- แจงประชาสัมพันธในการฉีดวัคซีน ขอความรวมมือรายงานสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   

เพ่ือปองกันการระบาดรอบใหม 

- แจ ง ขอความร วมมื อสถานศึ กษาติดตอและประสานงานรับ-ส งหนั งสื อ   

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใหโรงเรียนใชชองทาง AMSS++ 
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2)  ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค 

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศกึษายังขาดแคลนอุปกรณ 

2. นักเรียนสวนใหญขาดความรับผิดชอบ ไมเขาเรียน 

3. ผูปกครองไมมีเวลาดูแลบุตรหลานระหวางเรียน  

4. ไมสามารถทําการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดไดหลากหลายและครอบคลุม  

 3)  วิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 1. ครูประจําชั้นแจกใบงาน พรอมอธิบายข้ันตอน เนื้อหาใหนักเรียน และผูปกครองอยางละเอียด 

 2. ขอความรวมมือผูปกครองชวยกําชับบุตรหลาน ในการเรียน และงานที่รับผิดชอบ 

 3. ใชการวัดและประเมินผลที่หลายหลาก ตามความพรอมของแตละบุคคล 

4)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ) 

- 

5)  ปจจัยความสําเร็จ  (ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชนหรือผลกระทบทางบวก

แกผูเรียน อยางไรบาง  มีตนแบบ หรือแบบอยางท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบาย หรือไม อยางไร) 

  1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนที่ออกแบบการจัด 

การเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท้ังรูปแบบ On site, On Air, 

On Hand, On Line, On Demand พรอมทั้งแบบผสมผสาน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งอยูบานและ 

อยูโรงเรียน ครูและผูปกครองไดติดตอสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ผูบริหาร คร ูไดหาทางออกของปญหาการจัดการเรียน

การสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมกับผูปกครอง 

ตามความพรอมของแตละครอบครัว 
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2. มีการคัดกรอกผูที่มาติดตออยางเครงครัด เมื่อพบวามีผูติดเชื้อหรือผูใกลชิดผูติดเชื้อ 

เขามาในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนไดสั่งปดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และดําเนินการฆาเชื้อเปนประจําสม่ําเสมอ 

3. จัดทําระบบลงเวลาปฏิบัติราชการทางออนไลน เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกลชิด  

4. ไดจัดทําแพลตฟอรมสแกนโหลดแอพพลิเคชั่น  กําหนดมาตรการในการเขาออกทางเดียว 

5. จัดประชุมทางออนไลน/Videoconference/Fb live ไลนกลุม/สงหนังสือแจงเวียน

ชองทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMSS++ 

6. ใหสถานศึกษาจัดทําคูมือและแผนการบริหารความพรอมตอสถานการณสภาวะวิกฤติ 

(Business Continuity Plan :BCP) เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

ผูรายงาน  

นางปวารณา รอยพิลา 

  ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

นางสาวสุวิจยา มุลทา 

  ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

 

2.2 มาตรการการปองกัน แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย            

   1. ในการแจงเตอืนของกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดอุบลราชธานี มีคาแจงเตือนคุณภาพอากาศ

ดีมาก สถานศึกษาในสังกัดยังไมไดรับผลกระทบจากปญหาฝุนละอองดังกลาว   

   2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดแจงมาตรการปองกัน 

แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และแนวทางลด/ปองกันผลกระทบสุขภาพ จากฝุนละอองขนาด 

ไมเกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 สําหรับสถานศึกษา ตามหนังสือ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ท่ี ศธ 04183/ว 131  

ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 แจงใหทุกโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

และการรายงานสถานการณคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เชน จัดทําความสะอาดหองเรียนสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจง ประชาสัมพันธสื่อองคความรู

และนวัตกรรมเก่ียวกับแนวทางปองกันและแกไขปญหาฝุนฯ รวมทั้งใหดูแลสุขภาพไดอยางถูกตอง   

   3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดสงแบบรายงานขอมูล

สถานการณสถานศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไปท่ี  

สํานักบูรณาการกิจการการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันศุกร ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

Safety.biea@hotmail.com จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ ตามหนังสือ สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

ที่ ศธ 04183/ว 495 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 แจงใหทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ      

         



 
 

35 
 

ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

-ไมมี- เนนดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ปรับแผนแนวทางปองกันคุณภาพชีวิตเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

- นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 แจงประชาสัมพันธติดตามทางเว็บไชต aia4that.pcd.go.th / แอฟพลิเคชัน Aia4that ของ

กรมควบคุมมลพิษ อยางสม่ําเสมอ           

ผูรายงาน  

นางปวารณา รอยพิลา 

  ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 

        ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 



 

ผูจัดทํา 
 

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. นายอภินนัทชิัย  แกระหนั รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 
 

คณะทํางาน 

1. นายสุพงษ  โอวาท รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1  

2. นางอุณารัตน  ลาผาน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

3. นายปรีชา  ทาศริ ิ ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

4. นางเนตรหทยั  ณรงคแสง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

5. นางณิรชา  ทิณพัฒน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

6. นายศริิพงษ ศิริวารินทร ศึกษานิเทศก 

7. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก 

8. นายจิรวัฒน  สวางวงศ ศึกษานิเทศก 

9. นางสาวสุวิจยา  มุลทา ศึกษานิเทศก 

10. นายสุเมธ  มัดธน ู ศึกษานิเทศก 

11. นางฉวีวรรณ  วะรงค ศึกษานิเทศก 

12. นางชาลินี  ศรีสันต ศึกษานิเทศก 

13. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล ศึกษานิเทศก 

14. นางสาวสวาสฎิพร  แสนคํา ศึกษานิเทศก 

15. นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย ศึกษานิเทศก 

16. นางสาวปยะภรณ  สาริบูรณ ศึกษานิเทศก 

18. นางธนพร  คํานวณ ศึกษานิเทศก 

19. นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

20. นางปวารณา รอยพลิา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

21. นายประสาน  พิลาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

22. นางสาวสุกัญญา  นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

23. นางวรนุช  ศรีพุทธิบาล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

24. นายทศพร  ขาววงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

25. นางวาสนา  มุสิกสาร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

26. นางอรอุมา  คําสุข ผูประสานงานลูกเสือจังหวัด 

27. นางสาวสุนิสา  ขําพลับ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
 

จัดทํารูปเลม 

นางสาวสุกัญญา นามแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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