
รายงานผลการตรวจราชการ
ตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุมนโยบายและแผน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเสมอภาคทั่วถึงแกประชากรวัยเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โดยใชยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

เปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัต ิ

รายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และ

นโยบายเรงดวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลมนี้ 

เปนการสรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบดวยรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน จํานวน 10 โครงการ ดังนี ้

1. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID – 19) 

4. นโยบายเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50) 

5. การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

6. การจัดตั้งศนูยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (HCEC) 

7. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

8. การสรางเครือขายดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพ้ืนที ่

9. การอานออก เขียนได คิดเลขเปน 

10.  สหกรณโรงเรียน 

ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณ 

บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับการตรวจราชการติดตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งตอไป 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

คาํนํา 
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สารบัญ ข 
  

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10 โครงการ 

 

o โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 1 

o การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 

o การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID – 19) 5 

o นโยบายเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50) 7 

o การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 10 

o การจัดตั้งศนูยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (HCEC) 11 

o พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 12 

o การสรางเครือขายดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่ 13 

o การอานออก เขียนได คิดเลขเปน 14 

‣ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 

ใหอานออกเขียนได 

14 

‣ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร (การคิดเลขเปน) 17 

o สหกรณโรงเรียน 19 
   

คณะทํางาน 21 
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

รายงานผลการตรวจราชการ 

ตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 10 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํตําบล (1 โรงเรียน 1 ตําบล) 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา แกปญหา

ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเยาวชนเติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะที่สําคัญ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 

ทักษะชวีิต ทักษะภาษา เทคโนโลยีดจิิทัลและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 

และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน  

สรางคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความย่ังยืน 
 2.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม  

มีความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม  

งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียน 
และชุมชน อยางม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

 2.4 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน 

ใหมีคุณภาพ อยางเปนรปูธรรมและมีความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน  

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 3.1 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7,079 โรง  

- โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก  

1) โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) โรงเรียนบานคําหมีหนองขา อําเภอเขื่องใน  
3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสบิ) ขอมลู ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 

 3.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1,145 โรง 

 รวมท้ังส้ิน จํานวน 8,224 โรง สํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษา จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 4.1 ผู เ รียนไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพ และเปนธรรมสามารถลดความเหลื่อมลํ้า 

ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งทักษะวิชาการ อาชีพชีวิต ภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะ 

ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เปนฐานในการประกอบอาชีพและการมีงานทํา 
 4.2 ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่สําคัญและจําเปนที่เอ้ือตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณ

ปจจบุัน เกิดความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ 

 4.3 ครู และบุคลากร ทางการศกึษาไดรบัการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงผูเรียนเปนสําคัญ 
 4.4 โรงเรียนเปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ / ระดับ

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

1. ติดตามการ

จัดสรรงบประมาณ 

ป พ.ศ.2563  

เพ่ือเปนคาใชจาย 

ในการดําเนินงาน

โครงการโรงเรยีน

คุณภาพประจาํตําบล 

 

 

1. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
มีจํานวน 52 โรง 
2. งบประมาณการดําเนินงาน
การพัฒนาและสงเสริม
การศึกษา ไดรับจัดสรร 
จํานวน 100,000 บาท 
เบิกจาย  
จํานวน 100,000 บาท  
คงเหลือ จํานวน -  บาท 
3. งบประมาณการดําเนินงาน
นิเทศ กํากับ  
และติดตามการศึกษา  
ไดรับจัดสรร 
จํานวน 25,000 บาท  
เบิกจาย จํานวน 25,000 บาท 
คงเหลือ จํานวน - บาท 
4. งบประมาณการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดรับ
จัดสรร จํานวน 20,000 บาท  
เบิกจาย จํานวน 20,000 บาท 
คงเหลือ จํานวน - บาท 
5. งบประมาณงานวิจยั
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล  
ไดรับจัดสรร จํานวน -  บาท 
เบิกจาย จํานวน - บาท 
คงเหลือ จํานวน -  บาท 
6. งบประมาณการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน (ITA Online) 
โรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล 
ไดรับจัดสรร จํานวน 104,000 บาท 
เบิกจาย จํานวน 104,000 บาท 
คงเหลือ จํานวน - บาท 
7. งบประมาณการดําเนินงาน
ศูนยประสานงาน 
ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา 
แตละภูมิภาคของโรงเรยีน
คุณภาพประจําตําบล  
ไดรับจัดสรรจํานวน - บาท 
เบิกจาย จํานวน - บาท 
คงเหลือ จํานวน - บาท 

โรงเรียนคุณภาพ

ประจาํตําบล  

มีแนวทางและ

รูปแบบในการ

พัฒนาโรงเรียน 

(1 โรงเรยีน  

1 นวัตกรรม) 

จํานวน 52 

โรงเรียน 

 2. โรงเรียน

คุณภาพประจํา

ตําบล ไดรับ 

การนิเทศ ติดตาม

การศึกษา 

จํานวน  52 โรงเรียน 

 3. โรงเรียน

คุณภาพประจํา

ตําบลมีการจดั

การศึกษา 

เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม  

(1 โรงเรยีน  

1 นวัตกรรม) 

 4. มีโรงเรยีน

คุณภาพประจํา

ตําบล 

ไดประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรงใสใน

การดําเนินงาน 

(ITA Online) 

1. รอยละ 100 ของ

โรงเรยีนคุณภาพ

ประจําตําบล  

มีรูปแบบและ

แนวทางในการ

ดําเนินการพัฒนา

การศึกษา 

 2. รอยละ 100 

ของโรงเรียน

คุณภาพประจํา

ตําบลไดรบัการ

นิเทศ กํากับ และ

ติดตามการศึกษา 

 3. รอยละ 100 

ของโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล  

จัดการศึกษาเพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 4. รอยละ 100  

ของโรงเรยีนคณุภาพ

ประจําตําบลไดรบั

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรงใส 

ในการดําเนินงาน 

(ITA Online) 

1. การดําเนินการ

พฒันาและสงเสริม

การศึกษา  

(1 โรงเรียน  

1 นวตักรรม)  

ยังไมชัดเจน  

2. ไมมีความชัดเจน

ในเรื่องการจัด

การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

(1 โรงเรียน  

1 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม) 

3. การประเมนิ

คุณธรรมและ 

ความโปรงใส 

การดําเนินงาน  

ITA Online เปน

การบังคับให

โรงเรยีนคุณภาพ

ประจําตําบล

ดําเนินการโรงเรียน

ยังไมมีความพรอม

เร่ืองเว็บไซต 

 

1. ควรมีนโยบาย

ตอเนื่อง 

ใหโรงเรียน 

เกิดความมั่นใจ

โดยเฉพาะเร่ือง

ของงบประมาณ 

2. ความแตกตาง

ของขนาดโรงเรียน 

ทําใหไมสามารถ

พัฒนาโรงเรียนได

ตามเปาหมายของ

โครงการ 

 

  
ผูรายงาน นายจิรวัฒน สวางวงศ 

เบอรโทร 081-9672799   
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2. การบริหารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ ปงบประมาณ 2562 – 2565 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

 เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเลก็มีจํานวนเหมาะสมกับความจําเปนของพ้ืนที่นําไปสูการเพิ่มคุณภาพและประสทิธิภาพ 

ทางการศึกษาและการบริหารจัดการที่คุมทุน 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 

 โรงเรียนขนาดเลก็ จํานวน 14,887 โรง (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา 

  - โรงเรียนขนาดเล็กในสงักัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 174 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก  

1) โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี  2) โรงเรียนบานคําหมีหนองขา อําเภอเขื่องใน  

3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคค)ี อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563  

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

ปการศึกษา 2563 สพท. ดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนตํ่ากวา 120 คน ไดไมนอยกวา 10 % 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการตรวจ

ราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ / ระดับ

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

1. จํานวนของโรงเรยีน

ขนาดเล็กทีส่ามารถ

ควบรวมได  

ในแตละกลุม  

ไดแก  

1) โรงเรียนที่ควบรวมแลว  

2) Stand Alone  

3) กลุมที่ยงัไม

ดําเนินการ  

4) กลุมที่รอยุบเลิก  

(ไมมีนักเรียนแลว)  

5) กลุมที่ประกาศเลิกแลว 

 

2. การพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  

มีโรงเรียนขนาดเลก็ 

ทั้งหมด จาํนวน 166 โรง 

1. โรงเรียนท่ีควบรวมแลว  

จํานวน 4 โรง 

 1.1 ควบรวมทุกช้ัน 

จํานวน 1 โรง 

 1.2 ควบรวมเปนบางชั้น 

จํานวน 3 โรง 

2. Stand Alone  

จํานวน 8 โรง 

3. กลุมท่ียังไมดําเนินการ  

จํานวน 153 โรง 

4. กลุมท่ีรอยุบเลิก  

(ไมมีนักเรียนแลว) 

จํานวน 2 โรง 

5. กลุมที่ประกาศเลกิแลว  

จํานวน 7 โรง 

การพัฒนา

คุณภาพ

โรงเรียนขนาด

เล็กที่ไมสามารถ

ควบรวมได 

สพท.ดําเนินการ

อยางไร 

1. สงเสรมิให

โรงเรียนและ

ครูผูสอนใชส่ือ

เทคโนโลย ี

DLTV/DLIT 

2. สงเสรมิการ

ใชทรัพยากร

รวมกันระหวาง

เครือขาย

สถานศึกษา

ใกลเคียง 

3. จัดทํา

แผนพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

1. สพป.

อุบลราชธานี เขต 1 

ไดดําเนินการรวม 

เลิก สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

รวมสถานศึกษา

จํานวน 1 โรงเรยีน 

คือ โรงเรียนบานแคน 

(ประชาสามคัคี) 

รวมกับโรงเรียนบาน

ยางสักกระโพหลุม  

อําเภอมวงสามสิบ

ซ่ึงมีระยะหาง  

2.5 กิโลเมตร 

บุคลากรของ

โรงเรียนบานแคน

(ประชาสามคัคี) 

ครูและนักการภาร

โรงไดชวยราชการ

เพ่ือรอตัดโอน 

ที่โรงเรียนบานยางสัก

กระโพหลุม  

คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไมเห็นดวยกับ 

การควบรวม เลิก

สถานศึกษา  

ซึ่งมีหลายปจจยั 

เชน เด็กเคยเดินไป

โรงเรยีนเอง  

หากยายไปเรียน

โรงเรยีนใกลเคียงจะ

เพ่ิมภาระให

ผูปกครองตองไป

รบั-สง ถึงแมจะม ี

คารถรบั-สง

สนับสนุน  

แตหาผูรับจางไมได 

เน่ืองจากจาํนวน

นักเรียนนอย 

ไมคุมคาตอ 

การลงทุน 

ในขณะที่โรงเรียน

ประสบปญหา 

ควรปรับวิธีการ

สนับสนุน

งบประมาณ 

คาพาหนะรับ-สง

นักเรียนใน

รปูแบบของ

งบอุดหนุน  

เพ่ือโรงเรียน 

มีแนวทางการ

บริหารจดัการ 

ที่คลองตัว 

เชนเดียวกับ 

การจายคาอุปกรณ 

การเรยีนการสอน

เพ่ือผูปกครอง 

มีทางเลือก 

ในการเดินทาง 

ไปเรยีนของบุตรหลาน 
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เปาหมายการตรวจ

ราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ / ระดับ

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

4. จัดสรรคา

พาหนะรับ-สง

นักเรียน 

ธุรการโรงเรียนยาย

ไปปฏิบติัหนาที ่

ที่โรงเรียนบานเตย 

เลิกสถานศึกษาท่ี

ไมมนีักเรียน 

2 โรงเรียน คือ

โรงเรียนกองบิน

อุบลสงเคราะห 

อําเภอเมือง

อุบลราชธาน ีและ

โรงเรียน 

บานคําหมีหนองขา  

อําเภอเขื่องใน 

2. การดําเนินการ

รวม เลิก

สถานศึกษา 

อยูในระหวาง 

ขอความเห็นชอบ

จาก กศจ.อบุลราชธานี 

ผูบริหาร/ครูผูสอน

เกษียณอายรุาชการ 

แตไมไดรับ 

การจัดสรร

อตัรากําลังเนื่องจาก

จํานวนนักเรียน 

ไมถึง 40 คน 

ผูรายงาน  นางเนตรหทัย ณรงคแสง 

เบอรโทร 087-2425893 
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3. การดําเนนิการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID - 19) 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

 2.1 เพื่อเปนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19 ) ของรัฐบาล 

 2.2 เพ่ือประสานงาน กํากับ ติดตาม กับหนวยงาน ในสังกัด ในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาและนักเรียน 

 2.3 เพ่ือใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสุขภาพดีรอดพนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถนําวิธีการปองกัน 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 

 สํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษา จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

- โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก  

1) โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) โรงเรียนบานคําหมีหนองขา อําเภอเขื่องใน  

3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสบิ) ขอมลู ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

 นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ทุกคน ปลอดภัยจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการตรวจ

ราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ

ความสาํเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

1. การดําเนินการ

ตามมาตรการของ 

กระทรวง

สาธารณสุข  

ใน 6 มาตรการ 

2. รูปแบบการจัด

การศึกษา 

ในสถานการณ 

COVID 19 

3. ความมั่นใจใน

ความปลอดภัยดาน

การปองกันการแพร

ระบาดของ COVID 19 

ในโรงเรียน 

4. นวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ีเกิดข้ึน

ในชวงสถานการณ 

COVID 19 

1. โรงเรียนท่ีดาํเนินการตาม

มาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข  

 1.1 ครบทั้ง 6 มาตรการ 

จํานวน 239 โรง รอยละ 100 

 1.2 ไมครบทั้ง 6 มาตรการ 

จํานวน 0 โรง รอยละ 0 

2. รูปแบบการจัดการศกึษา

ในสถานการณ COVID 19 

 2.1 รูปแบบ Onsite 

จํานวน 239 โรง รอยละ 100 

 2.2 รูปแบบ On Air 

จํานวน 0 โรง รอยละ 0 

 2.3 รูปแบบ Online 

จํานวน 0 โรง รอยละ 0 

 2.4 ผสมผสานทั้ง 3 รูปแบบ  

จํานวน 0 โรง รอยละ 0 

 2.5 รูปแบบอ่ืน ๆ   

จํานวน 0 โรง รอยละ 0 

นวัตกรรมทางการศึกษา 

ที่เกิดขึ้นในชวง

สถานการณ COVID 19         

มีอะไรบาง  

- โรงเรียนมีการจัด 

การเรยีนการสอนในชวง

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  

โดยแบงกลุมนักเรยีนแลว

แยกหองเรียน 

- โรงเรยีนมกีารจัดการเรยีน 

การสอนในชวง

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยแบงกลุม

นักเรียนแลวสลบัวนัเรียน 

- โรงเรียนใน
สงักัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อบุลราชธานี เขต 1 
ดําเนินการ 
ตามมาตรการ
กระทรวง
สาธารณสุข 
100% 
- สํานักงาน 
เขตพืน้ที ่ 
มีการรณรงค
และการปองกัน
อตัราเกิดและ
การระบาด 
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
มีพื้นท่ีเปนศูนย 

- การสราง 

ความเขาใจกับ

ผูปกครองใน 

การปองกัน 

การแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัส  

- งบประมาณ 

ในการจัดหา

อปุกรณใน 

การปองกัน 

การแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัส 

 

- การสราง 

ความเขาใจกับ

ผูปกครอง 

เกิดความตระหนัก

ในการปองกัน 

การแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัส 

- จัดสรรงบประมาณ 

ในการจดัหา

อปุกรณในการ

ปองกันการแพร

ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรสั 

- รัฐควรแจก

หนากากอนามัยให

ครบ 100 วัน  

จนกวาโควิดหมดไป

จากประเทศไทย 
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เปาหมายการตรวจ

ราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ

ความสาํเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

 3. ความมั่นใจในความ

ปลอดภัยดานการปองกัน

การแพรระบาดของ COVID 

19 ในโรงเรยีน 

 3.1 มั่นใจใน 

ความปลอดภยั จํานวน 239 โรง   

รอยละ 100 

 3.2 ไมมั่นใจ 

ในความปลอดภัย จํานวน 0 โรง  

รอยละ 0 

 

- โรงเรียนมีการจดั 

การเรยีนการสอนในชวง

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

การเวนระยะหาง 

ในการจัดกิจกรรม 

การเรยีนการสอน 

-  โรงเรียนมีการจัด 

การเรยีนการสอนในชวง

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

โดยทําชองสี่เหลี่ยม

สาํหรับอนุบาลและใชเปน

ประกอบการเรียนการสอน 

- โรงเรียนทุกโรงปฏิบัติ 

ตามมาตรการหลักในการ

ปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควดิ-19 ทั้ง 6 ขอ 

ของกระทรวงสาธารณสุข

ดีเยี่ยม 

- สํานักงานเขตพื้นท่ี 

มีการบรูณาการมาตรการ

การปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

แบงออกเปน 2 มาตรการ  

(การปองกัน และการดูแล 

เผาระวงั) 

 และจากโลก  

เพราะที่รานคา

สะดวกซ้ือ 

ยังไมมีจําหนาย 
 

ผูรายงาน นางสุนทราภรณ บุตรออน 

นางสาวสุวิจยา  มุลทา 

นางสาวเพญ็ประภา บรรเทา 

เบอรโทร 081-0674320, 082-1457061, 062-8248959 
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

4. นโยบายการเพ่ิมสัดสวนผูเรยีนสายสามญัตอสายอาชีพ (50/50) 

1. ระยะเวลาดําเนนิการ ทุกปงบประมาณ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

เพิ่มสัดสวนผูเรียนในสายอาชีพใหสงูข้ึนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

3. เปาหมายพื้นที ่

 โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 225 เขต 

- โรงเรียนที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 57 โรงเรียน  

(ไมมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 2 โรง ไดแก โรงเรียนบานกลางใหญ และโรงเรียนบานกอก อําเภอเขื่องใน)  

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ค. 2563 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

  สพท. วางแผนรวมกับ วิทยาลัยในสังกัด สอศ. และสามารถเพิ่มสัดสวนผูเรียนในสายอาชีพไดสูงข้ึน  

ในสดัสวนสายสามัญตอสายอาชีพ เทากับ 50/50 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 
 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ 

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

1. ขอมูลจํานวน

โรงเรียนทีเ่ปดสอน

ถึงระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3  

ปการศึกษา 2562 

2. ขอมูลจํานวน

นักเรียนที่จบชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3  

ปการศึกษา 2562 

3. ขอมูลจํานวน

นักเรียนที่จบชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3  

ปการศึกษา 2562  

ที่ศึกษาตอสาย

สามัญ/สายอาชีพ 

ไมศึกษาตอและอ่ืนๆ 

1. โรงเรียนที่เปดสอนถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ปการศึกษา 2562  

จํานวน 55 โรง 

2. จํานวนนักเรียนที่จบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  

ปการศึกษา 2562  

จํานวน 1,109 คน 

 2.1 เรียนตอสายสามญั 

จํานวน 381 คน  

รอยละ 34.67 

  2.2 เรียนตอสายอาชีพ 

จํานวน 546 คน  

รอยละ 49.68 

  2.3 ไมศึกษาตอ  

จํานวน 66 คน  

รอยละ 6.01 

  2.4 อ่ืนๆ จํานวน 106 คน 

รอยละ 9.65 

 

- จัดทําและลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) ขับเคลื่อนสะพาน

เช่ือมโยงการจดัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกับการจัด 

การอาชีวศึกษา ระหวาง 

สาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธานี เขต 1 กับ

สถาบนัอาชีวศึกษา  

ที่ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธานี เขต 1   

โดยทุกฝายตกลงที่จะ

แสดงเจตนารมณรวมกัน

ในการเพ่ิมปรมิาณผูเรียน

อาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธานี เขต 1  

- มีการประชุมชี้แจง

ผูบริหารสถานศึกษา 

- สถานศึกษา

ศึกษาในสังกัด

ทุกโรงเรียน 

มีความรู 

ความเขาใจและ

ดําเนินการ 

ตามแนวทาง 

ที่กําหนด  

จนสงใหผูเรียน

ในสายอาชีพ 

ไดสงูข้ึน  

ในสัดสวนสาย

สามัญตอสาย

อาชีพ เทากับ 

41.10 : 58.90 

 

1. คานิยมของ
ผูปกครอง
มุงเนนให 
บุตรเรียนตอใน
สายสามัญ
มากกวา 
สายอาชีพ 
2. ขาดบุคลากร
ครูบุคลากรสาย
สนับสนุน  
(ครูแนะแนว) 
3. สถานศึกษา
ขาดแคลน
งบประมาณ
และสื่อวัสดุ
ครุภณัฑ 
ในการจัดการ
เรียนรูงานอาชีพ 
4. สถานศึกษา
ขาดแคลน
ครูผูสอน/
ผูชํานาญการ
สอนในดาน 
งานอาชีพ 

- ควรมีการ

สงเสริมและ

ประชาสมัพนัธ 

ประชุมผูปกครอง 

จดักิจกรรมตาง ๆ 

ที่สามารถ

ปรับเปลีย่น

คานิยมของ

ผูปกครองใน

การศึกษาตอ 

สายอาชีพ 

อยางตอเนื่อง     

 - ควรจัดสรร

งบประมาณ 

ดานอาคาร  

โรงฝกงานและ

วัสดุครภุณัฑ  

ทีเ่ก่ียวกับ 

งานอาชีพใหกบั

โรงเรียน/

สถานศึกษา 
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ 

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

ในสังกัดพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีการจัด

กจิกรรมเสริมทกัษะอาชีพ

ในสถานศึกษาเพ่ิมเตมิ

จากการเรียนรูในกลุม

สาระการงานอาชพีและ

ใหปรับปรุงอาคารสถานที่

จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม

และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอ

การพัฒนาทักษะอาชีพ 

- แจงใหสถานศึกษาจัดทํา

รายวิชาเพ่ิมเติมทักษะ

อาชีพอยางนอย  

1 รายวิชาโดยยดึแนว

ดําเนินการตามเอกสาร 

"แนวทางการเสริมสราง

ทักษะและเสริมสราง

ประสบการณอาชีพใหกับ

นักเรียน" และจัดกิจกรรม

การเรยีนรูแบบ Active 

Learning  เนนการปฏิบัติ

จริงทุกรายวิชาโดยเฉพาะ

การงานอาชีพตองมี

สถานท่ีแหลงเรียนรูที่ให

ผูเรยีนไดเรียนอาชีพตาม

ความถนัดและความสนใจ 

- แจงใหโรงเรียน

ดําเนินการวัดแววอาชีพ

นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 

และระดับช้ัน ม.3  

โดยใชแบบวัดแววอาชีพ 

- มอบหมายให

ศึกษานิเทศกนิเทศ กํากับ 

ติดตามผลการดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนและ

 ระดับมัธยมศึกษา

ที่เปดการสอน

งานอาชีพเพื่อให

นักเรียนไดมี

ความรูพ้ืนฐาน

และสามารถตอ

ยอดในสายอาชพี

ระดับทีสู่งข้ึน

ตอไป          

- ควรจัดหาหรือ

พัฒนาครูผูสอน

กลุมสาระการงาน

อาชีพอยางเปน

ระบบ  
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ 

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

กจิกรรมเสริมทกัษะและ

ประสบการณอาชีพ 

อยางตอเนื่อง 
- สนับสนุนใหนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนฝกประสบการณอาชีพ  

(Work experience)  

โดยทําหนังสือแจงให

นักเรียนฝกประสบการณ

ในสถานศึกษาที่เปดสอน

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น

เชนวิทยาลัยสารพัดชาง

สถาบนัพัฒนาฝมือและ

แรงงานหรือเขารวม

โครงการทีส่พฐ. 

ผูรายงาน นายสุเมธ  มัดธน ู

เบอรโทร 089-2815107 
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

5. การบริหารจดัการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ ทุกปการศึกษา 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 เพ่ือให สพฐ.บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมายพ้ืนที่ 

 โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 7,008 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 ม.ิย. 2562) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต 
- โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 57 โรงเรียน (ไมมีนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา 2 โรง ไดแก โรงเรียนบานกลางใหญ และโรงเรียนบานกอก อําเภอเขื่องใน) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 ในปการศึกษา 2563 สพท. สามารถดําเนินการควบรวมโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตํ่ากวา 40 คน  ได 100 %  

 5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ  

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ / ระดับ

ความสาํเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ 

1. จํานวนโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศึกษา 

และโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่มีนักเรียน

ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

นอยกวา 20 คน  

ปการศึกษา 2562 

2. จํานวนโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา 

และโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่มีนักเรียน

ในระดบัมัธยมศึกษา

ตอนตน  

นอยกวา 40 คน  

ปการศึกษา 2562 

3. การพฒันาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส และ

โรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ี

จํานวนนักเรียนนอยแต

ไมสามารถควบรวมได 

1.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

และโรงเรียนมัธยมศกึษา ที่มีนักเรียน

ระดับ ม.ตน นอยกวา 20 คน  

ในปการศึกษา 2562 จํานวน 6 โรง 

 1.1 โรงเรียนท่ีมีนักเรียนระดับ  

ม.ตน นอยกวา 20 คน ในปการศึกษา 

2562 รับนักเรียนในปการศึกษา 2563 

ในระดับชั้น ม.1 จํานวน 3 โรง 

 1.2 โรงเรียนท่ีมีนักเรียนระดับ  

ม.ตน นอยกวา 20 คน  

ในปการศึกษา 2562 ไมรับนกัเรียน 

ในปการศึกษา 2563  

ในระดับช้ัน ม.1 จาํนวน 3 โรง 

2.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

และโรงเรียนมัธยมศกึษา ที่มีนักเรียน

ระดับ ม.ตน นอยกวา 40 คน  

ในปการศึกษา 2562 จํานวน 21 โรง 

 2.1 โรงเรียนท่ีสามารถควบรวมได 

จํานวน 0 โรง 

 2.2 โรงเรียนท่ีควบรวมไมได  

จํานวน 55 โรง 

โรงเรยีนทีไ่มสามารถ

ควบรวมได สพท. 

มีแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

อยางไร 

1. สงเสรมิใหโรงเรียน

และครผููสอนใชส่ือ

เทคโนโลย ีDLTV/DLIT 

2. สงเสรมิการใช

ทรัพยากรรวมกัน

ระหวางเครือขาย

สถานศึกษาใกลเคียง 

3. จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4. จัดสรรคาพาหนะ 

รบั-สงนักเรยีน 

 

 การดาํเนินการ

ควบรวม

โรงเรยีน 

ขนาดเล็ก

ขยายโอกาส

ยังไมสามารถ

ดําเนินการได

เน่ืองจากยังไม

มีความชัดเจน

ในนโยบาย

หรือแนวทาง 

การดําเนินงาน 

 

ผูรายงาน  นางเนตรหทัย  ณรงคแสง 
เบอรโทร 087-2425893 
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

6. การจดัตั้งศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบคุคลเพ่ือความเปนเลิศ HCEC 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ ปงบประมาณ 2563 – 2564 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

 2.1 เพื่อติดตามการดําเนินการจัดตั้งศูนย 

 2.2 เพื่อเสริมสราง ขับเคล่ือนความพรอมเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

3. เปาหมายพ้ืนที่ 

 จํานวนศูนย 185  ศนูย    

  ระยะที่ 1 ป 2563 จํานวน 82 ศูนย 

  ระยะท่ี 2 ป2564  จํานวน 103 ศูนย 

  (สพป.อบ.1 ไมมีศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลศิ HCEC)  

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

 จัดตั้งศูนย (สวนภูมิภาค) ครบ 185 ศูนยในระยะเวลา 2 ป (2563-2565) 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ / ระดับ

ความสําเร็จ 

ปญหา 

อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 

1. ตดิตามการเบิกจาย

งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจาก สพฐ.      

ในระยะแรก  

จํานวน 42 ศูนย 

2. ความพรอมในการ

ดําเนินงาน 

1. งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร  

จํานวน  -   บาท  

เบิกจาย จํานวน - บาท  

คงเหลือ จํานวน -  บาท 

2. รายการจัดซื้อจัดจาง

ในงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรมีรายการ

อะไรบาง  

จํานวนงบประมาณ 

ที่เบิกจายใน 

แตละรายการ 

 

สภาพความพรอม

ในการใหบรกิาร 

o พรอม

ใหบริการ 

o ยังไมพรอม

ใหบริการ 

o ยังไมได

ดําเนินการ 

 

- - - 
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รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

 

7. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
1. ระยะเวลาดาํเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 2562 – 2569 
2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 คิดคนและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน   

รวมทั้งเพ่ือดําเนินการใหมีการขยายผลไปใชในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่น 
 2.2 ลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษา 
 2.3 กระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานํารองในพื้นที่นวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มความลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2.4 สรางและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษารวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
3. เปาหมายพ้ืนท่ี  
 สถานศึกษานํารอง จํานวน 226 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ประกอบดวย เชยีงใหม กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตลู ยะลา 

ปตตานี นราธิวาส  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 30 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (สพป.อบ.1 ไมมีสถานศึกษานาํรองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา)  

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 4.1 รอยละ 80 ของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมการ ศึกษา 

และการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 4.2 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีการนิเทศ สงเสริม สนับสนุน  

ใหความชวยเหลือสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ / ระดับ

ความสําเร็จ 

ปญหา 

อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. มีการนิเทศ

ติดตามโรงเรียน

ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

2. การติดตามการ

ใชงบประมาณของ

สถานศึกษานํารอง

ในพื้นที่นวัตกรรม 

1. จํานวนสถานศึกษานํา
รองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา ใน สพท. 
จํานวน  -  โรงเรียน 
2. จํานวนสถานศึกษา 
นํารองท่ีมีการพฒันา
นวัตกรรมการศึกษา 
และการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
จํานวน  -  โรง  
3. สพท. มีการนิเทศ กํากับ 
ติดตามสถานศึกษานํารองใน
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
จํานวน  -  โรง รอยละ  - 
4. งบประมาณที่ สพท. ไดรับ
การจัดสรร จํานวน  -  บาท 
เบิกจายแลว จํานวน - บาท 
คงเหลือ  -  บาท 

- - - - 



13 

 

 

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                      กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1 

 

8. การสรางเครือข ายการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่ ก า รศึ กษา  (หลั กสู ต รการฝ กอบรมครูประจํ า ช้ัน เ พ่ือ เปนนั กจิ ต วิทยาประจํ าสถาน ศึกษา  
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

1. ระยะเวลาดําเนนิการ ทุกปงบประมาณ 

2. วตัถุประสงคโครงการ 
2.1 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีสมรรถนะหลักการทางจิตวิทยา มีทักษะ 

การวิเคราะหและการดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียนอยางเปนระบบ 
2.2 เพื่อพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหมี ลักษณะท่ีดีในการแนะแนว 

และใหคําปรึกษา ปรับทุกข สรางสุขและพัฒนาอารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนมีเทคนิคการคุมครองชวยเหลือ 
เด็กนักเรียนในภาวะวิกฤตไดทุกสถานการณ 

3. เปาหมายพื้นที ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับการพัฒนา รอยละ 100 

5. ผลการดําเนินงานตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดบั

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 

1.การพัฒนา

นักจิตวิทยา 

2.การปฏิบัติ 

งานของนกัจิตวิทยา 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มีนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจาํ

สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จํานวน 1 คน ไดเขารับการพัฒนา

ตามหลักสูตรฯ จํานวน 1 คน 

2. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจํา

สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ไดมีการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

จํานวน 2 กรณี (Case) ดําเนินการ

ชวยเหลือสําเร็จจํานวน 2 กรณี (Case) 

กาํลังดําเนินการ จาํนวน – กรณี (Caes)  

3. กรณีในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในเขตพื้นทีส่วนใหญ 

จะเปนเรื่อง นักเรียนยากจนขาด

แคลนและผูปกครองเสยีชีวิต 

ในกรณี Case ท่ี 1 

นักจิตวิทยาไดเขารวม

ประชุมทีมสหวิชาชีพ 

เพ่ือหาแนวทาง 

ในการชวยเหลือนักเรยีนและ

ครอบครัว สพป.อบ.1  

ไดจัดหาทุนการศึกษา  

มอบเงินบริจาครวมทั้ง

อุปกรณการเรยีนที่จาํเปนให 

นักจิตวิทยาไดติดตามขาว

ของเด็กจาก ผอ.รร. ใน Case  

ที ่2 สพป.อบ.1 ไดมอบเงิน

และส่ิงของบริจาคใหกับ

ครอบครัว นักจติวิทยามี

โอกาสไดเขาพูดคุยกับคร ู

ที่ดูแลเด็ก และไดคุยกบั 

ตัวเด็กเล็กนอย และติดตาม

ขาวจากครูประจําช้ัน  

รอยละ 100 

ทั้ง  2  กรณี  

(Case) 

ครูประจําช้ันหรือครู

ที่ดูแลระบบดแูล

ชวยเหลือนักเรียน 

ยังไมเขาใจ 

ในบทบาทหนาท่ี

ของนักจิตวิทยา

โรงเรยีนฯ เทาท่ีควร

จึงทําใหเปนอปุสรรค

ตอการทํางาน  

ตองใชเวลา 

ในการสื่อสาร 

นอกจากนี้ ทําให

เขาถึงตัวเด็กไดยาก

เน่ืองจากเด็ก 

มีความกลัวไมกลาท่ี

จะพูดคุยกับ 

คนแปลกหนา 

ที่ไมคุนเคย 

สรางความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาท

หนาท่ีของ

นักจิตวิทยา

โรงเรยีนฯ 

และครูประจําชั้น

เพ่ือเปน

นักจิตวิทยาฯ 

โดยการจัดอบรม

ใหทัน 

ความตองการ 

เน่ืองจาก 

ครูหลายทาน 

มีความสงสัย 

ในบทบาท

หนาที่ของตน  

ผูรายงาน  นางสาวสุนิสา ขําพลับ 
เบอรโทร 086-4652524 
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9.1 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  1 – 3  

ใหอานออกเขียนได 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ  ทุกปงบประมาณ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ใหอานออกเขียนได 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 

 สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 189  เขต 

- โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก  

1) โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) โรงเรียนบานคําหมีหนองขา อําเภอเขื่องใน  

3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสบิ) ขอมลู ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

 4.1 นักเรียนชั้น ป 1 – 3 ทุกคนผานผลการคัดกรองความสามารถในการอานการเขียนจําแนกตามระดับพอใชขึ้นไป 

 4.2 ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT) ความสามารถทางดานภาษาไทย 

ใหมากกวารอยละ 50 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการตรวจ

ราชการ 
ระดับชั้น 

ผลการดําเนินงาน ดานปริมาณ ผลการประเมนิ

คุณภาพผูเรยีนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 

(NT) ความสามารถ 

ทางดานภาษาไทย  

ปการศึกษา 2562    

รอยละของนักเรยีนที่มผีลการคัดกรองความสามารถในการอานการเขียน

จําแนกตามระดับภาคเรียน 1/2563 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับ

ปรับปรุง 
ระดับพอใช ระดับดี ระดับดีมาก 

1. ทราบผลการคัดกรอง

ความสามารถ 

ในการอานออก  

เขียนไดของนักเรียน 

ชั้น ป.1 – ป.3  

ในภาคเรยีนที่ 1  

ปการศึกษา 2563 

2. ทราบผลการประเมิน

คุณภาพผูเรียน  

ชั้น ป.3 (NT)  

ปการศึกษา 2562 

ประถมศึกษา 

ปที่ 1 

3,719 คน 30.5 

รอยละ 

0.82 

109.5 

รอยละ 

2.94 

336.5 

รอยละ 

9.05 

3,242.5 

รอยละ 

87.19 

รอยละ 43.62 

ประถมศึกษา 

ปที่ 2 

4,166 คน 267 

รอยละ 

5.45 

724 

รอยละ 

13.38 

1,401 

รอยละ 

33.63 

1,815 

รอยละ 

43.56 

ประถมศึกษา 

ปที่ 3 

4,170 คน 212.75 

รอยละ 

5.10 

691.25 

รอยละ 

16.58 

1,486 

รอยละ 

35.64 

1,780 

รอยละ 

42.69 

                                                                                            ผูรายงาน  นางฉวีวรรณ วะรงค  

นางกัญญลักษณ ศิริวารินทร  

นางสาวนพวรรณ ชุมพล 

เบอรโทร 093-5568885 
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ในระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. สํานักติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (E-mes) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
(ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) 

จํานวนนักเรียน ป.1 ป.1 นักเรยีนที่ปกติจําแนกตามผลการอาน ป.1 นักเรียนที่ปกตจิําแนกตามผลการเขียน 

(1)ปกติ+
บกพรองฯ 

(2)บก
พรองฯ 

ดังนั้น
ปกต ิ

(1)ปกติ+
บกพรองฯ 

(2)บก
พรองฯ 

ดังนั้น
ปกต ิ

(1)ปกติ+
บกพรองฯ 

(2)บก
พรองฯ 

ดังนั้น
ปกต ิ

(1)ปกติ+
บกพรองฯ 

(2)บก
พรองฯ 

ดังนั้น
ปกต ิ

(1)ปกติ+
บกพรองฯ 

3,770 51 3,719 3,246 348 101 24 3,719 3,239 325 118 37 3,719 

  รอยละ 87.28 9.36 2.72 0.65 รอยละ 87.09 8.74 3.17 0.99 รอยละ 

สรุปรวม 

การอานการเขียน 

 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 2 ดาน 7,438 หาร 2 ได 3,719 

3,246 348 101 24 

3,239 325 118 37 

6,485 673 219 61 

3242.5 336.5 109.5 30.5 

รอยละ 87.19 9.05 2.94 0.82 

 

จํานวนนักเรียน ป.2 ป.2 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานออกเสียง ป.2 นกัเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานรูเรื่อง 

(1)ปกติ+
บกพรองฯ 

(2)บก
พรองฯ 

ดังนั้น
ปกต ิ

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

4,278 112 4,166 3,288 457 297 124 4,166 924 2,206 832 204 4,166 

  รอยละ 78.92 10.97 7.13 2.98 รอยละ 22.18 52.95 19.97 4.90 รอยละ 

 

 

 

 

 

 

สรุปรวม 

การอานการเขียน 

ป.2 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียนคํา ป.2 นักเรียนท่ีปกติจําแนกตามผลการเขียนเร่ือง 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1,445 1,460 924 337 4,166 1,601 1,481 842 242 4,166 

34.69 35.05 22.18 8.09 รอยละ 38.43 35.55 20.21 5.81 รอยละ 
 

ดีมาก 

(คน) 

ดี 

(คน) 

พอใช 

(คน) 

ปรับปรุง 

(คน) 

รวม 2 ดาน 16,664 หาร 4 ได 4,166 

3,288 457 297 124 

924 2,206 832 204 

1,445 1,460 924 337 

1,601 1,481 842 242 

7,258 5,604 2,895 907 

1,815 1,401 724 267 

รอยละ 43.57 33.63 17.38 6.41 
 

ตารางสรุปผลการประเมินความสามารถดานการอานการเขียน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 
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จํานวนนักเรียน ป.3 ป.3 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานออกเสียง ป.3 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานรูเร่ือง 

(1)ปกติ+
บกพรองฯ 

(2)บก
พรองฯ 

ดังนั้น
ปกต ิ

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

4,407 237 4,170 3,050 713 312 95 4,170 1,294 2,085 663 128 4,170 

  รอยละ 73.14 17.10 7.48 2.28 รอยละ 31.03 50.00 15.90 3.07 รอยละ 

สรุปรวม 

การอานการเขียน 

ป.3 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียนคํา ป.3 นักเรยีนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียนเร่ือง 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

992 1,456 1,236 486 4,170 1,785 1,689 554 142 4,170 

23.79 34.92 29.64 11.65 รอยละ 42.81 40.50 13.29 3.41 รอยละ 
 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

รวม 2 ดาน 16,680 หาร 4 ได 4,170 

3,050 713 312 95 

1,294 2,085 663 128 

992 1,456 1,236 486 

1,785 1,689 554 142 

7,121 5,943 2,765 851 

1,780 1,486 691.25 212.75 

รอยละ 42.69 35.64 16.58 5.10 
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9.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร (การคิดเลขเปน) 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ ทุกปการศึกษา 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

 2.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนประถมศกึษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหคดิเลขเปน 

 2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีผลการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT) และ การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 สูงข้ึน 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 

- โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก 1) โรงเรียน

กองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) โรงเรียนบานคําหมีหนองขา อําเภอเขื่องใน 3) โรงเรียนบานแคน 

(ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

 รอยละ 60 ของผูเรียน ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3  มีผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT) และการ ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นรอยละ 3 (ผลการสอบป 2561 เปรียบเทยีบกับป 2562) 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

1. เปรียบเทียบ

คุณภาพการศึกษา 

กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ประถมศึกษาปที่ 6 

และมธัยมศกึษาปที่ 3 

1. สถานศึกษาท่ีผูเรียน 

ในระดับชั้น ป.3   

มีผลการประเมินคุณภาพ

ผูเรยีน (NT)  

ปการศึกษา 2562  

มีผลการประเมินสูงกวา

ระดับชาติ จาํนวน 93 โรง  

คิดเปนรอยละ 38.91  

มีผลการประเมินตํ่ากวา

ระดับชาติ จาํนวน 146 โรง  

คิดเปนรอยละ 61.09 

2. สถานศึกษาท่ีผูเรียน 

ในระดับชั้น ป.6   

มีผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดบัชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ปการศึกษา 2562  

มีผลการประเมินสูงกวา

ระดับชาติ จาํนวน 31 โรง  

มีแนวทางในการยกระดับ

คุณภาพการเรยีนการสอน

คณิตศาสตรอยางไร 

1. มีโครงการใหนกัเรียน 

ทุกคน ทกุโรงเรียน 

มีการจดัโครงการ 

ทองสูตรคูณ 

ในชวงเวลาตาง ๆ เชน 

ตอนเชากอนเขาเรียน 

ตอนบาย หรือตอนเลิก 

2. มีโครงการคณิตคิดเร็ว 

เปนการฝกฝนใหได

นักเรียนไดฝกการคิดเลข

เร็วในชวงกอนเรียน 

ในวิชาคณิตศาสตรใหมี

การฝกการคดิเลขเรียน 

มีผลการประเมิน

คุณภาพผูเรยีน  (NT) 

มีผลการทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-Net)  

มีคะแนนสูงขึ้น  

3 คะแนน 

1. นักเรียนขาด

ความรับผิดชอบ

ในการทองสูตรคูณ 

2. ผูบริหาร

โรงเรียนขาดการ

นิเทศ กํากับ ติดตาม  

การทองสูตรคูณ

ของนักเรียน 

3. ครูยังขาด 

การสนับสนุน 

และการสงเสริม

การทองสูตรคูณ

ของนักเรียน 

4. ครูผูสอน 

ขาดการใชส่ือ

นวัตกรรม 

ในการจัดกิจกรรม 

การเรยีนการสอน

คณิตศาสตร 

1. ควรมนีโยบาย
ใหทุกโรงเรียน
ทองสูตรคูณ 
กอนเรียน 
ในตอนเชา  
และเลิกเรยีน 
ในตอนเย็น 
2. ควรมีการ
พัฒนาครูผูสอน 
คณิตศาสตร
อยางตอเนื่อง 
3. ผูบริหาร
โรงเรียนควรมี
การนิเทศ
ติดตาม 
อยางตอเนื่อง 
4. ครูผูสอนหรือ
ครูประจําชั้น
ควรสงเสริม 
และสนบัสนนุ
การทองสูตรครู
ของนักเรียน
อยางตอเนื่อง 
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เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

คิดเปนรอยละ 12.97  

มีผลการประเมินตํ่ากวา

ระดับชาติ จาํนวน 208 โรง  

คิดเปนรอยละ 87.03 
3. สถานศึกษาท่ีผูเรียน 

ในระดบัชั้น ม.3  

มีผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดบัชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ปการศึกษา 2562  

มีผลการประเมินสูงกวา

ระดับชาติ จาํนวน 10 โรง  

คิดเปนรอยละ 18.52  

มีผลการประเมินตํ่ากวา

ระดับชาติ จาํนวน 44 โรง  

คิดเปนรอยละ 81.48 

ผูรายงาน นายปญญา ตรีเลิศพจนกลุ 

เบอรโทร 081-0625676 
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10. สหกรณโรงเรียน 

1. ระยะเวลาดาํเนินการ ทุกปงบประมาณ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

 2.1 สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดเห็นความสําคัญ และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม สหกรณในโรงเรียน 

อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร ประกอบดวย สหกรณรานคา ออมทรัพย การผลิต และสวัสดิการ 

 2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทกุเขตมีโรงเรียน ตนแบบสหกรณโรงเรียน ระดับประเทศ 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 

 สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก 1) โรงเรียน

กองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) โรงเรียนบานคําหมีหนองขา อําเภอเขื่องใน 3) โรงเรียนบานแคน 

(ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

 รอยละ 60 ของ สพท. มีโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรยีน 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 
 

เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดบั

ความสาํเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

1. ติดตาม 

โรงเรยีนทีเ่ปน

ตนแบบสหกรณ

โรงเรยีน

ระดับประเทศ 

 

1. มีโรงเรียนท่ีจดั

กจิกรรมสหกรณ 

ในโรงเรียนครบวงจร 

ประกอบดวย  

สหกรณรานคา  

สหกรณออมทรัพย  

การผลิต และสวัสดิการ 

จํานวน 30 โรง 

คิดเปนรอยละ 13 

2. มีโรงเรียนท่ีเปน

ตนแบบสหกรณโรงเรียน

ระดับประเทศ ของ สพฐ.  

จํานวน 4 โรง 

คิดเปนรอยละ 2 

3. มีโรงเรียนท่ีสามารถ

บูรณาการกิจกรรม

สหกรณโรงเรียนกับ 

การเรยีนการสอน 

ในกลุมสาระตางๆ 

จํานวน 70  โรง 

คิดเปนรอยละ 29 

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณ

โรงเรียนสูการเรียนรูไดแก 

1. สงเสริมโรงเรยีนในสังกัดเขารวม

กิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณนักเรียน

ระดับจังหวัด 

ในวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกป 

เชน จัดนิทรรศการโรงเรียนตนแบบสหกรณ 

ประกวดเขียนเรียงความ 

ประกวดเลานิทาน 

ไดรับโลรางวลัโรงเรยีนสหกรณตนแบบ

ระดับจังหวัดจากผูวาราชการจังหวัด

ตัวอยาง 

ป 2559 โรงเรยีนบานดามพรา 

ป 2560 โรงเรยีนดอนมดแดง (บานดงบัง) 

ป 2561 โรงเรยีนบานทุงขุนนอยหนองจานวิทยา 

ป 2562 โรงเรยีนบานโพนแพง 

ป 2563 งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

สถานการณโควดิ19 

 1. โรงเรียนใน 

สงักัด สพป.อบ.1  

เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  

เปนสวนมาก 

จึงมีปญหา 

ในการจัดกิจกรรม

ที่ครบวงจร 

ทั้ง 4 กิจกรรม 

2. โรงเรียนมี

กจิกรรมโครงการ

จํานวนมาก

กจิกรรมสหกรณ

ไมมีงบประมาณ

สนับสนุน 
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เปาหมาย 

การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดบั

ความสาํเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

2. ระดับ สพฐ.   
1) สงเสริมใหโรงเรียนที่มีความพรอม 
รับการประเมินโรงเรียนตนแบบสหกรณ
โรงเรียนอยางตอเนื่องต้ังแต 
ป 2559 รุนที่ 1 ไดแก โรงเรียนบานปลาดกุ 
และโรงเรยีนบานสวางหนองเสือ  
ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 
ป 2560 รุนที่ 2 ไดแกโรงเรียนบานดามพรา 
ตามประกาศ สพฐ.ลงวันท่ี 15 สงิหาคม 2560 
และ ป 2561 รุนท่ี 3 ไดแก 
โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง) 
ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
2) สงเสริมใหโรงเรียนทุกแหงในสังกัด
ดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตาม
บริบทของโรงเรียนรอยละ 80 โรงเรียนจดั
กิจกรรมสงเสริมการออมเงินของนกัเรียน 
3) สงเสริมใหโรงเรยีนตนแบบสหกรณ
โรงเรียน พัฒนาตอยอดโดยการสงผลงาน
ที่เปนเลิศรวมประเมินสหกรณโรงเรียน 
Best of the Best ในป 2563 อยูระหวาง
ดําเนนิการ 
3. ระดับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแกกรมสงเสริมสหกรณ  
โดยศูนยถายทอดเทคโนโลย ี
การสหกรณที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 
สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ไดสงครผููสอนวิชาสหกรณเขารวมรับ 
การอบรมครูสหกรณตามหลักสูตร 
ครูผูสอนวชิาสหกรณระดับภาค 
ป 2562 ครู 4 คน จํานวน 2 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานทุงขนุนอยหนองจานวิทยา 
และโรงเรยีนบานดงยาง  
ระหวางวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562  
ณ จ.นครราชสีมา 
ป 2563 ครู 4 คน จํานวน 2 โรงเรยีน 
ไดแก โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบงั) 
และโรงเรียนบานสวางหนองเสือ  
ระหวางวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563  
ณ รร.บานสวนคณุตา จ.อุบลราชธานี 

ผูรายงาน นางสาริกา ชายผา 
                                                                                                                 เบอรโทร 085-4981213 
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ที่ปรึกษา 

1 นายถาวร  คูณิรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2 นายเข็มพรชัย  ทองนอย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1  

 

คณะทํางาน 

1 นายเข็มพรชัย  ทองนอย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1  

2 นายปรชีา ทาศิริ ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

3 นางสุนทราภรณ บุตรออน ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

4 นางอุณารัตน  ลาผาน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

5 นายจิรวัฒน  สวางวงศ ศึกษานิเทศก 

6 นางสาวสุวิจยา มุลทา ศึกษานิเทศก 

7 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก 

8 นางฉววีรรณ วะรงค ศึกษานิเทศก 

9 นางกัญญลกัษณ  ศิริวารินทร ศึกษานิเทศก 

10 นางสาวนพวรรณ  ชุมพล ศึกษานิเทศก 

11 นายปญญา ตรีเลิศพจนกุล ศึกษานิเทศก 

12 นางสาริกา ชายผา นักวิชาการศกึษาชํานาญการ 

13 นางสาวเพญ็ประภา บรรเทา นักวิชาการศกึษาชํานาญการ 

14 นางสาวสุนิสา ขําพลับ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 

15 นางเนตรหทัย ณรงคแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

16 นายประสาน พิลาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

17 นางสาวสุกญัญา นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

18 นางวาสนา มุสกิสาร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

จัดทํารูปเลม 

นางสาวสุกญัญา นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

ผูจดัทํา 



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

199 ถนนสุรศักด์ิ ตําบลในเมือง อําเภอเมอืงอุบลราชธานี จังหวดัอบุลราชธานี 34000

www.ubn1.go.th


