
 
 
 

 
แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2562  ของส านั ก งานศึ กษาธิ การภาค/ส านั ก งานศึ กษาธิการจั งหวัด /หน่ วยงานการศึ กษา 
ในจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
 

1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :  
1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

1.1.1) STEM/ STEAM /STREAM 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education 
ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 256๒ 

สังกัด จ านวนครูผูส้อนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ  จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเตม็ศึกษา ของสสวท.  
STEM/STEAM/STREAM 

ระดับ         
ประถม 
(คน) 

ระดับ
ม.ต้น 
(คน) 

ระดับ 
ม.ปลาย 

(คน) 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ปลาย 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 
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สรุปผลการด าเนินการ 
        1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นศูนย์การจัดอบรมครูพี่เลี้ยง 
สะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 256๒ ของจังหวัดอุบลราชธานี มีโรงเรียนในสังกัด 
คณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมโดยระบบทางไกล จ านวน 4 รุ่น ดังนี้ 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม 256๒  จ านวน ๑๒ คน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น          วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม 256๒  จ านวน ๒๗ คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      วันที่ ๔-๖ เมษายน 256๒  จ านวน 30 คน 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย       วันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน 256๒ จ านวน ๓๐ คน  

 ครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ไปเป็นพ่ีเลี้ยงครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมตาม
สังกัดตนเอง  

แบบ รต. 62 

 



 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา คือ 
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  จัดอบรมโดยระบบทางไกล ครูที่เข้ารับการอบรมเป็นครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  จ านวน 3 รุ่น ดังนี้  

 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒  จ านวน ๖๐ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม 256๒  จ านวน ๕๘ คน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 2๔-๒๖ พฤษภาคม 256๒  จ านวน 60 คน 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง (แผนงาน
โครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมรับนโยบาย/ความรู้ในการปฏิบัติงาน จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. จัดท าโครงการ/ค าสั่ง ด าเนินการ  
3. ประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม    

โดยระบบออนไลน์ 
4. ด าเนินการอบรม โดยระบบทางไกล ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
5. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1.การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษาโดยระบบ
ออนไลน์ ก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ระดับละ 60 คน 
ท าให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์   
ที่สนใจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ทั้งหมด 

1. ควรเพิ่มจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

2. ศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา            มี 
1 ศูนย์ คือ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    ไม่
เพียงพอ 

2. ควรเพิ่มศูนย์อบรมให้ครบทุกอ าเภอ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
        - ไม่มี-  
 
 
 
 
 



 
 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา 
2. โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา 
3. โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา 

 

การด าเนินงาน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เป็นศูนย์อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี อบรมโดยระบบทางไกล ก าหนด
อบรม 4 รุ่น ดังนี้ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม 256๒  จ านวน ๑๒ คน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น          วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม 256๒  จ านวน ๒๗ คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      วันที่ ๔-๖ เมษายน 256๒  จ านวน 30 คน 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย       วันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน 256๒ จ านวน ๓๐ คน  

 ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นศูนย์จัดอบรมครูสะเต็มศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จัดอบรมครโูดยระบบทางไกล ก าหนดอบรม 3 รุ่น ดังนี้ 
 วันที่ 25-27 เมษายน 2562  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 60 คน 
 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน ๕๘ คน 
 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  จ านวน 60 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

1.1.2) หลักสูตร Waldorf/Montessori/High Scope/BBL/PBL 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด 

จ านวนสถาน 
ศึกษาที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีจัดหลักสตูรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

Waldorf Montessori High Scope BBL PBL 

อื่นๆ 
(บูรณาการตาม

หลักสตูร
การศึกษา
ปฐมวัย) 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.อบ.
1 

193 - - 3 1.55 - - 2 1.04 160 80 198 100 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 
การพัฒนาสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 ก าลังวางแผน         
จะพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 การด าเนินงานโครงการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย :   
การพัฒนารูปแบบการจัด ประสบการณ์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori)                         
ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 24  โรงเรียน  เปน็ต้น 

1.2 การด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
1) ในปีการศึกษา 2561 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 8             

จ านวน 37 โรงเรียน รวมมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2554 – 2561 จ านวน 160 โรงเรียน 
2) สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือให้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอย่าง มีคุณภาพ 
3) พัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถในการน ากิจกรรมการสอน 

วิทยาศาสตร์ของโครงการฯ ไปบูรณการผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมให้ มี
ความพร้อมในการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้วย
กระบวนการสืบเสาะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  ดังนี้ 
            3.1) พัฒนาครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย           
รุ่นที่ 1-7 จ านวน 123 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยกระบวนการสืบเสาะ       
และการจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได (Learning Spiral) 

                                    3.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 1 เรื่อง น้ า และขั้นที่ 2 เรื่อง อากาศ ส าหรับ 
ครูปฐมวัยในโครงการฯ รุ่นที่ 8 และการอบรมเฉพาะทางอ่ืน ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วย  
วัฏจักรการสืบเสาะ(Inquiry Cycle Project) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการส ารวจ (Exploration 
Activities) และการจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได (Learning Spiral) 



 
 

3.3) จัดสรรเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 
ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 
บาทรวม 185,000 บาท 

3.4) ประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย” เพ่ือขอรับตราพระราชทานครั้งแรก และประเมินเพ่ือคงสภาพ จ านวน 27 โรงเรียน โดยในปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทาน จ านวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.29 

1.3 การด าเนินงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูปฐมวัยจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 
10 โรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 5 โรงเรียน เป็นระบบผ่านเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 2 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2562 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นศูนย์อบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์  โดยได้จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยและ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 130 คน ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561) หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน  2561 

2) ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ 2561) หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์  
ระหว่างวันที่  21 – 22 กรกฎาคม  2561 

3) ครั้งที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562) หลักสูตรหลักสูตรการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

บูรณาการเทคโนโลยี โดย สสวท.ก าหนดการจัดอบรมในเดือนมิถุนายน 2562 ซ่ึงพ่ีเลี้ยงศูนย์ซึ่งประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูปฐมวัย จ านวน 7 คน ได้รับการอบรมจาก สสวท. เมื่อวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 
2561  ณ โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแก่น 

4) ครั้งที่ 4 (ปีงบประมาณ 2562) หลักสูตรหลักสูตรการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

บูรณาการสะเต็มศึกษา โดย สสวท.ก าหนดการจัดอบรมในเดือนมิถุนายน 2562 ซ่ึงพ่ีเลี้ยงศูนย์ซึ่งประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูปฐมวัย จ านวน 7 คน ได้รับการอบรมจาก สสวท. เมื่อวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 
2561  ณ โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแก่น 

1.4 การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope 
1) ส ารวจโรงเรียนแกนน าเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ 

High Scope ในเดือนตุลาคม 2561 
2) ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานปฐมวัย เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 

มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร  และศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป 
ณ โรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร 

3) สพฐ. จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัยโดยคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจ า 



 
 
จงัหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยจะ
ได้รับการอบรมพัฒนาในช่วงเดือนเมษายน 2562 
 

4) สพฐ.จัดสรรเงินงบประมาณในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาล 
ประจ าจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนละ 25,000 บาท 

 
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง

(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
    2.1 การประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบและสมัครเข้าโครงการตามความสมัครใจ 

เมื่อโรงเรียนมีความต้องการตามสภาพของโรงเรียนตนเอง ก็จะท าให้มีพลังแห่งการท างาน รับผิดชอบ เพราะเป็น
ความต้องการของตนเอง ก็จะสามารถแก้ปัญหา และพัฒนาได้ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย : 
การพัฒนารูปแบบการจัด ประสบการณ์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนไปศึกษาดูงาน ด้วยตนเอง และน าความรู้กลับมาพัฒนาตนเองจัดหาสื่ออุปกรณ์ ด้วยตนเอง  
โดยศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ  เป็นต้น 

        2.2 การพัฒนาครูปฐมวัยอย่างทั่วถึงทุกโรงเรียน 
        2.3 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1.งบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน 
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ควรจัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่มีนวัตกรรม       
ให้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น 1.การจัด
ประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ(Whole Language ) 
2.การจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach)
การจัดประสบการแบบมอนเตสซอรี(Montessori) 

2. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
บางคน ไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยอย่างจริงจัง 

พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีความตระหนักและ          
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

3. การปรับเปลี่ยนบุคลากรปฐมวัย โดยครูย้าย 
หรือเปลี่ยนไปสอนชั้นอ่ืน หรือครูไม่ได้จบ
การศึกษาด้านปฐมวัยและไม่ได้รับการพัฒนา
หรือไม่มีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย ซึ่ง
โรงเรียนจ้างครูอัตราจ้างในท้องถิ่นมาท าการ
สอนจ านวนมาก 

ควรจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ       
ในการจัดท าหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ปฐมวัย และหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เป็นต้น 

 



 
 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
  4.1 ผู้บรหิารทุกระดับควรให้ความส าคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

อย่างจริงจัง 
    4.2 ควรก าหนดเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและสถานศึกษามีทางเลือกนวัตกรรม
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างหลากหลายด้วยตนเอง มิใช่สั่งการมาจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการท าแบบ
เดียวกันหมดทุกโรงเรียน เช่น การสอนแบบ High Scope  ควรก าหนดเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ มีนวัตกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดประสบการณ์รูปแบบต่าง ๆ, การจัดประสบการณ์
แบบโครงการ (Project Approach) การจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) การจัด         
ประสบการแบบมอนเตสซอรี (Montessori) การสอนแบบแนวสมดุลภาษา,การสอนตามแนวเรกจิโอ เอมิเลีย            
เพราะทุกนวัตกรรมมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

   4.3 ควรมีการส ารวจความต้องการของสถานศึกษาว่าต้องการใช้รูปแบบ และนวัตกรรมใด 
เมื่อโรงเรียนเลือกแล้วจึงควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายชื่อ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อบ.1/ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 1.การจดัประสบการณ์แบบ
ภาษาธรรมชาติ(Whole Language ) 
2.การจดัประสบการณ์แบบโครงการ
(Project Approach) 

2.โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป.อบ.1/ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ การจัดประสบการแบบมอนเตสซอรี
(Montessori) 
 

3.โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อบ.1/ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ การสอนแบบบรูณาการ ได้แก่ STEM 
ศึกษา,กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย,การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี,การเสริมภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์,การละเล่นในท้องถิ่น  
เป็นต้น 

4. โรงเรียนบ้านนามึน อ.เมือง จ.อุบลฯ การจัดประสบการแบบมอนเตสซอรี
(Montessori) 

5.บ้านหนองหลม่หนองเหลา่ อ.ม่วงสามสบิ จ.อุบล ฯ การจัดประสบการแบบมอนเตสซอรี
(Montessori) 

 
 
 
 



 
 

 
1.1.3) การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning   
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาท่ีมีจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 

Active Learning 

สถานศึกษาท่ีมีมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

Active Learning 
จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 248(1) 240 100   

หมายเหตุ : โรงเรียนไม่มีนักเรียน 8(1)  โรงเรียน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 1. สภาพผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 
- 

 2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตามอย่างไรบ้าง 
(แผนงาน โครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดท าโครงการ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  Active Learning 
ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้รับผิดชอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนละ 1 คน 
โดยจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 กันยายน 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรม  
รีเจ้นพาเลซ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning สามารถน าความรู้ไปออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ /กิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบ Active learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้ ได้ออกแบบกระบวนการอบรมให้ครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้ว ยการ
ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง  Active Learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยน าทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูมมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบว่าในแต่ละขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดระดับใด เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดจากระดับพ้ืนฐานเป็นระดับสูง มุ่งเน้นการออกแบบการเรียนรู้ไปที่
ทักษะที่จ าเป็น 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านวิชาการ  ทักษะด้านชีวิต และทักษะด้านอาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้มี
ทักษะชีวิต เมื่อจบการศึกษา สามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 3. ปัญหา/อุปสรรค ที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่) 

ปัญหา/อุปสรรค ที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1. โรงเรียนขาดการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรกับกิจกรรม
เพ่ิมเวลารู้ 
2. ครูผู้เข้าอบรมไม่น าความรู้ไปขยายผลในระดับโรงเรียน 
3. ขาดการออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
โรงเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับหลักสูตร
2. ให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียน
ใกล้เคียงกัน 



 
 

3. ให้มีการขยายผลให้กับครูทุกคนในระดับโรงเรียน 
1.1.4) ทักษะการพูด อ่าน เขียน    
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ป.1-ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

ภาษาอังกฤษ (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป (คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 34,412 รอข้อมูล รอข้อมูล 
 
 สรุปผลการด าเนินการ 
  1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 
     สภาพการด าเนินการในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนา  จึงไม่ได้ด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน แต่ได้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนเป็นสองระยะ  คือ 1) ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  2) ระยะที่ 2    ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลาง สาระการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้  

   1) การบริหารจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 -3  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง    องค์ความรู้
ให้ก้าวทันโลก และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขันของประเทศ จึงก าหนดให้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกแห่ง จัดเวลาเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน  200 ชั่วโมงตอปี  หรือ 5  ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ ได้ตามความพร้อม บริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของผู้เรียน  โดยพิจารณาทางเลือกดังนี้ 

      - จัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน  200 ชั่วโมงตอปี  หรือ 5  ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ หรือ 
      - จัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐานอย่างน้อย  จ านวน  120 ชั่วโมงตอปี  และจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

และหรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 80  ชั่วโมงต่อปี รวมเวลาทั้งหมด 200  ชั่วโมงต่อปี 
หรือ 5  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  สถานศึกษา
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามบริบท ความต้องการ ความเหมาะสม ความพร้อมของสถานศึกษาและ
ศักยภาพของผู้เรียน เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยให้ความส าคัญกับการใช้ภาษา (Use) มากกว่า
วิธีใช้ภาษา (Usage) ให้ความส าคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และความถูกต้องของการใช้
ภาษา (Accuracy) ดังนี้ 1) ทบทวนค าศัพท์ก่อนเรียน 2) การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยผ่านกิจกรรม         
ที่สนุกสนานและพัฒนาการเรียนรู้ 3) การใช้สื่อเสริมแอพพลิชั่นและเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนและสร้างแรงจูงใจ 
4) การใช้หนังสือเรียนโดยเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน และ 5) การสอนเสริมผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
และจดัหาสื่อ/แหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 



 
 

2) การบริหารจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 จัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐานอย่างน้อย  จ านวน             
80 ชั่วโมงต่อปี  หรือ 2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

3) การบริหารจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1-3  จัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐานอย่างน้อย  จ านวน  
120 ชั่วโมงต่อปี  หรือ 3 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)  ต่อสัปดาห์  

4) การบริหารจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 4-6  จัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐานอย่างน้อย  จ านวน  
240  ชั่วโมงต่อปี  หรือ 6 ชั่วโมง (6 หน่วยกิต)  ต่อสัปดาห์ 
 2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง  
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)  

- 
 3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

- 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)  
 5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาไทย 
     1)  ผลการด าเนินการด้านการอ่านออกเสียง 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.1-3) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ

ประเมินผลการอ่านออกเสียง การเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

(คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 11,498 10,507 91.38 

      2) ผลการด าเนินการด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.4-6) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ
ประเมินผลการอ่านตามหลักการใช้ภาษา การเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 11,809 7,335 62.11 

         3) ผลการด าเนินการด้านการอ่านรู้เรื่อง 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.1-6) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ

ประเมินผลการอ่านรู้เรื่อง การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
(คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 23,307 14,536 62.37 

         4) ผลการด าเนินการด้านการเขียนค า 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.1-3) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ
ประเมินผลการเขียนค า การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
(คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 11,498 7,610 66.19 

        5) ผลการด าเนินการด้านการเขียนรู้เรื่อง 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.1-3) จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 



 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ
ประเมินผลการเขียนรู้เรื่อง  การเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทย (คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 11,498 10,189 88.62 
        6) ผลการด าเนินการด้านการเขียนสรุปใจความส าคัญ 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.4) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ
ประเมินผลการเขียนสรุปใจความส าคัญ  การเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาไทย (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 3,842 3,108 80.90 

 
       7) ผลการด าเนินการด้านการเขียนย่อความ 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.5-6) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ
ประเมินผลการเขียนย่อความ  การเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 7,967 6,785 85.16 

       8) ผลการด าเนินการด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.4-6) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการ
ประเมินผลการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 11,809 10,155 85.99 

      9) ผลการด าเนินการด้านความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ม.1-3) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับ 
การประเมินผล  การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล 
ทักษะภาษาไทย ระดับดี ขึ้นไป 

(คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 3,230 2,370 73.37 

  หมายเหต ุ:  ใช้ข้อมูลจากระบบ e-Mes ณ วันที่ 31 มกราคม 2562  ซึ่งไม่นับรวมนักเรียนพิการเรียนรวม 
 
สรุปผลการด าเนินการ 
          1.  สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 



 
 
                     ปีการศึกษา 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดก้ าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ “การประเมินความสามารถการอ่าน
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และการวัดความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง(Reading 
Literacy)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3” โดยให้โรงเรียนในสังกัดประเมินนักเรียนทุกคนทุกชั้น ได้ประเมิน
ความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 
2561 ครั้งที่  2 เดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2562 โดย
ใช้แบบประเมินหรือข้อสอบจากสถาบันภาษาไทย  และให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ (e-Mes) ตามเวลาที่ก าหนด   
                     นอกจากนี้ ยังให้โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”    
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใช้ข้อสอบของ
โรงเรียน  เมื่อมีการประเมินประจ าทุกเดือนแล้ว ให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งหากพบว่า มีนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาหรือซ่อมเสริม
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ก าหนดมาตรการ  ในการเร่งรัดแก้ไขนักเรียน
ให้อ่านออกเขียนได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการรณรงค์การส่งเสริมการคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การ
เขียนเรียงความ และจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยส่งเสริมกิจกรรมการคัดลายมือของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมในการตอบข้อสอบอัตนัยของการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)         
ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบในแต่ละเครือข่าย 
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

              2.  วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตามอย่างไรบ้าง (แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมรองรับเพ่ือแก้ปัญหา) 
                    1)  สร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญและร่วมมือรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูทุกคนในโรงเรียน  โดยประกาศเป็นนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   2)  จัดท าแผนงานหรือโครงการตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านปัจจัย วิธีการ และสื่อ/นวัตกรรม ให้แก่โรงเรียน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 
                   3)  ประเมินผลการอ่านและการเขียนเพ่ือการพัฒนา ทั้งการประเมินความสามารถในการอ่านและ
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และการประเมินการอ่านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)         
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  PISA โดยรายงานผลการประเมินทางระบบการติดตามทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mes) 
                   4 )  วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่านและการเขียน และจัดท าข้อมูลของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียน 
                   5) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายนิเทศ  ก ากับ 
ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
                   6)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 
 
 
 
 
 

    3.  ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
       

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
    นักเรียนบางส่วนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  
สาเหตุของปัญหามาจากหลายสาเหตุ ได้แก่               
1) นักเรียนที่ขาดความสนใจ อันเนื่องจากสื่อและ
สิ่งแวดล้อม  ที่เปลี่ยนแปลงไป                          
2) ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาท่ีไม่ได้เรียนจบ
วิชาเอกภาษาไทย/สอนไม่ตรงวิชาเอก ท าให้สอน   
ไม่เป็น ขาดกลวิธีการสอนอ่าน ปล่อยปละละเลย       
ไม่สนใจสอน                                                             
3) ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนไม่มีระบบรองรับที่จะ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา                                                
4) ครูผู้สอนไม่ได้ใช้สื่อการเรียนการสอน        
ผู้ปกครองไม่ได้ใช้เวลาที่บ้านพัฒนาด้านการอ่าน
หรือเขียน ไม่จัดหาหนังสือ หรือส่งเสริมการอ่านของ
บุตรหลาน  

1) จัดท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา         
ในสังกัดเพ่ือเร่งรัดคุณภาพการอ่านการเขียนของนักเรียน             
2) คัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยแบบทดสอบ
ที่พัฒนาจากท่ีสพฐ.ก าหนดให้                                               
3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้     
ให้ครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม  แบ่งนักเรียนดูแลเอาใจ
ใส่เป็นกรณีพิเศษ 
4) จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คล่องเขียนคล่อง  และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                               
5)  จัดประชุมครู  บุคลากรกรทางการศึกษา ผู้บริหาร 
บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้  ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้                        
6)  พัฒนาบุคลากรหรือครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทย ให้มี
ความรู้ความสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล                                                          
7)  จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ  เผยแพร่นวัตกรรม 
8)  ประกวดนวัตกรรมเพ่ือยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ
นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงาน                                                                
9) นิเทศ กัลยาณมิตรเพ่ือนครู จัดนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน  และรายงานผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
ใช้ระบบเครือข่าย  โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และศึกษานิเทศก์นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และให้ผู้บริหารโรงเรียน
นิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้ 
     

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
1.1.5) การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู   
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด 

จ านวนครูที่
เข้ารับการ
ทดสอบ

ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

(CEFR)  
(คน) 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

Below A1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ A1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ A2 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ B1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ B2 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ C1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ C2 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.อบ.
1 

555 58 10.4
5 

26
0 

46.8
4 

20
9 

37.6
5 

26 4.68 2 0.36 - - - - 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการตามนโยบายเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย                                             
1. จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียน 

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
                            2. แจง้ทุกโรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English, Eng 24, คลังค าศัพท์, 
ป้ายค าศัพท์สถานที่ในโรงเรียน เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และผู้เรียน         
เป็นประจ าสม่ าเสมอ และสามารถสื่อสารได้ในเบื้องต้น ซึ่งส่วนหนึ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้มอบ CD 
แอพพลิเคชั่นไว้ประจ าศูนย์ PEER Center ทั้ง 5 ศูนย์แล้ว 
                            3. สนบัสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียน          
การสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Boot Camp ในแต่ละรุ่น เป็นเวลา 3 สัปดาห ์
                                4. นิเทศ ติดตามการจดัการเรยีนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
ที่ผ่านการอบรม Boot Camp 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
              สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย                        
                             1. จดัท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  



 
 
                             2. แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English, Eng 24, คลังค าศัพท์
, ป้ายค าศัพท์สถานที่ในโรงเรียน เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ และสามารถสื่อสารได้ในเบื้องต้น ซึ่งส่วนหนึ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้มอบ CD 
แอพพลิเคชั่นไว้ประจ าศูนย์ PEER Center ทั้ง 5 ศูนย์แล้ว 
                            3. สนบัสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม Boot Camp ในแต่ละรุ่น เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ 
                               4. นิเทศ ติดตามการจดัการเรยีนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ        
ที่ผ่านการอบรม Boot Camp 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1. ครูไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ    
2. ครูไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนและสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3. การใช้สื่อ เทคโนโลยีประกอบการสอน
น้อย 
4. การวัดและประเมินผลไม่หลากหลาย 

1. ปรับปรุงหลักสูตร  
2. ปรับเปลี่ยนวิธสีอนของครู 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อที่เป็นเสียงของเจ้าของอย่าง
จริงจัง    
4. ก าหนดบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและ            
การท างาน 
5. จัดให้มีการวัดประเมินผลที่สามารถเอาผลประเมินไปใช้จริง 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
    1. การพัฒนาครูภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดย สพฐ. โครงการ Boot Camp        การ
อบรมครูภาษาอังกฤษตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้    อบรมครูวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ  และ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
              2.  กระทรวงศึกษาธิการจัดสนับสนุน เช่น  DLIT (online-offline) , Echo English,  
Hybrid English,  Eng 24 
              3. หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ จาก Youtube, facebook, 
Line และสื่อ Digital ต่างๆ  

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือ
แบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  ป.6 
  - ผลโอเนตสูงสุดของเขตพ้ืนที่ฯ  
    วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2561 
 

อ.เมือง                
จ.อุบลราชธานี 

- จัดสอนหลักสูตร EP 
- จัดครูเจ้าของภาษาเข้าสอน 
- จัดสอนซ่อมเสริม 
- จัดเข้าค่าย 

2. โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ป.
6 

อ.ม่วงสามสิบ                
จ.อุบลราชธานี 

- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดสอนหลักสูตรปกติ 



 
 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือ
แบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
- ผลโอเนตสูงสุดล าดับที่ 2 ของเขตพ้ืนที่ฯ ปี 
2561 
 

- การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 
DLTV 
- จัดสอนซ่อมเสริม 
- จัดเข้าค่าย 

3. โรงเรียนบ้านทุ่งมณี (คุรุราษฎร์นุกูล) 
- ผลสอบโอนเนตสูงสุดเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ปีซ้อน (ปี 2559-
2561) 
 

อ.ม่วงสามสิบ                     
จ.อุบลราชธานี 

- จัดสอนหลักสูตรปกติ 
- การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 
DLTV 
- จัดสอนซ่อมเสริม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
1.1.6) ทักษะการคิดวิเคราะห์  (ยังไม่มีข้อมูล) ข้อมูลที่ได้ต้องเป็นสิ้นเดือนมีนาคม 2562 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ทั้งหมด ปี
การศึกษา 2561 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษาที่ไมผ่่าน
การประเมินทักษะการคิด

วิเคราะห ์

นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่าน
การประเมินทักษะการ

คิดวิเคราะห ์

นักเรียน/นักศึกษาที่มีผล
การประเมินทักษะการ

คิดวิเคราะห์           
ระดับดี หรือดเีด่น 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.อบ.1        
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 

(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

 
 
 



 
 
 
 
 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1) ผลการด าเนินการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามศาสตร์พระราชา 

สังกัด 

จ านวน
โรงเรียน

ทั้งหมด/แห่ง 

จ านวนสถานศึกษาที่ด าเนินการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
สู่สถานศึกษา ตามศาสตร์พระราชา 

จ านวน
ทั้งสิ้น 

คิดเป็นร้อยละ 

ด าเนินการ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 248(1) 237 100 237 100 

หมายเหตุ : โรงเรียนไม่มีนักเรียน และที่สอนไม่ครบชั้น ไม่สามารถรับการประเมินได้ (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์                                   
ที่สพฐ.ก าหนด)  11(1)  โรงเรียน 

หมายเหตุ ค าอธิบายประกอบตาราง 
   1.  ตารางนี้ เป็นการสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัด ที่ผ่านการประเมิน

เป็นสถานศึกษาพอเพียงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   2.  ที่เหลือ จ านวน 3 โรง โรงเรียนไม่มีนักเรียน และท่ีสอนไม่ครบชั้น ไม่สามารถรับการประเมินได้  

(ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สพฐ.ก าหนด) จึงถือครบ 100 % 
   3. สรุปผลการประเมิน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

     ประจ าปี 2552 จ านวน       2  แห่ง 
     ประจ าปี 2554  จ านวน    36  แห่ง 
     ประจ าปี 2555  จ านวน    30  แห่ง 
     ประจ าปี 2556  จ านวน    43  แห่ง 
     ประจ าปี 2557  จ านวน    42  แห่ง 
     ประจ าปี 2558  จ านวน    33  แห่ง 
     ประจ าปี 2559  จ านวน    34  แห่ง 
     ประจ าปี 2560  จ านวน    17           แห่ง     

รวม  237  แห่ง  
2) สรุปผลการด าเนินการ/วิธีการ/ปัจจัยที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจราชการ 

2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ขับเคลื่อน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ให้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการพัฒนา
นักเรียน ครู  ผู้บริหารโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความแข็งแกร่ง จนสามารถรับการประเมินสถานเป็นศึกษา
พอเพียง   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ( ตามสรุปผลการประเมินข้างต้น) 



 
 

2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ ต่อยอดขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
ในสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โดยการประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 186 คน เพื่อระดมแนวคิด ถอดบทเรียนวิธีการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา 
กระบวนการจัดกิจกรรม นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ใช้บูรณาการการเรียนการสอน  

2.3 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ออกแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับนักเรียนทุกคน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นักเรียนมี
โอกาสเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การท าโครงการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน การปลูก
พืชปลอดสารพิษ  การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์  การท าน้ ายาล้างจาน การท าผลิตอาหารถนอมอาหาร  ทุกกิจกรรม 
ช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกคิดวางแผน และฝึกฝนทักษะในการบริหารที่ดิน  น้ า และทรัพยากรต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ เกิดประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และครูก็สามารถบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบ จะน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา ที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของประเทศต่อไปได้ 
3) ปัญหา และข้อ เสนอแนะ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.1 การย้ายของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูแกนน า ของแต่ละโรงเรียน 
 3.2 โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนมาก ครูน้อย ปริมาณงานมาก 
4) สถานศึกษาพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี Best Practice  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลงานที่ต่อเนื่อง เข้ารับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  และ
รับการประเมิน  เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติเป็นเลิศ   ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  มองว่า
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว  จะเป็นก าลังส าคัญในการเป็นพี่เลี้ยง การส่งต่อแนวคิด และช่วยถอด
บทเรียน ให้กับบุคลากรท่านอ่ืนได้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมกัน สรุปดังนี้ 
ปีการศึกษา รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา เรื่อง/กิจกรรม 
2558 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
โรงเรียนบ้านปะอาว 

โรงเรียนบ้านปะอาว 
อ าเภอเมือง 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา/เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน 

2558 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า  
โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์)  
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ  
 

อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขื่องใน 
อ าเภอเมือง 

Best สถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

2559 โรงเรียนปทุมวิทยากร  
โรงเรียนบ้านปลาดุก  
โรงเรียนบ้านผาแก้ว   
โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพ่ิม-    
วัฒนราษฏร์)  

อ าเภอเมือง 
 

Best สถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 



 
 
 

 

แนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษา 2562 

 1. บ่มเพาะโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศ ให้เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ต่อไป อย่างน้อย 2 ศูนย์ 
 2. ให้ทุกโรงเรียนแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามศาสตร์พระราชา อย่างน้อย 1 โรง 1 ศาสตร์พระราชา 

      ผลการด าเนินการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สังกัด จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร      
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

จ านวน 
รวมทั้งสิ้น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ด าเนินการ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป.อบ.1 248(1) 237 100 237 100 

หมายเหตุ :  โรงเรียนไม่มีนักเรียน และที่สอนไม่ครบชั้น ไม่สามารถรับการประเมินได้ (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์                                   
ที่สพฐ.ก าหนด)  11(1)  โรงเรียน 

สรุปผลการด าเนินการ 
          1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
     - 
         2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตามอย่างไรบ้าง(แผนงาน
โครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
            1. มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมการ การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยอย่าง
ทั่วถึง 
            2. ให้สถานศึกษาทุกแห่งเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 
            3. จัดให้นักเรียนเข้าค่ายอบรมโดยใช้กิจกรรมของลูกเสือเป็นหลัก 
            4. จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต  
            5. จัดประชุมให้ผู้ปกครองได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังคนในครอบครัว 
         3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ชุมชนบางพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  

  
  

         4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง(ถ้ามี) 



 
 
          - ควรท าโครงการอย่างต่อเนื่องและติดตามผล 

 
 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

จ านวนรวม
ทั้งสิ้น  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 248(1) 240 100 24/2400 1001 
  
หมายเหตุ :  โรงเรียนไม่มีนักเรียน 8(1) โรงเรียน 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1.  สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน    ของ

ชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างหลากหลาย 
2.  วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไร

บ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
2.1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2.2. กิจกรรมการประเมิน อัตลักษณ์  29 ประการสู่ โ รง เรียนวิถี พุทธ ทางเว็บไซต์  

www.vitheebhuddha.com/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันของชาติ 
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 



 
 

   
   
   

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม  

จ านวนรวม
ทั้งสิ้น  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 248(1) 240 100 24/2400 1001 
 
หมายเหตุ :  โรงเรียนไม่มีนักเรียน 8(1) โรงเรียน 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง                

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างหลากหลาย 
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 

(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
   2.1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   2.2. กิจกรรมการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ โรงเรียนวิถี พุทธ ทางเว็บไซต์  

www.vitheebhuddha.com/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง              
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม  

    2.3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 



 
 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด/ระดับ 

สถานศึกษาท้ังหมด  
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  

ปฐมวัย 
(แห่ง) 

การศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน

(แห่ง) 

อาชีวศึกษา 
(แห่ง) 

อุดมศึกษา 
(แห่ง) 

ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.อบ.
1 

198 248(1)   198 100 248(1
) 

100     

 

    สรุปผลการด าเนินการ 
   1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
       - การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ปี

การศึกษา 2561อยู่ในระหว่างด าเนินการจะสรุปผลส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2562 
   2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ (แผนงานโครงการ/

กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
ในปีการศึกษา 2561ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
   1. สถานศึกษาที่เขาร่วมโครงการทุกโรงเรียน มีการพัฒนาระบบการประกั นคุณภาพภายในที่มี          

ประสิทฺธิภาพเป็นระบบ ครบวงจรและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   2. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน มีการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี

ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   3. มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในงานประกันคุณภาพภายในเครือข่าย

ละ 3 โรงเรียน รวม 15 โรงเรียน 
   2. แนวทางในการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

           1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินและการประกันคุณภาพศึกษาแนวใหม่” คณะกรรมการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  รองผู้อ านวยการ สพป.อบ.1 /
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ประธานเครือข่าย/ศึกษานิเทศก์ 
           2. คัดเลือกและพัฒนาโรงเรียนแกนน าการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    จาก 
25 เครือข่ายๆ ละ 2 โรงเรียน รวมโรงเรียนแกนน า จ านวน 50 โรงเรียน 



 
 
           3. คัดเลือกและพัฒนาโรงเรียนน าร่อง QAMS (Quality Assurance Management System) จัดส่ง
ข้อมูลการบริหารจัดการประกันคุณภาพ Online จ านวน 20 โรงเรียน 
           4. คัดเลือกและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ
สาม เป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมด้วยช่วยกันยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา            
ในเครือข่ายให้ได้มาตรฐานการศึกษา จ านวน 5 เครือข่าย รวม 43 โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ   
เป็นงบแลกเป้าปี 2561 ของ สพฐ. 
          5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินและการประกันคุณภาพศึกษาแนวใหม่” ขยายผลให้กับรอง
ผอ.รร./ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพทุกโรงเรียน 
          6. น าผลการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรายโรงเรียน 
          7. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นเครือข่ายโดยคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา            
ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ สพป.อบ.1 /ผู้อ านวยการกลุ่ม/ประธานเครือข่าย/คณะกรรมการ ก.ต.ป.น และ
ศึกษานิเทศก ์
           8. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้           
เป็นแบบอย่างท่ีดเีพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ รางวัลคุณภาพ IQA AWARD ของสพฐ. 
 

ผลการด าเนินงาน 
             ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ            
การประกันคุณภาพศึกษาแนวใหม่ และกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้เปิด
โอกาสให้โรงเรียนออกแบบวางระบบและด าเนินงานบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ได้ด้วยตนเอง ท าให้โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ส่งผลให้เกิดคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และมีระบบการประกันคุณภาพ  ที่เข้มแข็ง สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองชุมชน
มากยิ่งขึ้น มีความพร้อมและสมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.ในรอบการประเมินที่ 1 
(พฤษภาคม-กันยายน 2561)  จ านวน 2 แห่งตามที่สพฐ.ขอข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเป็นฐานในการวางแผนรับ            
การประเมิน คือ โรงเรียนบ้านผาแก้ว อ าเภอเมือง และโรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับเขตพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในเขตพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับเขตพ้ืนที่ 
1.การจัดสรรงบประมาณได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า 1.ควรจัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่การศึกษา

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2.ระยะเวลาในการด าเนินงานอบรมตามโครงการมีน้อย   2.ควรเป็นโครงการที่ต่อเนื่องเพ่ือจะได้มี            

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจ านวนเพียงพอ             
ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง 

        - การปรับเปลี่ยนนโยบายในการประกันคุณภาพควรมีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติในเขตพ้ืนที่        
ให้มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 



 
 
 

 

 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานที่ 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมือง     สพป.อบ. เขต 1 โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง     สพป.อบ. เขต 1 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง     สพป.อบ. เขต 1 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ.เขื่องใน  สพป.อบ. เขต 1 แสงน้อยโมเดล 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            1. ระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ผลการด าเนินการ 
     วิธีการ 
  1) เสนอท าโครงการ 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  3) จัดประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อน  
      - คณะกรรมการ /บุคลากร/ผู้บริหาร/ครู 
      - เชิญวิทยากรผู้มีความสามารถตัวแทน สพฐ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจร่วมกัน             
วิทยากร นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  นาย
สุรเวช  มณีภาค  ข้าราชการบ านาญ 
  4) เนื้อหา  
      - แนวทางการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
      - ฝึกปฎิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
      - แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
  5) ปัญหา 
      - บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและเห็นความส าคัญอย่างถ่องแท้ 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 

2.1.1) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1  : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ป ี
* ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษา
สังกัด 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย  
อายุ 3-5 ปี (คน) 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.    
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 

(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   



 
 

   

 
 
 
2.1.3) การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนใน 
สังกัด ที่เปิดสอน ในระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( โรงเรียนขยายโอกาส ) ได้ด าเนินการผลักดัน และ
ควบคุมดูแล รวมทั้งพัฒนาเทคนิคด้านการสอนให้กับครูอยู่เสมอ  และปลูกจิตส านึกให้ครู ได้ตระหนักในหน้าที่ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงออกกลางคัน และมุ่งมั่นสู่ความประพฤติอันพึงประสงค์ของนักเรียน การติดตามนักเรียนส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในสังกัด ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลจาการปฏิบัตินี้เองจะสามารถลดปัญหา
เด็กออกกลางคัน และสามารถส่งเสริมความประพฤติของเด็กให้เป็นไปตามวัย และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมได้ 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

ที ่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
1. จัดท าแผนการรับนักเรียน ใช้ข้อมูลประชากรวัยเรียน  ที่จะเข้าเรียน            

ในชั้น อนุบาลปีที่ 1  ประถมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 , 
มัธยมศึกษาปีที่ 4   จาการประสานขอข้อมูล และชั้นอื่น ๆ ใช้ข้อมูล        
ชั้นเคลื่อน  

 

2. ติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของประชากรวัย จากโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด  
โดยตรวจพิจารณาข้อมูลการติดตามประชากรวัยเรียนมาเข้าเรียน  
ตรวจสอบความถูกต้อง  และประมวลผลและสรุปผลข้อมูลนักเรียน           
ที ่      เข้าเรียนและนักเรียนออกกลางคันและนักเรียนตกหล่น 

 

3. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนที่มีนักเรียน         
ออกกลางคันและนักเรียนตกหล่น เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทาง          
การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยจัดงบประมาณ และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน          
ตาม ความต้องการและความขาดแคลนของนักเรียน เช่นทุนการศึกษา ,           
สร้างรายได้ระหว่างเรียน , ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ห่างไกล
ปัญหายาเสพติด และปัญหาทางสังคม และนักเรียนยากจนให้รับทุน
นักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ 

 

4. การรณรงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน 
และเด็กด้อยโอกาส ได้เข้าเรียนจนจบตามที่หลักสูตรก าหนด  

 



 
 
5. นิเทศก์ติดตามนักเรียนเป็นรายกรณี ในพ้ืนที่ เพื่อด าเนินงานให้             

ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครอบครัวและโรงเรียน            
ทั้งนี้ให้ขอความร่วมมือจากชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับหมู่บ้าน 
หรือ ระดับต าบลแล้วแต่กรณี  

 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับเขตพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับเขตพ้ืนที 
1. นักเรียนยากจน  รายได้ของครอบครัว         
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
2. ผู้ปกครองหย่าร้างกัน ขาดความอบอุ่น      
ในครอบครัว 
3. ปัญหายาเสพติดในชุมชน                   
4. ปัญหานักเรียนท้องก่อนวัยอันควร 

1. ต้นสังกัดระดับกรม  กระทรวง  ร่วมมือกันยกระดับ  
ความเป็นอยู่ของครัวเรือน ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ปกครอง มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ 
เพ่ือจะไม่ไปหารายได้นอกพ้ืนที่ 
3. กวาดล้างปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
4.ปลูกจิตส านึกพร้อมขจัดปัญหาความยากจนให้นักเรียน 
ผู้ปกครองตระหนัก และสร้างความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
5.สร้างความตระหนักให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษา 
 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

- 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
2.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 

2.2.1) การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด : ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกแห่ง เช่าระบบ
อินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสามารถใช้งานได้ทุกแห่ง  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง    
ทั่วประเทศ 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้แจ้งการจัดสรรให้กับโรงเรียน
สังกัดด าเนินการเช่าระบบอินเทอร์เน็ต ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท ปริมาณการใช้งานของโรงเรียน แต่ละแห่ง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก ากับ ติดตาม  และให้ค าแนะน า ในการติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทุกแห่ง 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

 ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับ
พ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

- - 

- - 

- - 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

                   ไม่มี 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 



 
 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 

- - - 

2.2.2) DLTV/DLIT 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
ผลการด าเนินการ 

DLTV 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด  
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่ได้รับการจัดสรร 

(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร และมีการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV 

DLTV 
 

คิดเป็นร้อยละ 

248(1) 
- จัดการเรยีนการสอน 240 แห่ง 
- ไม่มีนักเรียน 8(1) แห่ง 

178 แห่ง 
(ปี 2557) 

178 100 

 

 DLIT 
 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด  
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่ได้รับการจัดสรร 

(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร และมีการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLIT 

DLIT  คิดเป็นร้อยละ 

248(1) 
- จัดการเรยีนการสอน 240 แห่ง 
- ไม่มีนักเรียน 8(1) แห่ง 

221  221 100 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

       โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้รับ              
การจัดสรร DLTV ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ านวน 178 แห่ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน               
เป็นล าดับ เรื่อยมา  เมื่อปีงบประมาณ 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาและประยุกต์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
NEW DLTV ทั้งในระบบการถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณ ซึ่งมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โดยปรับผังรายการให้ NEW DLTV  เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  โดยได้ปรับระบบการ
รับส่งสัญญาณ จากระบบ SD เป็น ระบบ HD ทั้งหมด  โรงเรียนในสังกัดของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดการเรียนการสอนเป็นล าดับเรื่อยมา 
   



 
 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม  
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

2.1 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการด าเนินการของโครงการ 
ซึ่งยังมีโรงเรียนบางแห่งที่จัดการเรียนการสอนโดยการน านักเรียน 2 ชั้นเรียน มารวมไว้ห้องเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุมา
จาก ครูไม่ครบชั้น  และสภาพของห้องเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอ ซึ่งทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดย 

      2.1.1 ปิดห้องเรียนและเปิดเสียงในระดับที่พอดี 
      2.1.2 ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและอยู่ในความเรียบร้อย 
      2.1.3 ลดเสียงและใช้ภาพในจอเป็นสื่อ โดยครูอธิบายแทน 

       2.2 การจัดห้องเรียนและมีแสงสว่างเข้ามาทางประตู หรือหน้าต่าง ได้ให้ค าแนะน าโรงเรียน
แก้ไขปัญหา แก้ไขในจุดที่ท าให้เกิดแสง โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วย 
       2.3 หากเกิดกรณีที่ปัญหาเรื่องสัญญาณจ าส่วนกลาง มีปัญหา เรื่อง ภาพ  เสียง  โรงเรียน
แก้ไขปัญหาโดย  ถ้ามีปัญหาที่อุปกรณ์ แก้ไขโดยหาช่างผู้เชี่ยวชาญ ปรับจานรับสัญญาณ  รวมทั้งการสนับสนุน              
งบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนบางแห่งใช้วิธีรับสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต 
หรือใช้วิธีการดาวน์โหลดรายวิชาแล้วสอนโดยวิธีการสอนแบบออฟไลน์ 
       2.4 ประเด็นส าคัญประการหนึ่ง คือ ครูไม่ครบชั้น  เป็นปัญหาที่แก้ไขยังไม่ได้ ท าให้                  
ขาดครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด 
  ข้อคิดเห็น 

1. NEW DLTV  ช่วยครูได้มากในการจัดการเรียนการสอน 
2. เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน       

ทุกกลุ่มสาระวิชา 
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน ผ่าน NEW DLTV  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริม

สนับสนุนต่อไป 
4. ควรมีการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 



 
 

   
   
   

 
 

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ตามรูปแบบคูขาดโมเดล (DLTV,DLITและสือ่ ICT) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)  
 

ต าบลหนองเหล่า  อ าเภอเขือ่งใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1  

  



 
 

 
 
แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ในการก าหนดแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) 
ได้น าแนวคิดการบูรณาการน าสื่อนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพอันได้แก่ DLTV,DLITและสื่อ ICT(E-Clasroom,Otpc,
สื่อ60พรรษาสมเด็จพระเทพฯ,Google,Facebook,Line) มาเป็นสื่อให้ครูได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐานตัวชี้วดัของหลักสูตร  อย่างเต็มศักภาพ  

 
 
 

ด้าน  รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 
  การบริหารจัดการ 1. วางแผนการบริหารจัดการการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV  DLIT  
และสื่อ ICT (สื่อการเรียนการสอน 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพฯ, E-Class 
room,  Tablet, Facebook, Line) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ DLTV DLIT และสื่อ ICT 
(สื่อการเรียนการสอน 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพฯ,  E – Class room, 
Tablet, Facebook, Line) อย่างจริงจัง 
3. อ านวยความสะดวกให้การจัด       
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เป็นผู้น ามีความมุ่งมั่นตั้งใจและ
ตระหนักเห็นความส าคัญการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบคูขาดโมเดล 
5. น าพาครูและบุคลากรด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบคูขาด
โมเดลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
6. อ านวยความสะดวกให้มีการ
บ ารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์  
ระบบอินเทอร์เน็ต  เครื่องพิมพ์                    
ให้พร้อมใช้งานและมีปริมาณเพียงพอ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ก่อนเปิด      
ภาคเรียน 

วิธีการด าเนินการตามแนวทางคูขาดโมเดล 
 

แนวคิดและแนวทางการด าเนินการ 
 



 
 

ด้าน  รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 
7. จัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียน 
การสอนให้เพียงพอ ได้แก่ กระดาษ  
โปสเตอร์  ฯลฯ 
8. นิเทศติดตามการจัดการเรียน       
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการจัดการเรียน           
การสอน 

1. จัดห้องเรียนอย่างเหมาะสมและ      
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมตามแผน        
การจัดการเรียนรู้ 
2. เตรียมการสอนล่วงหน้าที่สอดคล้อง
กับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและ
เตรียมใบงานจากสื่อต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาแต่ละวิชา 
3. เอาใจใส่ ก ากับดูแลและน าให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง  
4. สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนและ
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครั้ง 
5. วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
6. วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ตัว/แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
7. วัดและประเมินผลระหว่างเรียน/
ปลายภาคเรียน/ปลายปี เพ่ือน าคะแนน
ไปตัดสินผลการเรียนได้สอดคล้องตาม
สัดส่วนคะแนนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาและระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา 
8. น าผลการวัดและประเมินผลมา
วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและรายงานผู้มี

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 



 
 

ด้าน  รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้และเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้แก่
นักเรียน 

เทคนิคและกระบวนการสอน 1. ครูและบุคลากรก าหนดตาราง         
การสอนตามการจัดการเรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทียมและครูยึดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
2. ครูและบุคลากรมีอิสระในการเลือกใช้
สื่อการเรียนการสอนจาก DLTV  DLIT  
และสื่อ ICT ตามความเหมาะสมของแต่
ละวิชา 
2. มีการจัดการเรียนการสอนเสริมนอก
ตารางเพ่ือพัฒนากลุ่มอ่อนและส่งเสริม
กลุ่มเก่ง 
3. มีหลักฐาน  ร่องรอย  ชิ้นงานที่
หลากหลาย 
 
 

ครูและบุคลากร ตลอดปี
การศึกษา 

การเตรียมตัวของครู 1. ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
2. ครูมีการเตรียมการสอนโดยใช้สื่อ 
DLTV  DLIT  และสื่อ ICT (สื่อการเรียน
การสอน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ,  
E – Class room,  Tablet, Facebook, 
Line) 
3. ครูก ากับติดตามข้อมูลทั้งด้าน      
การเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน   
ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ        
หลังเรียน 
4. ครูทุกคนมีการแนะน าแนะแนว          
ให้ค าปรึกษาและตอบค าถามนักเรียนทั้ง

ครูและบุคลากร ตลอดปี
การศึกษา 



 
 

ด้าน  รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 
ส่วนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
หรือมาขอค าปรึกษา 
5. ครูมีการช่วยเหลือนักเรียนตาม
ข้อบกพร่องหรือสภาพปัญหาของ
นักเรียน 

การเตรียมตัวของนักเรียน 1. นักเรียนทุกคนร่วมท ากิจกรรมอย่าง
ตั้งใจและมีความสุข 
2. นักเรียนทุกคนรับผิดชอบชิ้นงานและ
เก็บรวบรวมในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
โรงเรียน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4. นักเรียนน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาตนเอง 
 
 
 

นักเรียน ตลอดปี
การศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนตามหลักสูตร 
3. นักเรียนมีผลส าฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4. ครูมีนวัฒกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
5. โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานและ
ขยายผลสู่ชุมชน 

ครูและนักเรียน ปลายปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า  
 

 แบบสรุปผลส าเร็จการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ DLTV, DLIT และสื่อ ICT   จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยา
คาร)ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทาคาร) ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจัยต่าง ๆ น ามาท า
ข้อมูลใช้เป็นแนวทางพัฒนาด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด ขอขอบคุณ คณะครู ทุกท่านที่ร่วมด าเนินการ จัดท าแบบสรุปผลส าเร็จ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ DLTV, DLIT และสื่อ ICT ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 

ฝ่ายงานวิชาการ 
โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทาคาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  เป้าประสงค์  
  ปฏิทินปฏิบัติงาน  
    

ส่วนที่ 2 ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น   
  ด้านสถานศึกษา  
  ด้านบุคลากร 

ด้านผู้เรียน 
 

    
    
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 1 
สภาพปัจจุบัน 

 ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียน 
ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาล ต าบลศรีสุข (สุกวิทยา)    
ต่อมาวันที่  1  พฤษภาคม  2474  ได้ตั้งเป็นโรงเรียนอิสระ  ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล  ต าบลศรีสุข  4   
(วัดบ้านคูขาด)ใช้ศาลาวัดเป็นที่จัดการเรียนการสอน เปิดสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  3 
 ต่อมาพระครูศรีสุตาภรณ์เจ้าอาวาสวัดบ้านคูขาดในสมัยนั้น  ได้เป็นผู้น าในการบริจาคที่ดินจาก
ชาวบ้านจ านวน  25  ไร่  คือ  ที่ดินผืนที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  พร้อมทั้งได้สร้างอาคารเรียนเอกเทศ
ถาวร  แบบ  ป.1  และให้ย้ายมาเปิดท าการเรียนการสอนในสถานที่แห่งนี้ในวันที่  26  มีนาคม  2484  ทาง
ราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้น าในการก่อตั้ง  จึงมีค าใน
วงเล็บตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนจากชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มี
หมู่บ้านในเขตบริการ  คือ  บ้านคูขาด  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  ต าบลหนองเหล่า  อ าเภอเขื่องใน  มีครัวเรือน
ในเขตบริการ  350  ครัวเรือน 

 
วิสัยทัศน(์Vision) 

โรงเรียนบ้านคูขาด ( ศรีวิทยาคาร )จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม   รักความเป็นไทย  มีพลานามัยสมบูรณ์  มีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และสามารถใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้
ควบคูภู่มิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จัดโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพภายในปี 2563 

 
ปรัชญา(Philosophy) 

“ ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต ”  
ปํญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 
 

ค าขวัญโรงเรียน (School  slogan)  
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น าพฤกษศาสตร์ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
  เรียนดี 

 
อัตลักษณ์ (Identity)  

  มีคุณธรรม 
 



 
 

ภารกิจ/พันธกิจ(Mission) 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพภายใน 

ปี 2563  โดย 
 1.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดี เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีค่านิยมหลัก  
12 ประการ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย  รู้จักตนเองและพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล              
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรง  ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครู    
ให้มีความพร้อม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

5.  จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ 
ประมุขและมีวิถีชีวิตที่ดีตามแนวทางประชาธิปไตย 
 6. จัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริ 

         เป้าหมาย(Goal) 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีค่านิยมหลัก 12 ประการ  รักความเป็นไทย  มีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์  มีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สร้างสรรค์ 
3. นักเรียนทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถแสวงหา

ความรู้ได้ตลอดชีวิต 
4. ครูทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น สู่มืออาชีพโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา   

หลักสูตรท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  มีส่วนในการวางแผน

การศึกษา 
 6.  อัตราการเข้าเรียน  ชั้น  ป.1  ปีการศึกษา  2561  คิดเป็นร้อยละ  100 
 7.  อัตราการออกกลางคัน  การไม่เรียนต่อ  และการตกหล่นของนักเรียนการศึกษาภาคบังคับ   
               ปีการศึกษา  2561  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 8.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET )  ปีการศึกษา  2560  และ  2561  ใน  4  กลุม่สาระการ
เรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.6 ม.3 
2560 2561 2560 2561 

1 ภาษาไทย 54.93 59.93 - - 
2 คณิตศาสตร์ 54.41 59.41 - - 
3 วิทยาศาสตร์ 43.44       48.44 - - 
4 ภาษาอังกฤษ 43.97       48.97 - - 



 
 
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (nt )  ปีการศึกษา  2560และ2561  ใน  3  ดา้น เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  5  ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ความสามารถ ป.3  
2560 2561   

1 ด้านภาษา 65.71 70.71   
2 ด้านการคิดค านวณ 72.24 77.24   
3 ด้านเหตุผล 56.93       61.93   

 
 9.  นักเรียนชั้น  ป.1  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  ร้อยละ  100 
 10.  นักเรียนชั้น  ป.2-3  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขได้  ร้อยละ  100 
 11.  นักเรียนชั้น  ป.4-6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง   คิดเลขคล่อง  ร้อยละ  100 
 12.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 13.  โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจาก  สมศ.  (รอบสี่) 
 14.  นักเรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
 15.  โรงเรียน  ส่งเสริม  สนบัสนุน ให้ข้าราชการครูใช้สื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต DLIT DLTV และ
ห้อง School Onlineในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนสูงสุด 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
1.  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1   ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รวม  8  ห้องเรียน 
2.  จ านวนนักเรียนแยกเป็นรายชั้นเรียน(ข้อมูล  10  พฤศจิกายน  2561)  ดังนี้ 
 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 8 5 13 
อนุบาล 2 7 6 13 
ประถมศึกษาปีที่  1 7 2 9 
ประถมศึกษาปีที่  2 8 8 16 
ประถมศึกษาปีที่  3 9 11 20 
ประถมศึกษาปีที่  4 6 9 15 
ประถมศึกษาปีที่  5 15 7 22 
ประถมศึกษาปีที่  6 14 7 21 

รวม 74 55 129 
 

1.4.3 การได้รับความช่วยเหลือ  ปี  2561 
 



 
 

ชั้นเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา 
ผู้มีรายได้น้อย 

ทุนห่างไกล/
กันดาร/ขาดแคลน 

อ่ืนๆ หมาย
เหตุ 

อนุบาล 1 13 - - -  
อนุบาล 2 13 - - -  
ประถมศึกษาปีที่  1 9  - -  
ประถมศึกษาปีที่  2 16  - -  
ประถมศึกษาปีที่  3 20  - -  
ประถมศึกษาปีที่  4 15  - -  
ประถมศึกษาปีที่  5 22  - -  
ประถมศึกษาปีที่  6 21  - -  

รวมทั้งสิ้น 129  - -  
 
 
 

ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก หน้าที่พิเศษ 

1 นายอนุวัฒน์       รวมธรรม ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา -บริหารบุคลากร 

2 นางลดาวัลย์   พิมพ์ทอง ครู 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. การศึกษานอกระบบ -บริหารวิชาการ 
-บริหารทั่วไป 

3 นายพรศักดิ์   บุญเอ้ือ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ -บริหารวิชาการ 
-บริหารงบประมาณ 

4 นางพรเพ็ญ  วิลาวัลย ์ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

-บริหารวิชาการ 
-บริหารงบประมาณ 

5 นางประยงค์  โกมลศรี ครู 
 

ศษ.บ. 
ปฐมวัย 

-บริหารทั่วไป 
-บริหารบุคลากร 

6 นางค าปน  นิสดล ครู 
ช านาญการพิเศษ 

คบ. การประถมศึกษา -บริหารทั่วไป 
-บริหารงบประมาณ 

7 นายสุนทร  สมบัติไทย ครู 
ช านาญการพิเศษ 

คบ. คณิตศาสตร์ -บริหารวิชาการ 
-บริหารงบประมาณ 

8 นายณิชพน  ต้นโพธิ์ ครู 
ช านาญการ 

คบ. วิทยาศาสตร์ -บริหารวิชาการ 
-บริหารทั่วไป 

9 นายทัศนัย  ไชยสัตย์ ครูอัตราจ้าง คบ. คณิตศาสตร์ -บริหารทั่วไป 
-บริหารวิชาการ 

10 นายสุริยุทธ   ท านุ นักการภารโรง ม.3 - -บริการทั่วไป 



 
 

อัตราจ้าง 
11 นายรุ่งอรุณ  สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วท.บ. คอมพิวเตอร์ -งานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 
 

 
ด้านสถานศึกษา 
 
โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน า การจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้สื่อ DLTV , DLIT และสื่อ ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
 



 
 

 
 
 
ด้านบุคลากร 
นายอนุวัฒน์  รวมธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คนปัจจุบัน ได้มอบนโยบาย

แห่งความส าเร็จในการใช้สื่อ  DLTV , DLIT และสื่อ ICT  ในการจัดการเรียนการสอน คือ 3D ได้แก่ ครูดี สื่อดี 
และนักเรียนดี จึงส่งผลให้เกิดความส าเร็จดังนี้ 

1. ครูมีความรู้  ความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูมีสื่อ  นวัตกรรม  ใบงาน  ที่มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ อย่างเพียงพอ 
 



 
 

 
 

 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นวิทยากรด้านการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้สื่อ  DLTV , DLIT  
และสื่อ ICT ในหัวข้อ “ท าอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET ขึ้น” 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านผู้เรียน 
จากการที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากการใช้สื่อ  DLTV , DLIT และสื่อ ICT ตามนโยบายของ

ผู้อ านวยการโรงเรียนยังผลให้เกิดความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ดังนี้ 
1. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ดังนี้ 



 
 

 
 

        สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
         โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1  
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.1-ป.3 

76 เงิน 19 1. เด็กหญิงชัช
ชมนต์  ทองไทย 
  

1. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.4-ป.6 

89 ทอง 7 1. เด็กหญิงศุภ
รัตน์  ทองไทย 
  

1. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.1-ป.3 

83 ทอง 4 1. เด็กชายราช
ภัฏ  สมบัติไทย 
  

1. นาง
ประยงค์  โกมลศรี 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.4-ป.6 

82 ทอง 11 1. เด็กหญิงวิภา
วรรณ  สุกดา 
  

1. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
  

5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 

24 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรรณ
วิภา  สุกดา 
  

1. นาย
สุนทร  สมบัติไทย 
  

6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

57.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสม
ปรารถนา  อคัราช 
  

1. นาย
สุนทร  สมบัติไทย 
  

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ค า
วงศ ์
  

1. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
  

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงว
ริศรา  ทองไทย 
  

1. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
  

9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 15 1. เด็กชายตันติ
กร  ดวงบุตร 
2. เด็กชาย
พิษณุวัฒน ์ ทองไทย 
  

1. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
2. นาย
สุนทร  สมบัติไทย 
  

10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิชญา
ภา  ไชนารถ 
  

1. นาย
สุนทร  สมบัติไทย 
  

11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิง
วณิชยา  สารบูรณ ์
  

1. นาย
สุนทร  สมบัติไทย 
  



 
 

12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

17 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายนพรัตน์  มลู
เพ็ญ 
2. เด็กชายวิวัฒน์  สาร
บูรณ ์
3. เด็กหญิง
อภิสรา  บุญเพศ 
  

1. นายณิชพน  ต้น
โพธ์ิ 
2. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
  

13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเคร่ืองร่อนไกล ประเภท
ระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 

76.98 เงิน 6 1. เด็กชาย
ปฏิภาณ  บุญประภาร 
2. เด็กชายพลศิริ  พล
ศรี 
  

1. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
2. นายณิชพน  ต้น
โพธ์ิ 
  

14 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิง
จีรนันท์  สมพงษ ์
2. เด็กหญิงชุติมา  ดวง
บุตร 
3. เด็กหญิงณัฐพร  สาร
บูรณ ์
4. เด็กหญิงปญัญา
พร  ทองไทย 
5. เด็กหญิง
อุรัสญา  ทองไทย 

1. นาง
ลดาวัลย์  พิมพ์ทอง 
2. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
  

15 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญา
ณัฐ  สีมา 
2. เด็กหญิงฐิตา
ภรณ์  ทามาตร 
3. เด็กหญิงธัญญา
รัตน์  พลศรี 
4. เด็กหญิง
ประภัสสร  บุญสมยา 
5. เด็กหญิงมณี
รัตน์  จันทาโย 
  

1. นาง
ลดาวัลย์  พิมพ์ทอง 
2. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
  

16 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคณุธรรม ป.
1-ป.3 

83 ทอง 13 1. เด็กหญิงภัทร
ธิดา  กิ่งค า 
  

1. นาง
ลดาวัลย์  พิมพ์ทอง 
  

17 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคณุธรรม ป.
4-ป.6 

80 ทอง 21 1. เด็กหญิงจิรา
ภรณ์  พรมสอน 
  

1. นาง
ลดาวัลย์  พิมพ์ทอง 
  

18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ป.1-ป.6 

71 เงิน 5 1. เด็กชายน
นทวัฒน์  สารบูรณ ์
2. เด็กชายพลาธิป  จุ
ดาสิงห ์
  

1. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
2. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
  

19 ศิลปะ-ทศันศิลป ์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายชยุต
พงศ์  สารบูรณ ์
2. เด็กชายพีรวัส  สาร
บูรณ ์
3. เด็กชาย
วัชรินทร์  สายธน ู
  

1. นาง
ลดาวัลย์  พิมพ์ทอง 
2. นาง
ประยงค์  โกมลศรี 
  



 
 

20 ศิลปะ-ทศันศิลป ์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 13 1. เด็กชายทวีกูล  อุน่
เจริญ 
2. เด็กชายวรภพ  ทอง
ไทย 
3. เด็กชายอภิเดช  บุญ
ประภาร 
  

1. นาง
ลดาวัลย์  พิมพ์ทอง 
2. นางพรเพ็ญ  วิชา
ผง 
  

21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูกรุง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

75.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงพนิดา  สาร
บูรณ ์
  

1. นายณิชพน  ต้น
โพธ์ิ 
  

22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 

75.75 เงิน 11 1. เด็กชายวัชรพล  สาร
บูรณ ์
  

1. นายณิชพน  ต้น
โพธ์ิ 
  

23 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายจีร
ศักด์ิ  สีมา 
2. เด็กชายธนวัต  กา
รินทร์ 
3. เด็กชายธวัชชัย  มี
ธรรม 
4. เด็กชายปพนธ
นัย  ทองไทย 
5. เด็กชายพิทวัท  ท าน ุ
  

1. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
2. นายณิชพน  ต้น
โพธ์ิ 
  

24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-ป.6 

73 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิชญา
พร  ทองไทย 
  

1. นางสมใจ  รวม
ธรรม 
  

25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ป.1-ป.3 

83.6 ทอง 14 1. เด็กชายธาวิ
นทร์  อ่อนส ี
2. เด็กชายธีระ
เดช  ทองไทย 
3. เด็กชายรัฐภูม ิ สาร
บูรณ ์
4. เด็กชายศุภ
กิตต์ิ  ทองไทย 
5. เด็กชาย
อดิเทพ  ผาลา 
6. เด็กชายอวิสิทธ์ิ  วงศ์
แก้ว 
  

1. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
2. นายณิชพน  ต้น
โพธ์ิ 
3. นางค าปน  นิ
สดล 
  

26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

-1 -  1. เด็กชายทัตตะ
พล  ทองไทย 
2. เด็กชายวงศกร  ยอด
สระ 
  

1. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
2. นายทัศนัย  ไชย
สัตย ์
  

27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับพ้ืนฐาน ป.
1-ป.6 

86 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายกฤษดา  ผล
ตะขบ 
2. เด็กชายชนา
ภัทร  ทองไทย 
3. เด็กชายณัฐ
พล  หมืน่พหล 
  

1. นายทัศนัย  ไชย
สัตย ์
2. นายพรศักด์ิ  บญุ
เอื้อ 
  



 
 

28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 

88 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทอง
สอาด 
2. เด็กชายวิทยา  ทอง
ไทย 
3. เด็กชายโชคดี  สาร
บูรณ ์
  

1. นายทัศนัย  ไชย
สัตย ์
2. นายสุริ
ยุทธ  ท าน ุ
  

29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงจิ
รัชญา  ทองไทย 
2. เด็กชายพสิิษฐ์  ทอง
ไทย 
3. เด็กชายยทุธนา  สาร
บูรณ ์
  

1. นางพรเพ็ญ  วิชา
ผง 
2. นางค าปน  นิ
สดล 
  

30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 

75 เงิน 25 1. เด็กชายดนุ
สรณ์  สารบูรณ ์
2. เด็กหญิงนันท
กานต์  ท าน ุ
3. เด็กหญิงปิย
นุช  เรือนมี 
  

1. นางค าปน  นิ
สดล 
2. นางพรเพ็ญ  วิชา
ผง 
  

 

 
 

 
 
 

2. ผลการการทดสอบการอ่านการเขียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รวมเฉลี่ย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย  68.75 94.44 86.67 90.91 100.00 100.00 90.13 
คณิตศาสตร์ 62.50 94.44 80.00 86.36 81.82 100.00 84.19 
วิทยาศาสตร์ 62.50 100.00 86.67 95.45 100.00 100.00 90.77 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

68.75 88.89 100.00 90.91 81.82 100.00 88.40 

ประวัติศาสตร์ 62.50 72.22 93.33 86.36 100.00 70.59 80.83 
สุขศึกษาและพละศึกษา  56.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.71 
ศิลปะ  75.00 100.00 100.00 100.00 81.82 100.00 92.80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  75.00 100.00 100.00 86.36 95.45 100.00 92.80 
ภาษาอังกฤษ  75.00 72.22 53.33 59.09 31.82 58.82 58.38 
หน้าที่พลเมือง 68.75 100.00 100.00 100.00 100.00 94.12 93.81 

 



 
 

 
4. ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

       
ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  O-NET  ปีการศึกษาท่ีผ่านมาเทียบกับปีปัจจุบัน 

 

รายวิชา 2559 2560 ผลต่าง 

ภาษาไทย 61.53 54.93 -6.6 
คณิตศาสตร์ 57.50 54.41 -3.09 
วิทยาศาสตร์ 53.30 43.44 -9.86 
สังคมศึกษาฯ 57.75 - - 
ภาษาอังกฤษ 29.25 43.97 +14.72 

 
จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า  ราวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นได้แก่
รายวิชาภาษาอังกฤษ  และรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเรียงตามล าดับได้แก่  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รายวิชา  
ภาษาไทย และรายวิชาคณิตศาสตร์   

ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  O-NET  ประจ าปีการศึกษา  2560 เทียบกับระดับต่างๆ 

รายวิชา โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ หมายเหตุ 

ภาษาไทย 54.93 41.51 45.29 44.35 46.58 สูงกว่าทุกระดับ 
คณิตศาสตร์ 54.41 32.08 35.55 34.96 37.12 สูงกว่าทุกระดับ 
วิทยาศาสตร์ 43.44 36.11 38.13 37.97 39.12 สูงกว่าทุกระดับ 
ภาษาอังกฤษ 43.97 30.16 32.73 32.62 36.34 สูงกว่าทุกระดับ 

 
ตารางวิเคราะห์ค่าสถิติจ าแนกตามกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 

สาระ คะแนนเต็ม โรงเรียน ประเทศ ผลต่าง 

การอ่าน 100 50.00 44.51 +5.49 
การเขียน 100 54.41 47.35 +7.06 

การฟัง การดู และการพูด 100 71.76 68.21 +3.55 
หลักการใช้ภาษาไทย 100 55.88 40.36 +15.52 

วรรณคดีและวรรณกรรม 100 47.06 39.97 +7.09 
เฉลี่ย 55.82   

 
คณิตศาสตร ์



 
 

สาระ คะแนนเต็ม โรงเรียน ประเทศ ผลต่าง 

จ านวนและการด าเนินการ 100 54.62 33.08 +21.54 
การวัด 100 45.88 27.64 +18.24 

เรขาคณิต 100 41.18 40.96 +0.22 
พีชคณิต 100 52.94 43.23 +9.71 

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 100 82.35 54.47 +27.88 
เฉลี่ย 55.39   

วิทยาศาสตร์ 
 

สาระ คะแนนเต็ม โรงเรียน ประเทศ ผลต่าง 

สิ่งมีชีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

100 54.25 44.49 +9.76 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 100 67.65 55.05 +12.60 
สารและสมบัติของสาร 100 50.52 39.93 +10.59 
แรงและการเคลื่อนที่ 100 49.02 42.92 +6.10 

พลังงาน 100 36.85 40.30 -6.45 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 100 10.29 25.91 -15.62 

ดาราศาสตร์และอวกาศ 100 35.29 26.63 +8.66 
เฉลี่ย 43.41   

 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

สาระ คะแนนเต็ม โรงเรียน ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 100 40.72 34.97 +5.75 
ภาษาและวัฒนธรรม 100 48.82 37.38 +11.44 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 

100 52.94 42.67 +10.27 

เฉลี่ย 47.49   
 

5. ผลการทดสอบระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 
ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  NT  ปีการศึกษาที่ผ่านมาเทียบกับปีปัจจุบัน 



 
 

 

ด้าน 2559 2560 ผลต่าง 

ภาษา 54.02 65.71 +11.69 
การคิดค านวณ 49.48 72.24 +22.76 
การให้เหตุผล 62.55 56.93 -5.62 
คะแนนเฉลี่ย 55.45 64.96 +9.91 

 
จากผลการทดสอบระดับชาติ NT  เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า  ราวิชาที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงขึ้นได้แก่ความสามารถด้านการคิดค านวณ  ความสามารถด้านภาษา  และรายวิชาที่มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงได้แก่  ความสามารถด้านเหตุผล 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  NT  ประจ าปีการศึกษา  2560 เทียบกับระดับต่างๆ 

 

รายวิชา โรงเรียน เขตพื้นที ่ จังหวัด ภาค สังกัด ประเทศ หมายเหตุ 

ด้านภาษา 65.71 52.27 47.97 49.23 51.94 52.67 สูงกว่าทุกระดับ 
ด้านการคิด

ค านวณ 
72.24 39.20 35.56 35.78 38.38 37.75 สูงกว่าทุกระดับ 

ด้านเหตุผล 56.93 44.45 41.97 43.08 44.98 45.31 สูงกว่าทุกระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 64.96 45.31 41.84 42.70 45.10 45.25 สูงกว่าทุกระดับ 

 
 

ตารางวิเคราะห์ค่าสถิติจ าแนกรายด้านและตัวชี้วัด 
 

ความสามารถด้านภาษา 
 

ตัวชี้วัด คะแนนร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านภาษา 65.71 ดี 

1 .บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่ ฟังด ูและอ่าน 58.92 ดี 
2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ 73.80 ดี 
3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 66.32 ดี 
4. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่าย ๆ 64.28 ดี 
5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟังดู และอ่าน 56.34 ดี 
6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังดู และอ่านอย่างเหมาะสม 78.57 ดีมาก 



 
 

 
 
 

ความสามารถด้านการคิดค านวณ 
ตัวช้ีวัด คะแนนร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ความสามารถด้านการคิดค านวณ 72.24 ดีมาก 
1 .ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ 
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

77.97 ดีมาก 

2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ 
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

67.34 ดีมาก 

3. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ 
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 
 

61.90 ดี 

4. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ 
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

88.09 ดีมาก 

5.ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อ 
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

66.66 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถด้านเหตุผล 
 

ตัวช้ีวัด คะแนนร้อยละ ระดับคุณภาพ 



 
 

ความสามารถด้านเหตุผล 56.93 ดี 
1 .มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ ์หรือสารสนเทศทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ 
ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

         51.42 พอใช้ 

2. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

67.85 ดี 

3. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล 
สถานการณ ์หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค ์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

60.71 ดี 

4. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให ้
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและ 
จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องการ 
ตัดสินใจหรือมีปัญหา 

60.51 พอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาปีการศึกษา 2561 

ระดับธรรมศึกษา จ านวนที่สอบผ่าน (คน) 

ธรรมชั้นตรี 21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โรงเรียนเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV , DLIT และสื่อ ICT 
7.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 เขื่องใน 7 ได้มาศึกษาแนว

ทางการใช้สื่อ DLTV , DLIT และสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

ธรรมชั้นโท 15 

ธรรมชั้นเอก 25 

รวม 61 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมุก อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    
ได้มาศึกษาแนวทางการใช้สื่อ DLTV , DLIT และสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. นักเรียนสอบเข้าห้องเรียนอัจฉริยภาพ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สามารถสอบเข้าห้องเรียนอัจฉริยภาพ  
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ได้ทั้งหมด 7 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4) การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา 



 
 

ตัวชี้วัด  : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

* ตัวชี้วัดนี้ สว่นกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
  1. สภาพผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 

        1. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 – 
2561) จ านวน 22 อัตรา ในโรงเรียน ดังนี้     

1. บ้านปากห้วยวังนอง อ.เมือง 12. บ้านหนองฮีหนองแคน อ.เขื่องใน 
2. บ้านคูเดื่อ อ.เมือง 13. บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) อ.เขื่องใน 
3. บ้านนามึน อ.เมือง 14. บ้านทุ่งใต้ อ.ม่วงสามสิบ 
4. บ้านหนองแต้ อ.เมือง 15. บ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ 
5. บ้านนาดูน อ.เมือง 16. บ้านเตย อ.ม่วงสามสิบ 
6. ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง อ.เขื่องใน (ลาออก 1 ต.ค. 61) 17. ชุมชนบ้านหนองแสง อ.ม่วงสามสิบ 
7. บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) อ.เขื่องใน 18. บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ อ.ม่วงสามสิบ 
8. บ้านดินด าค าไฮ (หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เขื่องใน 19. บ้านนาดีทุ่งเจริญ อ.ม่วงสามสิบ 
9. บ้านโนนรัง อ.เขื่องใน 20. บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย อ.ม่วงสามสิบ 
10.บ้านชีทวน อ.เขื่องใน 21. บ้านโอดนาดี อ.ดอนมดแดง 
11.บ้านทัน อ.เขื่องใน 22. บ้านหนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก 

    2. ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรร
งบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรม
ครูคลังสมอง รอบท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ได้ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

   2.1 จัดสรรให้โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 80 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ที่ไม่เคยอยู่ใน
โครงการฯ รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 – 2561) มาก่อน และต้องเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงสุดในปัจจุบัน เมื่อเรียงตามล าดับและเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

   2.2 จัดสรรอัตราเท่ากับจ านวนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่ 
สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ที่มีอยู่จริง 
เท่ากับจ านวน 21 อัตรา (สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คงเหลือจ านวน 21 อัตรา เนื่องจากบุคลากรคณิตศาสตร์                    
ร.ร.ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง อ.เขื่องใน ลาออกเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

   3. จัดท าข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นไปตามแนวทางการด าเนินการคัดเลือกของ สพฐ.                
ที่ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 19 โรงเรียน ,ไม่มีครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 โรงเรียน และไม่
มีครูคณิตศาสตร์ จ านวน 12 โรงเรียน ซึ่งมติที่ประชุมก าหนดโรงเรียนที่จะจัดสรรอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จ านวน 21 โรงเรียน ดังนี้ 

 



 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ หมายเหตุ 
1 บ้านนาค า เมืองอุบลราชธานี ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2 บ้านปากน้ า เมืองอุบลราชธานี ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3 บ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บ ารุง) เมืองอุบลราชธานี ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5 ไทยรัฐวิทยา 28(บ้านจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
6 สหธาตุสามัคคี(บ าเพ็ญพิทยาคาร) เขื่องใน ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
7 บ้านท่าศาลา เขื่องใน ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
8 บ้านไทยโพนทราย เขื่องใน ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9 บ้านวังพระวังไฮ ดอนมดแดง ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

10 บ้านท่าเมือง ดอนมดแดง ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
11 ชุมชนบ้านน้ าค าแดง(มนต์ชัยเวทย์

วิวรณ์) 
ม่วงสามสิบ ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

12 บ้านผาสุกหนองซองแมว ม่วงสามสิบ ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
13 บ้านบัวยาง ม่วงสามสิบ ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
14 บ้านหนองบัวแดง ม่วงสามสิบ ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
15 บ้านวังมนเดือยไก่ ม่วงสามสิบ ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
16 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ม่วงสามสิบ ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
17 บ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
18 บ้านจิก เหล่าเสือโก้ก ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
19 บ้านแต้ใหม ่ เหล่าเสือโก้ก ไม่มีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
20 บ้านหนองโนหนองดูน เขื่องใน ไม่มีครูวิทยาศาสตร์ 
21 บ้านแดงหม้อ เขื่องใน ไม่มีครูวิทยาศาสตร์ 

 
  2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจติดตาม  

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ไขปัญหา) 
      1. เชิญประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 21  คน และเจ้าหน้าที่       

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด  โดยให้บุคลากรรายเดิมทุกคน       
แสดงความประสงค์ ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 แล้วรายงานข้อมูล สพฐ. 
ทราบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณการจ้างต่อไป ซึ่งโรงเรียนที่ก าหนดใหม่ในรอบที่  3 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) มีดังนี ้ 

 
 
 
 

 



 
 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม 
(ปีงบประมาณ 2559 - 2561) 

โรงเรียนที่ก าหนดใหม่ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

วิชาที่สอน 

1 นางสาวนิตยา  กาเมือง บ้านปากห้วยวังนอง บ้านปากน้ า วิทยาศาสตร์ 
2 นางนิลวรรณ  สุขเลิศ บ้านคูเดื่อ บ้านยางลุ่ม วิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวนิตยา  สอนสนาม บ้านนามึน บ้านนาค า วิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา บ้านหนองแต้ บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บ ารุง) วิทยาศาสตร์ 
5 นางสุณัฏฐา  เอกตระกูล บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) บ้านไทยโพนทราย วิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวนิภาภรณ์  สาฤทธิ์ บ้านดินด าค าไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) บ้านแดงหม้อ วิทยาศาสตร์ 
7 นายสมชาย  สายสุพรรณ บ้านโนนรัง บ้านหนองโนหนองดูน วิทยาศาสตร์ 
8 นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ บ้านทุ่งใต้ บ้านท่าเมือง วิทยาศาสตร์ 
9 นางสาวเทียนทอง  พวงธรรม บ้านหนองหล่มหนองเหล่า บ้านบัวยาง วิทยาศาสตร์ 

10 นายอนุพนธ์  โคษา บ้านโอดนาดี บ้านวังพระวังไฮ วิทยาศาสตร์ 
11 นางสาวสุกัญญา  โอษฐิเวช บ้านนาดูน บ้านวังมนเดือยไก ่ คณิตศาสตร์ 
12 นางสาววิไลพร  เผดิม บ้านชีทวน บ้านท่าศาลา คณิตศาสตร์ 
13 นางสาวอาภัสรา  ทรงกลด บ้านทัน สหธาตุสามัคคี(บ าเพ็ญพิทยาคาร) คณิตศาสตร์ 
14 นางสาวสุนทรีย์  ร่มเย็น บ้านหนองฮีหนองแคน บ้านเป้า คณิตศาสตร์ 
15 นางสาววิชชุดา  นิลด า บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) ไทยรัฐวิทยา 28(บ้านจานเขื่องนามั่ง) คณิตศาสตร์ 
16 นางสาวธิดาทิพย์  มหาอุป บ้านเตย บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง คณิตศาสตร์ 
17 นางสาวพรธิดา  วรรณค า ชุมชนบ้านหนองแสง บ้านจิก คณิตศาสตร์ 
18 นายเจนวิทย ์หิปะนัด บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ชุมชนบ้านน้ าค าแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) คณิตศาสตร์ 
19 นางสาวดวงกมล  ดาวเรือง บ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านหนองบัวแดง คณิตศาสตร์ 
20 นายสุรพรรณ  ประสานสุข บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย บ้านผาสุกหนองซองแมว คณิตศาสตร์ 
21 นายศักดา  วะราบุตร บ้านหนองบก บ้านแต้ใหม่ คณิตศาสตร์ 

  2. วิธีการ/ กิจกรรมรองรับการด าเนินการให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายเดิม              
ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ มีดังนี้ 

  2.1 ให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในอ าเภอนั้น มีสิทธิ์
เลือกโรงเรียนในอ าเภอที่ตนเคยปฏิบัติงานอยู่ก่อน ถ้าไม่เลือกให้น าโรงเรียนดังกล่าวมาตั้งว่างไว้เป็นกองกลาง 

  2.2 น าโรงเรียนที่ว่าง  (ไม่มีคนเลือก) มาตั้งว่างไว้ แล้วให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เขียนขอย้ายเข้า โดยน าองค์ประกอบและตัวชี้วัดประกอบการประเมินบุคคลมาประกอบการ
พิจารณาย้าย และแนวทางการที่ สพฐ. ก าหนดมาประกอบด้วย 

  2.3 กรณีการจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนกันให้สามารถด าเนินการได้ หลังจากที่ด าเนินการตาม
ข้อ 2.1. – 2.2 เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 



 
 

   3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที ่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

1. จ านวนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรจาก สพฐ.             
ไม่เพียงพอกับความจ าเป็นและขาดแคลนของสถานศึกษา 
ในสังกัด (ได้รับจัดสรรเพียง 22 อัตรา) 
 2. ต าแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่      
ว่างลง สพฐ. ให้รายงานส่งคืนอัตรา ไม่สามารถน ามา        
สรรหาบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างได้ ท าให้การ
แก้ไขปัญหาการครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ไม่มีความยั่งยืน 

1. สพฐ. ควรจัดสรรอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา
ในแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ต าแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ว่างลง 
ควรที่จะสามารถน ามาสรรหาบุคลากรเพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ว่างได้ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

ไม่มี 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
- - - 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.1.1) โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนทีม่ีครูครบ
ช้ัน 

โรงเรียนทีม่ีครูครบ
วิชาเอก  

โรงเรียนทีม่ีครูครบวิชาชีพ
หรือวิชาเฉพาะด้านท่ี
จัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนทีม่ีความ
พร้อมของครู ครบ

ทั้ง 3 ด้าน  

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.อบ.1 52 52 100 8 15.38 0 0 0 0 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการตามนโยบาย 

ดังนี้ 
 - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับต าบล ติดต่อประสานงานให้คณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ต าบลละ 1 โรงเรียน 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับอ าเภอ และรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่

คณะกรรมการ ระดับต าบลคัดเลือกแล้ว เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ระดับอ าเภอ 
- ด าเนินการรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่คณะกรรมการ ระดับอ าเภอ ให้ความเห็นชอบ 

เสนอของความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ระดับจังหวัด 
- เมื่อคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบแล้ว สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการ

พิจารณาคัดเลือกและเอกสารรับรองจากคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ เสนอ สพฐ. 
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จ านวน 52 โรงเรียน ได้ด าเนินการตาม
นโยบาย ดังนี้ 

- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประชุมสร้างความตระหนักแนวทางในการพัฒนา

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( 1 ต าบล 1 โรงเรียน

คุณภาพ) ระดับ สพฐ. ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 



 
 

- นิเทศ ติดตาม การประเมินความก้าวหน้าความพร้อมและความส าเร็จ โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ระยะที่ 1  

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

การด าเนินการอยู่ระหว่างด าเนินงาน  
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

การด าเนินการอยู่ระหว่างด าเนินงาน 
จึงยังไม่มีสถานศึกษาที่เป็น

ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1.2) การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
* ตัวชี้วัด 1 และ ๒ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและ

ติดตามประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 

สังกัด จ านวนคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษาท่ีใช้

ในการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษา            
หรือเทียบเท่า 

นักเรียนท้ังหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

นักเรียนท้ังหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

นักเรียนท้ังหมด 
ในระดับ ปวส. 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

สพป.อบ.1 731 3,531 51     
 
สรุปผลการด าเนินการ 

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ได้ด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน
ส าหรับสถานศึกษา  ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ช ารุดและไม่สามารถใช้งานได้แล้ว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือทดแทนให้กับโรงเรียนส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
โดยเริ่มจากปีงบประมาณ 2559 - ปัจจุบัน   

เนื่องจากการด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในแต่ละปีงบประมาณ ยังไม่ครอบคลุมไปทุก
โรงเรียน มีโรงเรียนบางแห่งได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เช่น ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการช่วยให้
โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ให้
ความช่วยเหลือในการซ่อมบ ารุง หรือแนะน าวิธีการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ช่วยงานได้นานต่อไป 

4.1.3) Partnership School 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
Partnership School รุ่นที่ 1 

โรงเรียนทีไ่ม่มี School Partner 
แต่ไดร้ับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาคเอกชน มีการท าแผนร่วมกับ
ภาคเอกชน 

ได้รับความร่วมมือ/
สนับสนุนจากภาคเอกชน 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไม่มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 



 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1.4) การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครฐั/เอกชน ได้เขา้มามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารฐั 

ผลการด าเนินการ 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสถานศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จ านวน 42 โรงเรียน 
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จ านวน 42 โรงเรียนได้รับการ

สนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)ติดตั้งและส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้ในทุกห้องเรียน”  

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1 จ านวน 12 โรงเรียนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  จ านวน  8  โรงเรียน  ประกอบด้วย 1) โรงเรียน
บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) ) โรงเรียนบ้านผาแก้ว 3) โรงเรียนประชาสามัคคี 4) โรงเรียนบ้านท่าบ่อ      
5) โรงเรียนบ้านปะอาว  6) โรงเรียนบ้านปลาดุก  7) โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพ่ิมวัฒนราษฎร์) และ           
8) โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน
บ้านหนองแต้  2) โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ  3) โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ  4) โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สถานศึกษาในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จ านวน 42 โรงเรียนได้รับ “ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ
เรียนรู้ในทุกห้องเรียน” เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักที่
จะเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และอ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน 

สถานศึกษา จ านวน 12 โรงเรียน ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการและน าเสนอโครงการ
โดยตรงกับองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจาก
บริษัทที่ให้การสนับสนุน 

 

หน่วยงาน จ านวนโรงเรยีนทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจดัการศึกษาแบบประชารัฐ 

(แห่ง) 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 248(1) 42 17.5 



 
 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดี  

  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

    ไม่มี 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
- - - 
- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่    

5.1.1) การพัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน าผล

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยง/ครูปฐมวัย 

ที่ท าการสอนระดับ
ปฐมวัยท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ี
จบวิชาเอกปฐมวัย 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ี

ไม่จบวิชาเอก
ปฐมวัย 
(คน) 

จ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา 

เพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
คน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1      
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 
 
 
 
 



 
 

5.1.2) การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผล 

การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร  

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 1,650 1,650 100 
สรุปผลการด าเนินการ 

1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
    ข้าราชการครู สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ทั้งหมด จ านวน 1,813 คน (เฉพาะครู

ประจ าการ) เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร จ านวน 1,650 คน น าผลการพัฒนามาใช้
ในการเรียนการสอน ตามความต้องการและสภาพปัญหา (ID Plan) และผ่านการพัฒนาจ านวนทั้งสิ้น              
1,650 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

    ข้าราชการครู สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่เข้ารับพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู
แบบครบวงจร ตามความต้องการและสภาพปัญหา (ID Plan) และผ่านการพัฒนา มีการติดตามผลการน า
ความรู้และประสบการไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1. หลักสูตรที่ครูประสงค์เข้ารับการอบรม ไม่เปิด
อบรมในจังหวัด หรือภูมิภาคที่ครูสังกัดอยู่ 

1. ควรมีการรวบรวม แยกประเภท จัดหมวดหมู่ 
หลักสูตร เพ่ือให้ง่ายแก่การค้นหาและเลือกอบรม 

2. มีการเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่อบรม ท าให้ครู
บางคนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีหน้าที่
รวบรวมหลักสูตรที่เป็นประเภทเดียวกันจัดในพ้ืนที่
เพ่ือง่ายในการเลือกหลักสูตรของคร ูและสามารถ
ดูแลติดตามผลได้ 

3. หลักสูตรการอบรมไม่มีการแยกรายวิชาระดับชั้น 
แยกสถานที่ ท าให้การค้นหายาก เพราะหลักสูตรมี
จ านวนมาก และอยู่กระจัดกระจาย 

 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

 

 
 



 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายชื่อ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
- - - 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 

(คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 1,813 1,813 100 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
   ข้าราชการครู สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ทั้งหมด จ านวน 1,813 คน (เฉพาะครู

ประจ าการ) เข้ารับการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการพัฒนามาปรับ
การเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 1,813 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

   ข้าราชการครู สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ทั้งหมด จ านวน 1,813 คน (เฉพาะครู
ประจ าการ) เข้ารับการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการพัฒนามาปรับ
การเรียนการสอน ในสถานศึกษาทุกแห่งสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1. ไม่สามารถด าเนินการติดตามได้อย่างทั่วถึง 
เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัด มีจ านวนมาก 

1. ควรให้สถานศึกษารายงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

    ไม่มี 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
- - - 
- - - 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online  

หน่วยงาน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน

ด้วยระบบ TEPE Online 
(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 

(คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 111 83 92 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
   1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้ารับ

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้วยระบบ TEPE Online  ครั้งที่ 1 จ านวน               
23 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 10 คน ข้าราชการครู 8 คน และศึกษานิเทศก์ 5 คน  เข้ารับการ
พัฒนาเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาพัฒนาครูผู้ช่วยก่อนบรรจุแต่งตั้งต่อไป  

    1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 
68 คน (ครูผู้ช่วย) เข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู 
ด้วยระบบ TEPE Online โดยผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านการพัฒนาและได้รับใบวุฒิบัติ เพ่ือน าไปใช้ในการขอ
เลื่อนวิทยฐานะ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 97.05  

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ผ่านการ
พัฒนา มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และตนเองมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ขาดความเข้าใจในขั้นตอนเนื้อหาหลักสูตร  

1. สพฐ.ควรชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการพัฒนา
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และข้ันตอนการด าเนินงาน 

2. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประเมินไม่ได้รับ            
การชี้แจงกระบวนการขั้นตอนในการอบรมพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการ 

2. หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์   
ในการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยจึงควรก าหนด               
ให้ครูผู้ช่วยทุกคนผ่านการพัฒนา 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

 

 
 



 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายชื่อ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 

(คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป.อบ.1 69 69 100 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
   เป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด                

กลุ่มจังหวัด และภาค  
2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขอมี                

วิทยฐานะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
                 1. วิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน  31  ราย 

   2. วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน  35  ราย 
   3. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน    3  ราย 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1.คณะกรรมการบางท่านไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะ 

1.ได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการให้คณะกรรมการได้
ศึกษาวิธีการประเมินวิทยฐานะ 

2. ผู้รับการประเมินไม่ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการประเมินและจัดท าแผนการสอนให้ถูกต้อง 

2.ให้ศึกษาและวิธีการจัดท าแผนการสอนให้ถูกต้อง 
โดยให้ครูวิชาการแนะน าแผนการสอน และให้
ประชุมปรึกษาหารือในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ใกล้โรงเรียน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้ารับ
การพัฒนาการอบรม 

3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการพัฒนาตามหลักสูตร 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

    ไม่มี 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
- - - 
- - - 



 
 
 


