


คำนำ 
 

 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหารและ 
จัดการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยยึด
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์   จุดเน้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็น
กรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

  รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป  ผลสำเร็จที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ชุมชนและทุกภาคส่วน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 จึงขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน
ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

บทที่ 1  บทนำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสำคัญและความเป็นมา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.  
2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 และมาตรา 37 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 175 เขต และเพ่ิมเป็น 185 เขต  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ลงวันที่ 14 กันยายน 
พ.ศ. 2553 และจังหวัดอุบลราชธานี  แข่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 5 เขต ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 5 อำเภอ คือ อำเภอตระการพืชผล  อำเภอ
เขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอนตาล  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามราชกิจจานุเบกษา เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (ข้อ 5) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 โดยแบ่งออกเป็น  9 กลุ่ม 1 หน่วย คือ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจ 
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ  ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที ่
การศึกษา 

4. กำกับ  ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน 
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  2 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  การรายงานผลการดำเนิน งานเป็น
กระบวนงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภากิจ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จึงกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของรายงาน 
1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
2. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

ขอบเขตของรายงาน 
 การรายงานผลการดำเนินงาน เป็นการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานการจัด
การศึกษา และรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง มีองค์ประกอบของผลการดำเนินงาน คือ 

1.ผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ 
สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
   1.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
    2.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จาก
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 

วิธีดำเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมิน
คุณภาพระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2562  รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 
ปีการศึกษา 2562 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ 
สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2. กำหนดขอบเขตในการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินนงานการจัดการศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารรายงานผลการ 

ดำเนินงาน ผลการประเมิน ผลการวิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ข้อมูลด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ และข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

4. วเิคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
5. สรุป เขียนรายงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประโยชนที่ได้รับ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูล ผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ในการ 

พัฒนา กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

บทที่ 2 
บริบท ปัจจัยสนับสนุนและยุทธศาสตร์ 

 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท ปัจจัย
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ที่ตัง้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
2. โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
3. ข้อมูลพื้นฐาน 

3.1 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 

3.2 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
3.3 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน 
3.4 จำนวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษา 
3.5 อัตราการเข้าเรียน อัตราการเรียนจบและศึกษาต่อ อัตราการออกกลางคัน 

4. งบประมาณ 
5. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ทีต่ั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ตั้งอยู่เลขที่ 201  หมู่ที่ 5  ถนน
ตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 

  โทรศัพท์ :  0 4548 2412     โทรสาร  : 0 4548 1210 
  Website :  http://ubon2-ed.go.th 
 

รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตบริการ  รวม 5 อำเภอ  47 ตำบล 538 
หมู่บ้าน  ประกอบด้วย อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล 
  พ้ืนที่ติดต่อของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
  ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอชานุมาน และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
  ทิศใต ้  ติดต่ออำเภอเหล่าเสือโก๊ก อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบล
อุบลราชธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ubon2-ed.go.th/
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
    2.โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 

 
 

นายวิชัย   แสงศรี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 

 
นายชัยรัตน์  ถนอมสุข 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 

นายนุกูล   จันดารักษ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 
นายเขตต์อรัญ  ธรรมรักษ์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 

 
นายพงษ์สยาม   มาสุข 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 
1. นางตรัยรัตน์  ขยันกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
2. นายอดุลย์ศักดิ์   สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. นางมานิดา   บุตรโท   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสิทรัพย์ 
4. นายพงษ์สวัสดิ์  กวนชัยภูมิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. นางศิริพร  ไชยโอชะ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางไพรินทร์  ประดิษฐชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางอุไร  คำแพง       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. น.ส.ทิพย์สุคนธ์   วงษ์มณี  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นายวุฒิชัย  ดาผา   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
10. นายกระสุน  วงศ์ผา   ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
 
นายวิชัย    แสงศรี  ประธานกรรมการ 
นายฐาปนัฐ  แสงสุกวาว  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
นายประหยัด  บุญพอ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านการศึกษาปฐมวัย 
นายบุญช่วย  สายราม  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางทัศนีย์    มณีวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล 
นายฟทธิชัย  สายโพธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา 
นายรวี   ศรีคำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นายพงษ์สวัสดิ์  กวนชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

      3. ข้อมูลพื้นฐาน 

 
3.1 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 (ข้อมูล ณ   วันที่  20  กรกฎาคม   2563) 
 

 

สายงาน 

ระดับตำแหน่ง/จำนวน 

ปฏิบัติการ/
ชำนาญงาน 

ชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ อ่ืน ๆ 

 

รวม 

ผู้อำนวยการ    1  1 

รองผู้อำนวยการ  1 3   4 

ศึกษานิเทศก ์  2 11   13 

บุ ค ล าก รท า งก า ร
ศึกษา 38 ค.(2) 

10 16 13   39 

ลูกจ้างประจำ/ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

    13 13 

รวม 10 19 27 1 13 70 

 

3.2 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2          
มีสถานศึกษา จำนวน 217 แห่ง  จำนวนนักเรียน จำนวนครู และครูอัตราจ้าง โดยจำแนก
อัตราส่วน  :  นักเรียน ตามสังกัด ดังนี้ 

 

สถานศึกษาสังกัด โรงเรียน คร/ูอัตราจ้าง นักเรียน ครู:นักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

217 1,853 27,961 1:15 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

3.3 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน 

  

อำเภอ จำนวนข้าราชการคร ู จำนวนครูอัตราจ้าง 

กุดข้าวปุ้น 180 25 

เขมราฐ 440 39 

ตระการพืชผล 541 62 

โพธิ์ไทร 272 27 

นาตาล 203 27 

รวม 1,636 180 

3.4 จำนวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษา (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

 

อำเภอ ระดับการศึกษา รวม 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

กุดข้าวปุ้น 586 2,173 283 3,042 

เขมราฐ 1,560 5,218 1,297 8,075 

ตระการพืชผล 1,702 6,337 832 8,871 

โพธิ์ไทร 993 3,137 478 4608 

นาตาล 757 2,241 367 3,365 

รวม 5,598 19,106 3,257 27,961 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 3.5 อัตราการเข้าเรียน  อัตราเรียนจบ  และอัตราการออกกลางคัน  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย ดังนี้ 

 อัตราการเข้าเรียน/อัตราเรียนจบ 
  ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ. 2556  จำนวนทั้งสิ้น 3,656 คน  เข้าเรียนใน 
ปีการศึกษา 2563   จำนวน 3,656 คน  คิดเป็นร้อยละ 100   โดยแยกเข้าการเข้าเรียนในสถานศึกษา
ภายในประเทศ  ตามสังกัด คือ 
 -เรียนในสถานศึกษา สังกัด สพป.    จำนวน 2,837 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.60 
 -เรียนในสถานศึกษา สังกัด สช.      จำนวน    711 คน  คิดเป็นร้อยละ  19.45 
 -เรียนในสถานศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ  จำนวน       3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.08 

-เรียนในสถานศึกษา สังกัดหน่วยงานอื่น-กทม.  จำนวน     16 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.44 
-เรียนในสถานศึกษา สังกัดหน่วยงานอื่น-อปท  จำนวน     17 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.46 
-เรียนในสถานศึกษา  สังกัดหน่วยงานอื่น-ตชด  จำนวน     10 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.27 
-เรียนในสถานศึกษา สังกัดหน่วยงานอื่น-อ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา จำนวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.27 

  นักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  จำนวน  3,289  คน  
 เข้าเรียนต่อทุกคน   คิดเป็นร้อยละ 100  แยกเป็น 

 -เรียนต่อในสังกัด สพฐ.    จำนวน 2,865 คน  ร้อยละ 87.10 
 -เรียนต่อในสังกัดเอกชน   จำนวน   141 คน   ร้อยละ  4.28 
 -เรียนต่อในสังกัด อปท.    จำนวน   102 คน  ร้อยละ  3.10 
 -เรียนในสังกัดปริยัติธรรม  จำนวน    14 คน  ร้อยละ  0.42 
 -เรียนในสังกัดอ่ืน      จำนวน   167 คน       ร้อยละ  5.10 

 
 นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 1,088  คน    

เรียนต่อจำนวน      1,049 คน   คิดเป็นร้อยละ  96.25  แยกเป็น   
 -เรียนสายสามัญ       จำนวน 509 คน    ร้อยละ 46.78 
 -เรียนต่อสายอาชีพ   จำนวน 366 คน   ร้อยละ 33.63 
 -เรียนต่อสังกัดอ่ืน    จำนวน 174 คน   ร้อยละ 15.84 
 -ไม่ศึกษาต่อ (ประกอบอาชีพ)  จำนวน 39 คน     ร้อยละ   3.75                 

 
การออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีการดำเนินงานป้องกันการออกกลางคัน

ของนักเรียน โดย จัดทำโครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างภู มิคุ้มกันและ
ดำเนินการคุ้มครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยให้สถานศึกษาสอดส่งดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนเป็นการพิเศษ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562  ไม่มี
นักเรียนออกกลางคัน ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

3. งบประมาณ 
 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี  2563   จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย  
                   ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 

ที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ 
(บาท) 

ยอดใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 งบบุคลากร 35,849,100 33,706,596.93 94.02 2,142,503.07 5.98 
2 งบดำเนินงาน 65,497,919 64,624,911.45 98.67 873,007.55 1.33 
3 งบลงทุน 73,793,840 38,009,691 51.51 35,784,149 48.49 
4 งบเงินอุดหนุน 138,927,555 138,861,915 99.95 65,640 0.05 
5 งบรายจ่ายอื่น 4,644,800 3,759,553.37 80.94 885,214.63 19.06 

รวมทั้งสิ้น 
318,713,214 278,962,667.75 87.53 39,750,514.25 12.47 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

        5. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   นำกรอบยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยมีการมีส่วนร่วมนจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและกำหนด
ทิศทาง วางแผนตั้งแต่ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดการปฏิบัติ งาน
ประจำปี KPI 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
      
 

1. วิสัยทัศน์  (Vision) 
 
     “บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
โดยน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 
 
    2. พันธกิจ (Mission) 
  

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
   12 ประการ 
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้เทคโนโลยี Digital  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
    และบูรณาการการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

      
 3.ค่านิยมองค์กร ( Core Value)  
 

          “UBON2” 
  U : Unity   มีเอกภาพ      
           B :  Benevolence  & Good Governance มีเมตตา เอ้ืออาทรและระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และมีหลักธรรมาภิบาล              

 O :  Open-Minded   เปิดใจ   
           N :  (Inter)National Standards   ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
           2 :  ยึดหลักการบริหาร 2 ประการ   คือ  
                1. Participatory  Management   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                2. Result  based  Management  การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 



16 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

4.เป้าประสงค์ (Goals)  
 

 1.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 2.ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศกึษา 2562  ผ่านเกณฑ์ 
ที่กำหนด 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดมีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ในแต่ละกลุ่มสาระมากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาคตรง
ตามศักยภาพ 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือและจิตอาสา มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ จากทุกภาคส่วน กระจายอำนาจและความรับผิดชอบโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 
 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมิน การรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
     6.กลยุทธ์( Strategy) 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
บทที่  3 

ผลการดำเนินงาน 
 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ  จากกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นโยบายและประเด็นการ
ติดตาม กลยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือสนองนโยบายให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  สรุปผลดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติราชการ 
 

      1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน   
  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4  การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
  กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
  1.2  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
  2.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา 2562 
 3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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  1.ผลการปฏิบัติราชการ 

 
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการ และเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้ วัด ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการปฏิบัติงานจำแนกเป็นรายกลยุทธ์และรายโครงการดังนี้ 

 
      กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

 
     1.โครงการลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด                                 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด มีความรู้และตระหนักถึงโทษของภัยยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ชนิด   โดยจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ   หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วยกิจกรรม  รับความรู้จากการบรรยายของวิทยากร การแสดงบทบาทสมมุติ  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพ่ือน  และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและอภิปราย โดยมีเป้าหมาย  คือ
นักเรียนแกนนำที่ผ่านการอบรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   ได้อย่างเหมาะสมและมีภูมิคุ้มกัน
ตนเอง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทสามารถนำความรู้ไปขยายผล 
ให้กับเพ่ือนนักเรียนและบุคคลอื่น 

ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนแกนนำที่ผ่านการเข้าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมี
ภูมิคุ้มกันจากปัจจัยต่าง ๆ  ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงด้านทักษะชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยาย
ผลให้กับเพ่ือนนักเรียน ให้มีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ  ยึดมั่นประชาธิปไตย  มีคุณธรรม มีความเป็นไทย และ
ห่างไกลยาเสพติด 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

     2.โครงการขับเคลื่อนสภานักเรียนและกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ดำเนินการตามโครงการ  โดยจัด 

กิจกรรมอบรมตัวแทนสภานักเรียน  ตัวแทนครูที่ปรึกษาสภานักเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
สามารถดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภานักเรียน การ
ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา แทนชุดเดิมที่ครบวาระ เพ่ือให้รู้บทบาท
หน้าที่ของสภานักเรียน และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ต่อต้านการ  ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และ
เป็นรั้วป้องกันการแพร่ขยายของสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน สร้างความเข้มแข็งขององค์กรสภานักเรียน
ในทุกโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  มีบทบาทในการคิดริเริ่มโครงการที่เป็น
ประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน   274 คน  มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สภานักเรียน และมี 

จิตอาสาพัฒนาการดำเนินงานทุกภาคส่วน    
 สถานศึกษามีการดำเนินงานสภานักเรียนอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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3. โครงการประเมนิศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  
 (สถานศึกษาพอเพียง) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2563  

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดทำ “โครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประเมิน  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๓” โดยให้มีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบการเรียนรู้เองได้ และให้คุณครูผู้สอนสามารถ
พัฒนาออกแบบการเรียนรู้  เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม ความกตัญญู น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเรียนรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม(Active Learning) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำเข้าสู่ชุมชน
ท้องถิ่นได้เป็นรูปธรรม  โดยดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตาม
โครงการโดยมีกิจกรรม  นิเทศติดตามโรงเรียนจัดการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ศึกษา  และการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 6 แห่ง 

 ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในการน้อมนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยการประชุมชี้แจงการรับการประเมิน ด้านการบริหาร ด้านครูผู้สอน ด้าน
กิจกรรมนักเรียน ด้านการเผยแพร่สู่ชุมชน ด้านผลสำเร็จ จำนวน 2 วัน  

สถานศึกษาผ่านการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย โรงเรียน 
บ้านโหมน  โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านโคกจาน  โรงเรียนบ้านร่องข่า โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ  และ
โรงเรียนเขมราฐ    คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
    4.โครงการพัฒนาระบบการเสริมสรา้งสุขภาวะอนามัยในโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
       ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้าง 

สุขภาวะอนามัยในโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเฝ้า
ระวังป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2  โดยจัดอบรมสำหรับครูอนามัยและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 217 แห่ง ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี  อนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา 
        1) แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 
2019 (COVID-19)   

2) โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ/งานอนามัยโรงเรียน/ การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน 
3) มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

     ผลการดำเนินงาน 
ครูที่รับผิดชอบงานอนามัยและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 217 แห่ง  ที่ 

ได้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และนำ
ความรู้ไปใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง 

สถานศึกษาในสังกัดมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และมีแนวทางในการ 
จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
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      กลยุทธ์ที ่2   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขัน   

 
 

 
      1.โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  2  ได้จัดทำโครงการเพ่ือสนองนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การ
ปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป  โดยจัดให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่ม
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค 
จึงมีการจัดการประกวด/แข่งขันงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ครัง้ที่ ๖๙  ปีการศกึษา ๒๕๖๒   ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือคัดเลือก ตัวแทนนักเรียนทุกระดับ และทุกประเภท เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในระดับชาติ  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 
2562  ที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธรและเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและที่
สำคัญคือนักเรียน ได้แสดงความรู้  ความสามารถ อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับบรรลุตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ  และค่านิยมไทย 12 ประการ  โดยดำเนินการดังนี้ 

1. แข่งขันเพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับโรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา)  

2. นิเทศติดตามกิจกรรมที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

3. แข่งขันกิจกรรมระดับภูมิภาค (ระดับชาติ) 
 

 ผลการดำเนินงาน 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดบัชาติ)  ณ จังหวัดศรีสะเกษ   กิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้น  จำนวน 281 

กิจกรรม  สพป.อบ.2  มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน 231  รายการ  คิดเป็น ร้อยละ 82.21   โรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน   100   โรงเรียน  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน 754 คน   ครูผู้ควบคุมทีม  จำนวน 415 คน    ผล
การแข่งขันดังนี ้
ปีการศึกษา ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

เหรียญ เข้าร่วม ลำดับที่ 

ทอง เงิน ทองแดง 

2562 6 1 5 151  48 18 12 19 
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รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ จำนวน  ๖  รายการ 

1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 
      เด็กหญิงชุตินันท์ พลสวัสดิ์  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
      เด็กหญิงกัลยากรณ์ สร้อยคำ  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 
3. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
      เด็กหญิงชมภูนุช วงศ์พุฒ   โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 
4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 
     เด็กหญิงนงลักษณ์ ถานา   โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 
     เด็กหญิงสุจิรา หอมดวง    โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 
5. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 
     โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 
6. การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 
     เด็กหญิงผกามาศ ไชยพันโท  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง  ระดับชาติ 1 รายการ  
 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6  

     เด็กหญิงสุตาภัทร แวงวรรณ์  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ 4 รายการ  
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2.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) โดยใช้กระบวนการชุมชน 
   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  

 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21 จำเป็นจะต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 

 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้จะต้องเป็นรูปแบบของเชิงรุก 
(Active Learning) สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันได้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยในการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนการสอนนั้นจะต้อง
เริมจากการพัฒนาครู ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ให้ความสำคัญในการ
พัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC)  เพราะเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการระดมความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาของชั้นเรียน เป็นการใช้
ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นย่อมเกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ดังนั้นสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียนโดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษามา
ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน และครูได้นำกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดย
ดำเนินการ 

1. อบรมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงของนักเรียนโดยใช้ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ ครู วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน  จาก 22 โรงเรียน 

2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาตามบริบทของ 
โรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์  

 
 ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีโรงเรียนแกนนำสะเต็มศึกษา จำนวน 10

โรงเรียน  คือโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านพังเคน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 
โรงเรียนตระการพืชผล โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) และ   ปี
การศึกษา 2563 มีโรงเรียนที่ขอเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ โรงเรียน
บ้านแก่งเค็ง โรงเรียนบ้านหนองบั่ว โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเข โรงเรียนบ้านแสนอุดม 
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 
โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ และโรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน โดยได้จัดอบรมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนโดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในวันที่   2  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน ได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ช่วยให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือนำไปปรับใช้ตามบริบทของ
โรงเรียน นอกจากนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ยังได้ดำเนินการจัดประกวดครู
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ดีเด่นสะเต็มศึกษา และโครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562  โดยมีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ
การประกวดครูดีเด่นด้านสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ได้แก่นางสาวยุภารักษ์ อุทิตสาร โรงเรียนบ้านหนองผือ  
และรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา ได้แก่    โรงเรียนบ้าน
นาแมด 
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3.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการฉลาดรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
  ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้มีการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้ชมรมครู

วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพราะสมาชิกของชมรมประกอบด้วยครูวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งจะเป็นการดำเนินการที่ตรงกลุ่มและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการ
ประเมินตามแนวทาง PISA 2018  ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-
based Assessment) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่บุคลากรในชมรมครูวิทยาศาสตร์และผู้สนใจให้สามารถขยายผลไปยัง
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินให้มีความพร้อมในการประเมินต่อไป มีกิจกรรมดังนี้ 

1.การจัดทำหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2. การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. การนิเทศ ติดตามการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 ผลการดำเนินงาน 
ครูกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ การประเมินตามแนวทาง  PISA 2018 ด้านการฉลาดรู้ เรื่อง

วิทยาศาสตร์ในระดับ ดี ร้อยละ 100  
ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับ 

ดี ร้อยละ 75  
ครูใช้กระบวนการประเมินตามแนวทาง PISA 2021ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
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กลยุทธที่ 3  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
 
 
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ขั้นสูงด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

 (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  มีผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนสถานศึกษาในสังกัด พบว่า ในการจัดการเรียนการสอน ครูยังสอนแบบเดิม ไม่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
คิดเอง ครู ไม่อำนวยความสะดวกและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ขาดความตระหนักในการสอน ปัญหาในการสอนคณิตศาสตร์เกิดจากนักเรียนมีพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ไม่ดี นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้  นักเรียนไม่ชอบคิดและไม่ชอบทำ
แบบฝึกหัดด้วยตนเอง นักเรียนไม่ชอบคิดคำนวณ นักเรียนไม่สนใจเรียน  มีเจตคติที่ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์  จึงได้
จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ สถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 9 แห่ง  และมีกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน Open Class ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ประชุมปฏิบัติการ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมสังเกตการสอน และร่วมสะท้อนผล  
3. นิเทศ ติดตาม ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมสังเกตการสอน และร่วมสะท้อนผล ทุกวัน

อังคาร  พฤหสับดี 
 ผลการดำเนินงาน 
 ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทำงานเป็นทีม โดยศึกษานิเทศก์ และ 

ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันวางแผนจัดการเรียนรู้ ร่วมสังเกตการสอน และร่วมสะท้อนผล จนกลายเป็นวัฒนธรรม
การทำงาน   ครูเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองเป็นโค้ชและไกด์ในการเสาะหาและค้นหาความรู้เป็นผู้นำด้านการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนการศึกษา  ยอมรับและสามารถปรับการสอนของตนเองให้เข้า
กับความแตกต่างและหลากหลายได้ 

    นักเรียนโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่าย คือ  โรงเรียนบ้านคอนสาย โรงเรยีนบ้านตากแดด 
โรงเรียนบ้านพอก โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  โรงเรียนบ้าน
โพนแพง   ละโรงเรียนที่สนใจ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา โรงเรียนบ้านทรายพูล โรงเรียนบ้านกุศกร มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง  มีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสารและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

 สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา และสร้าง 
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงสิทธิต่าง ๆของเด็ก 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาครู 

ปฐมวัย  สำหรับจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช พ.ศ. 2560   ประกอบด้วยกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบ High Scope  สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง RIECE Thailand  โดยมี
วัตถุประสงค์  1)  เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบ High Scope  สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง 
RIECE Thailand  2)เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการสอนวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัย  3)  เพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    

 ผลการดำเนินงาน 
 ครูปฐมวัย ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ High Scope สำหรับเด็กปฐมวัย
ต า ม แ น ว ท า ง  RIECE Thailand ส า ม า ร ถ จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ รู ป แ บ บ  High Scope                       
สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง RIECE Thailand ไดร้้อยละ 100 
  ครูปฐมวัย ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีสมรรถนะและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได ้ร้อยละ 100 

เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เหมาะสม ตามวัย 
 ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



29 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สพป.อบ.2 

 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2    กำหนดเป้าหมายพัฒนาผู้เรียน  โดยมี
ตัวชี้วัดผู้เรียนร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) แต่ละ

กลุ่มสาระฯ/วิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2  ค่อนข้าง
ต่ำ   ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  บางโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาก็จริง  แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ  จึงกำหนดให้มีโครงการพัฒนาครูผู้สอน 4 
กลุ่มสาระหลัก ผลักดันสู่ความสำเร็จ O-NET เป็นเลิศ เพ่ือให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ/วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ต้องรู้/ควรรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องการเลือกตอบข้อสอบ O-NET,NT, RT และ PISA  ที่หลากหลาย สามารถ
นำไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แนวทาง ในการสร้างและพัฒนาข้อสอบ O-NET,NT, RT และ PISA 
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเลือกตอบข้อสอบ O-
NET,NT, RT และ PISA  ที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์คำถามในแบบทดสอบแต่ละประเภทได้ ด้วยความมั่นใจ 
สามารถเลือกตอบข้อสอบได้ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยมี
กิจกรรม   
 การส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน 

1. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการสอบ  O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 
สอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22-23 ธันวาคม 2562  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2  

2.ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps ครูระดับชั้น ป.3,ป.6 และม.3  ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2  

3.ดำเนินการจัดสอบบุคลากรด้านการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ตำแหน่ง 
หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตามโครงการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

4.มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอนที่มีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET ปีการศึกษา 2562  สูงสุดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้   ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
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 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 217 โรงเรียน จัดสอบ Pre-ONET นักเรียนระดับชั้น ป.6 และมัธยมศึกษาปีที่ 
3 เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การระบายกระดาษคำตอบ ครูนำผลการทดสอบวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง หรือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความพร้อม
ในการสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 คะแนนเฉลี่ย 33.61 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 32.62  ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปี 2562 กับ ปี 2561 ดังนี้  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในปีการศึกษา 
 2562  ของผลการทดสอบ O-NET เพ่ิมมากขึ้น ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ   
ส่วนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  50 ขึ้นไปลดลง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในปีการศึกษา 
2562  ของผลการทดสอบ O-NET เพ่ิมมากขึ้น 4 กลุ่มสาระวิชา คือวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
และวิชาภาษาอังกฤษ 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง และพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพ โดยมีกิจกรรม ศึกษาดูงาน และอบรมเชิง
ปฏิบัติการ   วันที่ 17 – 19 กันยายน 2563   ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
และคลองทรายรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการดำเนินงาน 
     บุคลากรในสังกัด จำนวน 150  คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 คน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน  49 คน ครูผู้สอนที่ จำนวน 5 คน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จำนวน 94 คน รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 150 คน ตามเป้าหมายที่กำหนด เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
และประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา, โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา หลังจากการประชุม  มีแบบสอบถามเพ่ือประเมินการประชุม
ปฏิบัติการ  สำหรับประเมินวิทยากรและการบรรยายจากผู้ เข้าร่วมประชุม  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้
และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน มาพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนางานในหน้าที่มากยิ่งขึ้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นเป็น
เลิศในด้านการบริหารจัดการ 
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5.โครงการบริหารงานบุคคล 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   ได้จัดทำโครงการบริหารงานบุคคล โดยมี

วัตถุประสงค์  เพ่ือวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
และบริหารอัตรากำลัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  เป็นไปอย่างมีระบบ 
เหมาะสม  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  ให้มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี และส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  โดยดำเนินกิจกรรม 

1. จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอำนวยการสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 

2. จัดทำบันทึกข้อตกลงของอำนวยการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
3. บริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเกลี่ยอัตรากำลังครู จัดสรรคืนอัตราเกษียณ  
4. จดัสรรเครื่องอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561- 2562 
5. การเลื่อนเงินเดือนในทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและลูกจ้างประจำ 
 
ผลการดำเนินงาน 
สามารถกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

 ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนไดค้รบถ้วน 
จัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนเกี่ยวกับ 

ผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 
สามารถดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังครู จัดสรรคืนอัตราเกษียณ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้อย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ 
บันทึกการเลื่อนเงินเดือนในทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16  ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและลูกจ้างได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
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      กลยุทธ์ที่  4  การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

 
 

      1.โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างย่ังยืน 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา 
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตต่าง  ๆ  
โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ และให้นักเรียนในสังกัดมีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ  โดยมี
กิจกรรมดำเนินการ คือ 

1. พัฒนางานและเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
             -คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  ประจำปี 2563 
              - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ประจำปี 2563 

2.การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  -ออกปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการเฝ้าระวัง

เหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ และการนิเทศติดตาม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 ทุกแห่ง มี 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนใน
สังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งในทุกดา้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือครอบคลุมทุก
ด้านอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อการ
เพ่ิมขีดความสามารถทั้งด้านทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างดียิ่ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้รับรางวัลระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2563  ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   ระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563  
ประเภทสถานศกึษาประถมศึกษาขนาดใหญ่  
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2.โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  
 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563   โดยมีวัตถุประสงค์   เพ่ือประกัน
โอกาสประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
และมีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียนได้ครบถ้วน  ถูกต้องและใช้ในการสืบค้นตรวจสอบเด็กตกหล่นได้  สามารถติดตามเด็กขาดเรียน เด็กที่มี
แนวโน้มที่จะออกกลางคัน และเด็กออกกลางคัน  ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  และจบการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนดทุกคน   โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 
2 การจัดทำสรุปสำมะโนประชากรวัยเรียน/การรับนักเรียน  ในเขตพ้ืนที่บริการ 5 อำเภอ 

 จำนวน 217 โรงเรียน 
  3. การขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

 
ผลการดำเนินงาน 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีราชธานี  เขต 2  จัดตั้งศูนย์
ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด จัดเตรียมข้อมูลประชากร
วัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการ โดยการประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียนจากสำนักทะเบียนราษฎร์ในเขต
พ้ืนที่บริการ 5 อำเภอ ได้แก่ กุดข้าวปุ้น เขมราฐ ตระการพืชผล นาตาล และโพธิ์ไทร เพื่อจัดทำ สำมะโนประชากร
วัยเรียน 
  โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลการรับนักเรียนที่ https:// admission.bopp-obec.info 
 ตามปฏิทินที่กำหนด 
  ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่เกิดปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2563 (เด็กแรกเกิด-เด็กท่ีม ี
อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ)  เข้าเรียนครบทุกคน 
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 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้รับการอนุมัติให้
เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564  คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  และโรงเรียนตระการพืชผล 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

3.โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

            สืบเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงเรื่อย ๆ ตามภาวการณ์ในปัจจุบันโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่  120 คนลงมา จึงมีอัตราการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การบริหารจัดการของโรงเรียน
ขนาดเล็กพบปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา จึงต้องได้รับการ
สนับสนุน  ความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา องคก์รต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้ ได้มาตรฐานภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้ ได้คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพควบคูก่ันไป เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีเขตบริการให้การศึกษา จำนวน 
5 อำเภอ คือ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล  โรงเรียน
ในสังกัดทั้งสิ้น 214 โรงเรียน 3 สาขา  โดยกำหนดเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 135 โรง ให้มี
แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและดำเนินการตามมาตรการ  โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. แจ้งมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แบบการนำนักเรียนมา

เรียนรวมที่โรงเรียนหลักของ สพป.อบ.2 
3. จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 
4. ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรการยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. ลงพื้นที่สถานศึกษาร่วมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผลการดำเนินงาน 
สพป.อบ.2   มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2562 – 2565  และโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่ไม่สามารถควบรวมกับโรงเรียนหลัก ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ก็ให้ ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เพ่ือติดตามผลและหามาตรการช่วยเหลือต่อไป 
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     กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

       1.ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  จัดทำโครงการขับเคลื่อน 

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถยกระดับ
คุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ และมีแผนในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ประชุมปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.อบ.2” 

2. การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศ 

3. ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

ผลการดำเนินงาน 
       สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

     สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ผู้แทนประธานเครือข่ายสถานศึกษา 
,ผู้แทน , ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทนครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 
โดยยึดหลักธรรมบาล 

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 และหน่วยงานในสังกัด มีแนวทางการพัฒนาสำหรับการขับเคลื่อนที ่
ชัดเจน เป็นทิศทางเดียวกัน สามารถยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ 
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    2. โครงการเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าใจการประเมิน (Mock Assessment) คุณภาพภายนอก รอบสี่  แนวใหม่ และสนับสนุนสถานศึกษา 
จำนวน 42 แห่ง ให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. สื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมิน (Mock Assessment)  ให้กับสถานศึกษาท่ีพร้อมรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  โดยลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจการประเมิน ให้กับสถานศึกษา 
จำนวน 42 แห่ง ช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 และประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง SAR และซักซ้อมความเข้าใจการประเมินแนวใหม่ 
โดยมีบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน สมศ.รอบสี่ มาให้คำแนะนำและเป็นพ่ีเลี้ยงในการอบรม 

2.คณะกรรมการออกซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment)  ให้กับสถานศึกษาท่ีพร้อมรับการ 
ประเมินคณุภาพภายนอก รอบสี่  

 ผลการดำเนินงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความเข้าใจการประเมิน 

 (Mock Assessment)  คุณภาพภายนอก รอบสี่ แนวใหม่ 
สถานศึกษาท่ีจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ร้อยละ 90  มีความพร้อมรับ 

การประเมิน 
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    3.โครงการพลิกโฉมการนิเทศเต็มพิกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  2  ให้ความสำคัญกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ประการ คือกระบวนการบริหารการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา สำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้
นิเทศใช้ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามสภาพความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา การนิเทศการศึกษาจึงเป็นภารกิจที่จำเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  จึงได้ทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนิเทศ  ติดตาม ให้การ
แนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุก  โดยดำเนินการจัดทำแผนนิเทศ/รูปแบบการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผล  และดำเนินการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ผลการดำเนินงาน 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ออกนิเทศโดยการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมการนิเทศเต็มพิกัดเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ออกเป็น 19 คณะ ตามจำนวนเครือข่ายสถานศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา / ผู้อำนวยการกลุ่ม / ประธานเครือข่ายสถานศึกษา / ก.ต.ป.น และศึกษานิเทศก์ประจำ
เครอืข่ายสถานศึกษา  ผลสำเร็จการดำเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 98.10  แยกตามประเด็นการนิเทศดังนี้ 
                ด้านบริบทของโรงเรียน   มีความพร้อม คิดเป็นร้อยละ 100 
  ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   คิดเป็นร้อยละ 96.32 
  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน   คิดเป็นร้อยละ 94.24 
  ด้านอุปกรณ์เครื่องเขียน,แบบเรียน,หนังสือเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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   4. โครงการขับเคลื่อนงานวิชาการผ่าน องค์คณะ ก.ต.ป.น. 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือวางแผนติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และเทศการศึกษา รับทราบความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  ตลอดจนพิจารณาแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
โดยมีกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. และจัดประชุมเพ่ือชี้แจงในการติดตาม ตรวจสอบประเมิน และ 
นิเทศการจัดการศึกษา 

2. จัดประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. ทุก 3 เดือน 
3. นิเทศ ช่วยเหลือ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ 

ทีมนิเทศบูรณาการ 
4. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  /  

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น./ทีมนิเทศบูรณาการ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกแห่ง  
ประกอบด้วย  ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคลากร ด้านที่ 3 การบริหารแผนงาน
และงบประมาณ ด้านที ่4 การบริหารงานทั่วไป ด้านที่ 5 นโยบายสพฐ.และเขตพ้ืนที 

ด้านที่ 1  การบริหารงานวิชาการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการประเมิน มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ด้านที่ 2  การบริหารงานบุคลากร  ผลการประเมิน  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ด้านที่ 3  การบริหารแผนงานและงบประมาณ   มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบจัดทำ

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนา
คุณภาพการศึกษา   และมีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการประเมิน  
มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ด้านที ่4 การบริหารงานทั่วไป ผลการประเมิน มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ด้านที ่5 นโยบาย สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมิน  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

และการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้าน
การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 91 
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   5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทำข้อมูลสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป DMC/ B-Obec/ EMIS /P-School/ Chicking  สำหรับใช้ในการ
บริหารจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์  โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
2. ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลของสถานศึกษา 

 
ผลการดำเนินงาน 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีฐานข้อมูลสารสนเทศของ 

โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(C-Obec) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา (EIS) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking) ที่
ถูกต้อง ทันสมัย ตรวจสอบได้ สะดวกต่อการนำไปใช้ บนเว็บไซต์ www.ubon2-ed.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubon2-ed.go.th/
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     6.โครงการเสริมสร้างการรับรู้ด้านระเบียบกฎหมาย วินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน 
        การทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.2   

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้ดำเนินการโครงการ เพ่ือเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต  และเพ่ือให้
บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  ประชุมปฏิบัติการ “เสริมสร้างการรับรู้ด้านระเบียบกฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒”  

ผลการดำเนินงาน 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“เสริมสร้าง 
การรับรู้ด้านระเบียบกฎหมาย วินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.อบ.2” ประกอบด้วยเนื้อหา การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและการ
เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
นายอุทิศ  บัวศรี  รองเลขาธิการ ป.ป.ช.  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย 
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูผู้สอนที่ทำหน้าที่การเงินพัสดุ และบุคลากรทางการศึกษา  หลังการ
ประชุม  มีแบบสอบถามเพ่ือประเมินการประชุมปฏิบัติการ  สำหรับประเมินวิทยากรและการบรรยายจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม  จากการดำเนินการ พบว่า  ผู้เข้ารับการประชุม  ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  ด้านวิทยากร  มีความพึงพอใจ  ระดับมาก  ด้านการบริหารจัดการ  
มีความพึงพอใจ  ระดับมาก  ด้านการนำไปใช้ประโยชน์และการขยายผล  มีความพึงพอใจ ระดับมาก  และ
ภาพรวมการประชุมปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการประชุมมีความพึงพอใจ  ระดับมาก  
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7.โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาและบุคลากรในการขับเคลื่อน 
          การปฏิรูปการศึกษา 
   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สู่การปฏิบัติให้
ประสบผลสำเร็จตามนโยบาย สพฐ. ตลอดจนการกำกับงานที่เร่งด่วนให้รับทราบ โดยให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติต่อไป  โดยจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด  จำนวน  6  ครั้ง  

 ผลการดำเนินงาน 
 

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มีความรู้ความ
เข้าใจในการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับ
บริการให้ความรู้ และการสนับสนุนการจัดการศึกษาของทุกกลุ่มงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยความ 
รวดเร็ว  ถูกต้อง และเต็มความสามารถ 
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1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
                       (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้ส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นตามตามตัวชี้วัดที่กำหนด ส่งผลให้คะแนนการประเมินตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    คะแนน
เฉลี่ย 3.97370  ร้อยละ  79.47  ระดับมาตรฐานขั้นสูง     รายละเอียดการประเมิน 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

รายการตัวชี้วัด คะแนน 

1.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 1.99000 

2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ    ที่ 21 

5.00000 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ ดี ขึ้นไป - 

4. ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจำตัว 

 ประชาชน 13 หลัก 

4.19360 

5. การลดพลังงาน 5.00000 

6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 5.00000 

7. การกำกับดูแลการทุจริต 3.00000 

8. ภาวะผู้นำ 3.00000 

9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 3.66667 

10. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 3.33333 

11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 4.00888 

12. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 5.00000 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.97370   
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1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) 
 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มุ่งเน้นสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการปฏิรูป
กระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล  โดยได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online)  ประเมินใน 10 ตัวชี้วัด  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  มีผลการประเมินในภาพรวม คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 79.39  ระดับ B   รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

       ตัวชี้วัด ด้านการประเมิน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน 
1.การปฏิบัติหน้าที่ IIT 98.01 

29.17 
2.การใช้งบประมาณ IIT 95.14 
3.การใช้อำนาจ IIT 99.24 
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ IIT 96.77 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 97.01 
6. คุณภาพการดำเนินงาน EIT 92.56 

26.87 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 88.14 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน EIT 88.00 
9. การเปิดเผยข้อมูล OIT 66.76 

23.35 
10. การป้องกันการทุจริต OIT 50.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 79.39 
 

  1.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการดำเนินงานตามระดับคุณภาพ 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับ
คุณภาพ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 4.00 ดมีาก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรมมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม                   
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ ฯ                      
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน

3 ด ี
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามาถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

- ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศกึษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.50 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำหรับ สพป.) 

1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่  13 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Q-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

  

    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 ด ี
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และ
ความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

  

    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

  

   ตวัช้ีวัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
   ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ด ี
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4.80 ดีเยี่ยม 
 

ตัวชี้วัดที่  18 ผู้ เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

  

    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษา  (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) 4 ดมีาก 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลอืและคุม้ครองนักเรยีนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับ
คุณภาพ 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้   ท่ีถูกต้อง
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมนำไปปฏบิัติใช้
ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดใ ช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา 1.00 ปรับปรุง 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 

1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.72 ดีมาก 

ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการ

ได้ 
การแปร

ผล 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ    
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

100 100.00 บรรล ุ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
ตัวช้ีวัดที่  17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ 

50 70.01 บรรล ุ

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา    
ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 

100 100.00 บรรล ุ

 
  1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบายระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
    ตัวบ่งชี้ที ่1 การบริหารจัดการที่ดี 3 ด ี
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 1 ปรับปรุง 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ 

        การจัดการศึกษา 
4 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตฐานที่ 1 3 ด ี
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบายระดับ

คุณภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 2 พอใช้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่  5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนกังานเขคพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานที่แสดความสำเร็จและเป็น 
                   แบบอย่างได้ 

4 ดีมาก 

    ตัวบชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ัน 
                  พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาช้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม 
                  หลักสูตร 

3 ด ี

    ตัวบ่งซ้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาช้ันพ้ืนฐานเท่า 
                    เทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ 
                    ประกอบอาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน 
                   สำนักงานการศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 
                   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และ 
                   การจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 

 
2.ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต ่

ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในระดับปฐมวัยได้เสริมสร้างและประเมินพัฒนาการของนักเรียน
ทั้ง  4  ด้าน  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้รูปแบบ High Scope สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง RIECE 
Thailand  /  การพัฒนาครูปฐมวัยที่เข้าโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” รุ่นที่ 1- 9 ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ได้พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยวิธิการที่หลากหลาย  โดยมีการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียน 
ประกอบด้วย  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  การประเมินความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้  
  2.1  ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 
       นักเรียนปฐมวัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำนวน  5,710 คน   
มีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน ระดับดีขึ้นไป จำนวน 5,671 คน  คิดเป็นร้อยละ  99.32  
แยกเป็น   ด้านร่างกาย  จำนวน  5,521   คน  คิดเป็นร้อยละ  99.78  ด้านอารมณ์และจิตใจ   จำนวน  5,704  
คน  คิดเป็นร้อยละ  99.87   ด้านสังคม  จำนวน  5,704  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.87  ด้านสติปัญญา  จำนวน 
5,587  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.77 
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 2.2ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา 2562  

2.2.1 ผลการทดสอบ O-NET  เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่ 
       การศึกษา 
 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 
 
  3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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          2.2.2 ผลการทดสอบ O-NET เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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2.  

2.2.3 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
                            เปรียบเทียบระดับประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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2.2.3 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
                            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา  2560-2562 
 

 
  
 
3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
    3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562สถา kนศึกษา ปีการศึกษา 2561 
      การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้  
 ระดับปฐมวัย   ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลการประเมิน  ภาพรวม ระดับดีขึ้นไป  จำนวน 
204 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 100   และจำแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

      1 ระดับยอดเยี่ยม    จำนวน  50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.50 
      2 ระดับดีเลิศ จำนวน  92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.09 
      3 ระดับด ี จำนวน  62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.39 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      1 ระดับยอดเยี่ยม    จำนวน  39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.12 
      2 ระดับดีเลิศ จำนวน  112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.90 
      3 ระดับด ี จำนวน  53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.98 
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 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

      1 ระดับยอดเยี่ยม    จำนวน  47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.04 
      2 ระดับดีเลิศ จำนวน  101 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.51 
      3 ระดับด ี จำนวน    56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.45 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลการประเมิน  
ภาพรวมระดับดีขึ้นไป   จำนวน  213 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 98.16  จำแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      1 ระดับยอดเยี่ยม    จำนวน  20 แห่ง             คิดเป็นร้อยละ 9.22 
      2 ระดับดีเลิศ จำนวน  99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.62 
      3 ระดับด ี จำนวน  96 แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 44.24 
      4 ระดับปานกลาง จำนวน  2   แห่ง คิดเป็นร้อยละ   0.92 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      1 ระดับยอดเยี่ยม    จำนวน    39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.12 
      2 ระดับดีเลิศ จำนวน  112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.90 
      3 ระดับด ี จำนวน    53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.98 
      4 ระดับปานกลาง จำนวน      2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ   0.92 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      1 ระดับยอดเยี่ยม    จำนวน   47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.04 
      2 ระดับดเีลิศ จำนวน  101 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.51 
      3 ระดับด ี จำนวน    56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.45 
      4 ระดับปานกลาง จำนวน      1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ   0.92 
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บทที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ/ปญัหา/อุปสรรค 
 

    สรุปผลการด าเนินงาน 
   
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน มี
การกระจายอ านาจ โปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติราชการ  

 1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 25 
 โครงการ โดยรวมมีการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานโครงการที่เป็น
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน ได้แก่   โครงการโรงเรียนสุจริต   โครงการลูกเสือจิต
อาสาต้านภัย  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100 

1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
งบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (KRS) เป็นการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเครื่องมือ
การประเมิน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผ่านโปรแกรม Online  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมิน 12 ตัวชี้วัด  ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.97370  ร้อยละ  79.47  ระดับ
มาตรฐานขั้นสูง  ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ  ตัวชี้วัดที่  2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21  คะแนนระดับ 5  ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน  
คะแนนระดับ 5  ตัวชี้วัดที่ 6 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คะแนนระดับ 5   และตัวชี้วัดที่  
12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา คะแนนระดับ 5  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนระดับ 
1.99000 

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) 
     จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดย
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 79.39  ล าดับที่ 169 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ 2)การใช้งบประมาณ  3) การใช้อ านาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการ
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ทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผย
ข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีคะแนนมาก
ที่สุด  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.24  คือ ตัวชี้วัดเรื่อง การใช้อ านาจ  และมีคะแนนต่ าสุด  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 
คือ ตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการทุจริต  
 1.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ และผลการด าเนินงาน
เทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  โดยผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ ประกอบด้วย  6 นโยบาย 18 ตัวชี้วัด  
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.72 ระดับดีมาก  ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 3  นโยบาย 3 
ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรลุตามเป้าหมาย  ซ่ึงถือเป็นผลการด าเนินงานที่น่าพอใจ 
 1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                       
      การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองค์ประกอบในการประเมิน  จ านวน 3 มาตรฐาน  คือ มาตรฐานที่ 1 การบริหาร
จัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  มี 3 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มี 
4 ตัวบ่งชี้  และมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 6 ตัวบ่งชี้  
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ  4  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  

2. ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
2.1 การพัฒนานักเรียนปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 

  นักเรียนปฐมวัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จ านวน  5,710 
คน   มีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน  ระดับดีขึ้นไป   จ านวน 5,671 คน  คิดเป็นร้อยละ  
99.32  แยกเป็น   ด้านร่างกาย  จ านวน  5,521   คน  คิดเป็นร้อยละ  99.78  ด้านอารมณ์และจิตใจ   จ านวน  
5,704  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.87   ด้านสังคม  จ านวน  5,704  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.87  ด้านสติปัญญา  
จ านวน 5,587  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.77 

2.2 การทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)  ปีการศึกษา 2562 
 
 ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  ผลการทดสอบ  O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าทุกกลุ่มสาระ  แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศ  ทุกกลุ่มสาระ   

ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  ผลการทดสอบ O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  เปรียบเทียบระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ต่ ากว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 
2562 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทั้ง 3  ปีการศึกษา  
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 
  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   
มีการประเมิน 2 ด้าน คือ ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  ผลการประเมินเมื่อเปรียบเทียบระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน และผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2561  สูงกว่า ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2562  ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 

3 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4    3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562สถา kนศึกษา ปีการศึกษา 2561 

         จากผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 213 แห่ง ดังนี้ 
               ระดับปฐมวัย   ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 3  มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3  การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผลการประเมิน  ภาพรวม ระดับดีขึ้นไป  จ านวน 204 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 
100    

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน   3
มาตรฐาน ประกอบด้วย  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผลการประเมิน  ภาพรวมระดับดี
ขึ้นไป   จ านวน  213 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 98.16   
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ข้อเสนอแนะ 
 
  จากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พิจารณาแล้ว พบว่า  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรปรับปรุงกระบวนงานที่มีผลต่อประเมินจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น  โดยยึดความรับผิดชอบของบุคคลและกลุ่มงานเป็นหลัก 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคน 
ในสังกัด ให้เข้าใจและให้ความส าคัญ กับนโยบาย เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.
อุบลราชธานี เขต 2 ร่วมกัน  เพ่ือให้การด าเนินงาน ตอบสนองนโยบาย/ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการนิเทศการศึกษา  ที่มีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็น 
ระบบครบวงจร  เพ่ือให้การช่วยเหลือแนะน าครู นักเรียนและสถานศึกษา ได้อย่างทั่วถึง งานเชิงบูรณาการร่วมกัน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพ 

 ที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

 
1.   รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 

นางสาวปริชมน  กาลพัฒน์ สพป.อบ.2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญทอง ระดับชาติ 

นางมลิวรรณ  ใชญัน คร ู โรงเรียน 
บ้านบกหนองทนัน้ า 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน  
 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ 

นางธิติมา  ชิณพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ด้านวิชาการ 
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับชาติ 

                                                                                                 
2.    รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 

นางธิติมา  ชิณพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ ระดับ สพฐ. 
 

3. รางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน รางวัล 
นางสมภักดิ์    สลักทอง ศึกษานิเทศก์ 

ช านาญการพิเศษ 
ระดับชาติ 

นายฤทธิชัย    สายโพธิ์ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโพนเมือง 

ระดับชาติ 

นางสาวจุฑามาศ  ศรีธรรมรงค์ ครู โรงเรียนบ้านพะไล ระดับชาติ 
นางณิชกานต์  คัทมาร ครู โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ระดับชาติ 

 
4. รางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) 

โรงเรียน รางวัล 
บ้านดอนหมู เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านดอนก่อ เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านดอนใหญ่ เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) เกยีรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านน้ าเกลี้ยง เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านพะไล เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
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โรงเรียน รางวัล 
บ้านเล้า เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 

บ้านสงยาง เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านหนองฟานยืน เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านโหมน เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านเอ็นอ้า เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 
บ้านหนองเอาะหนองสิม เกียรติบัตร ระดับ สพฐ. 

 
5. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563   (ระดับ สพฐ.) 

หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โล่รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ โล่รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 

                                                           
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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