รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    มหี น้าทีใ่ นการส่งเสริม  สนับสนุน   
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ การปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลส�ำเร็จได้
และมีระบบการวางแผน การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริม  พัฒนาประสานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสถานศึกษาและที่ส�ำคัญยิ่ง คือ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
และรายงานผลการด�ำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน การด�ำเนินงาน
ในปีต่อไป
รายงานผลการด�ำเนินงาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/
กิจกรรม ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน รายงานผลการด�ำเนินงาน และเผยแพร่   ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบถึงผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ซึ่งเป็นขั้นตอนส�ำคัญที่บ่งบอกถึงการพัฒนางาน ทั้งผลส�ำเร็จตามยุทธศาสตร์
ตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายที่ ก� ำ หนด เพื่ อ น� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งาน อี ก ทั้ ง น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ น
การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การด�ำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/
โครงการ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท�ำให้รายงานผลการด�ำเนินงาน
เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการด�ำเนินงานฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาในโอกาสต่อไป
￼

(ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สารบัญ
พระบรมราโชบาย
สารผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ส่วนที่ ๑ บทน�ำ 		
ความเป็นมาและความส�ำคัญ  
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กลุ่มภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โครงสร้างส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ปฏิญญาพองหนีบ
ส่วนที่ ๓ ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี
                 งบตามภาระงาน
                 งบแลกเป้า/งบจาก สพฐ.
ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
                         
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๔ กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานสู่ความส�ำเร็จ
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคผนวก
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะท�ำงาน
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
		
❍ ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
		
❍ ยึดมั่นในศาสนา
		
❍ มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
		
❍ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
		
❍ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี
		
❍ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
		
❍ ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
		
❍ ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
๓. มีงานท�ำ มีอาชีพ
		
❍ การเลี้ ย งดู ลู ก หลานในครอบครั ว หรื อ การฝึ ก ฝนอบรมในสถานศึ ก ษาต้ อ งมุ ่ ง ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ท�ำจนงานส�ำเร็จ
		
❍ การฝึ ก ฝนอบรมทั้ ง ในหลั ก สู ต รและนอกหลั ก สู ต รต้ อ งมี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ ผู ้ เ รี ย นท� ำ งานเป็ น
และมีงานท�ำในที่สุด
		
❍ ต้องสนับสนุนผู้ส�ำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท�ำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
๔. เป็นพลเมืองดี
		
❍ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
		
❍ ครอบครั ว สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนมี โ อกาสท� ำ หน้ า ที่
เป็นพลเมืองดี
		
❍ การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท�ำเพื่อบ้านเมืองได้ ก็ต้องท�ำ” เช่น งานอาสาสมัคร
งานบ�ำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท�ำด้วยความมีน�้ำใจและความเอื้ออาทร

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สาร
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และน�ำผลการด�ำเนินงานเชิงพื้นที่   เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ “คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นน�ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
รายงานผลการด�ำเนินงาน  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
สามารถรังสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรม ในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นบุคคลที่
มีความเก่ง ดี มีสขุ ด�ำรงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ทีม่ งุ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามศาสตร์
พระราชา  รวมทั้งพัฒนาทักษะผู้เรียน ๓ ด้าน คือ ด้านทักษะทางวิชาการ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถดูแลตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมก�ำกับความรู้ เป็นกรอบในการด�ำรงชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง เท่ า เที ย ม และมี คุ ณ ภาพ
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางการศึ ก ษา  และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาครูเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ จ�ำเป็น และบริบทของสถานศึกษา
รวมทัง้ ขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สูส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดน�ำกระบวนการตามกรอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผมขอขอบคุณ  บุคลากรในองค์การและสถานศึกษา ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม และคุณภาพของผู้เรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
￼
		

(ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ส่วนที่ ๑
บทน�ำ

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑
บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ ๒๐ กลยุทธ์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั   โดยใช้แผนเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ ก�ำหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ และมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานอย่างเป็นระบบ
โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. จัดท�ำนโยบาย แผนพัฒนาการ และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนากากรศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก�ำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ก�ำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูป
แบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ด�ำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประสาน ส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการและคณะท� ำ งาน
ด้านการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

๑. จัดท�ำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
๓. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน
๔. ด�ำเนินการวิเคราะห์และจัดท�ำข้อมูลเกีย่ วกับการจัดตัง้ ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ประธานกรรมการ

นายลือชัย ใจเดียว
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายทรงวุฒิ เรืองเจริญ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจนณรงค์ วิธีดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพันค�ำ มีโพนทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบผู้บริหาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ดร.วิเศษ พลอาจทัน
นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย
ดร.ศิริกุล นามศิริ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

นายเสด็จ ทะยะราช
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุมัทนา แก้วจินดา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสมคิด เมืองสอน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ

นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววิจิตร มูลแวง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางวิไลวรรณ รักสนิท
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสารภี ประจันตะเสน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ
ศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา

นายบุญเรียน จันทรเสนา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

7

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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นายประสงค์ บุญมา
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางมณีวรรณ นามโสม
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางสุดสงวน กลางการ
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางบุษรา อ่อนคง
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

ดร.พงษ์ลัดดา รักณรงค์
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดร.ชนกกาญจน์ ตุไตลา
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา มาช�ำนิ
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นายมิตรชัย มั่งคั่ง
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

ดร.กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมมา
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวกชพร จันทนามศรี
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการ

นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
ศึกษานิเทศก์  ช�ำนาญการเศษ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางสุมัทนา แก้วจินดา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์
นักวิคราะห์นโยบายและแผน ช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง
นักวิคราะห์นโยบายและแผน ช�ำนาญการ

นางจรวยพร หาดสมบัติ
นักวิคราะห์นโยบายและแผน ช�ำนาญการ

นางณัฐยา ลีหะวงษ์
นักวิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มอ�ำนวยการ

นางสมคิด เมืองสอน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ

นางชโลทร กองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป  ช�ำนาญการพิเศษ

นางจันทร์ฉาย อรรถสาร
นักจัดการงานทั่วไป  ช�ำนาญการ

นางนฤมล น้อยวัน
นักจัดการงานทั่วไป  ช�ำนาญการ

นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์
นักจัดการงานทั่วไป  ช�ำนาญการ

นางสุจิตร์ ไขยโก
นักประชาสัมพันธ์  ช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวิมล ชุลีทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ  ช�ำนาญงาน

11

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวิไล มั่งคั่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ช�ำนาญการพิเศษ

นางจรรยา ส�ำเริง
นักวิชาการเงินและบัญชี  ช�ำนาญการ

นางสุนทรียา มหาโยธา
นักวิชาการพัสดุ
ช�ำนาญการพิเศษ

นางธฤษวรรณ แสนธิ
นักวิชาการพัสดุ  ช�ำนาญการ

นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ ช�ำนาญงาน

นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ  ช�ำนาญงาน
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิจิตร มูลแวง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิระธรรม มาตย์ภูธร
นักทรัพยากรบุคคล
ช�ำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ ศรีชัย
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

นายวีระชาติ โสภา
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

นางสาววชิรา ชื่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

นางนฤมล แหวะสอน
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

นางธัญญร มั่งคง
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

13

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปุณิกา กิตติภูมิ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ

นางพัฒนา สิมมาโคตร
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ

นางสาวละออ ชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ

นางค�ำพิมาย นาคะผิว
นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการ

ท�ำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางวิไลวรรณ รักสนิท
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

14

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสารภี ประจันตะเสน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�ำนาญการ

นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน
นักทรัพยากรบุคคล  ช�ำนาญการ

ท�ำเนียบบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นายบุญเรียน จันทรเสนา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ด.ต.โอภาส โคตา
นิติกร  ช�ำนาญการ

นางสาวสุจิตรา ไชยกาศ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นายดาวเหนือ เคนดา
ครู ช�ำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ

15

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

16

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงสร้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

17

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านปริมาณ  ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนแยกเป็นระดับ
ระดับก่อนประถม
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวม

จ�ำนวน(คน)
๔,๗๓๕
๑๗,๒๕๘
๒,๕๙๓
๒๔,๕๘๖

จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ ๑
ขนาดที่ ๒
ขนาดที่ ๓
ขนาดที่ ๔
ขนาดที่ ๕
ขนาดที่ ๖
ขนาดที่ ๗

การบริหารจัดการด้านวิชาการ

จ�ำนวนนักเรียน (คน)
ตั้งแต่ ๑-๑๒๐ คน
ตั้งแต่ ๑๒๑-๒๐๐ คน
ตั้งแต่ ๒๐๑-๓๐๐ คน
ตั้งแต่ ๓๐๑-๔๙๙ คน
ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน
ตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒๔๙๙ คน
ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป

จ�ำนวน (โรง)
๙๘
๓๖
๑๔
๕
๒
๐
๒

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้อยูใ่ นระดับชัน้ แนวหน้าของประเทศ อันจะส่งผลต่อความส�ำเร็จในการปฏิรปู การศึกษา
ของชาติ ได้มีการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาโดยตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ�ำนวน ๑๐ กลุ่ม ในการบริหารจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๑    จ�ำนวน ๑๙ โรงเรียน
๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๒    จ�ำนวน ๒๐ โรงเรียน
๓. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๓    จ�ำนวน ๒๒ โรงเรียน
๔. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๔ จ�ำนวน ๑๘ โรงเรียน
๕. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๕ จ�ำนวน ๒๓ โรงเรียน
๖. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๖ จ�ำนวน
๑ โรงเรียน
๗. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๗ จ�ำนวน
๑ โรงเรียน
๘. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๘ จ�ำนวน ๑๕ โรงเรียน
๙. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๙ จ�ำนวน ๑๘ โรงเรียน
๑๐. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่ ๑๐ จ�ำนวน ๑๙ โรงเรียน

18

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้านคุณภาพ

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ความสามารถ

๑.ด้านภาษา(Literacy)
๒.ด้านค�ำนวณ(Numeracy)
๓.ด้านเหตุผล(Reasoning Abilities)
เฉลี่ย ๓ ด้าน

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕๑.๖๔
๓๗.๘๐
๕๓.๒๙
๔๗.๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕๓.๙๔
๓๘.๑๗
๔๖.๑๖
๔๖.๐๙

ผลต่าง +/-/=
+๒.๓๐
+๐.๓๗
-๗.๑๓
-๑.๔๙

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๓   ผล NT ด้านภาษา  ด้านค�ำนวณ เพิ่มขึ้น   คะแนนเฉลี่ย เป็นล�ำดับที่ ๑
ของจังหวัดขอนแก่น
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕๓.๕๐
๔๕.๒๗
๓๓.๐๐
๓๔.๖๐
๓๙.๖๘
๓๕.๘๖
๔๐.๗๖
๓๗.๙๘
๔๑.๗๔
๓๘.๔๓

ผลต่าง +/-/=
-๘.๒๓
+๑.๖๐
-๓.๘๒
-๒.๗๘
-๓.๓๑

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   ผล O-NET  เฉลี่ย  ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้   =๓๘.๔๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษ  ๓๔.๖๐  สูงขึ้น   คะแนนเฉลี่ย เป็นล�ำดับที่ ๑  ของจังหวัดขอนแก่น
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔๓.๒๘
๔๕.๐๙
๒๗.๗๙
๒๖.๙๐
๒๔.๒๓
๒๑.๑๙
๓๒.๖๖
๒๙.๙๕
๓๑.๙๙
๓๐.๗๘

ผลต่าง +/-/=
+๑.๘๑
-๐.๘๙
-๓.๐๔
-๒.๗๑
-๑.๒๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ผล O-NET  เฉลี่ย  ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้   =๓๐.๗๘    ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  ๔๕.๐๙  สูงขึ้น    คะแนนเฉลี่ย เป็นล�ำดับที่ ๑  ของจังหวัดขอนแก่น
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ส่วนที่ ๒
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์

คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นน�ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สู่มาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาสมรรถนะตามสายงานน�ำนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนและนิเทศการศึกษา
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการและคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษา

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและ
มีวินัยอย่างสมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
๒. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย
อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
๓. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน   สามารถพัฒนานวัตกรรม
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร   การเรียนการสอนและนิเทศการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ
๕. การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
๖. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดกากรศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่ความเป็นพลเมืองและ
พลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  การวัด และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล
โดยเน้นการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั พัฒนานวัตกรรมและน�ำผลการวิจยั ไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพผูเ้ รียน
กลยุทธ์ที่ ๗ เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และการทดสอบเลื่อนชั้น
ระหว่างปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ ๘ เร่งพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรูท้ เี่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ มีความหลาก
หลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๙ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ ด้ ว ยรู ป แบบที่ ห ลากหลายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
จ�ำเป็น
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยท� ำ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๑๑ สร้างแรงบันดาลใจ และส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นให้ ครู มี ข วั ญ ก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บัติ ง านให้
เกิดประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑๒   เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาด้วยการให้บริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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กลยุทธ์ที่ ๑๓ ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๑๖ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นคุณธรรม
ความโปร่งใส และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑๗ เสริมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/
ความเป็นพหุภาคีกับองค์กรต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
และใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานในการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัยให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒๐ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเสริมพลังอ�ำนาจให้กับศูนย์เครือข่ายและสถานศึกษา
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๑๔ นโยบาย

นโยบายที่ ๑
นโยบายที่ ๒
นโยบายที่ ๓
นโยบายที่ ๔
นโยบายที่ ๕
นโยบายที่ ๖
นโยบายที่ ๗
นโยบายที่ ๘
นโยบายที่ ๙
นโยบายที่ ๑๐
นโยบายที่ ๑๑
นโยบายที่ ๑๒
นโยบายที่ ๑๓
นโยบายที่ ๑๔

การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
การพัฒนาก�ำลังตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การอ่านออกเขียนได้
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
การพัฒนาครูทั้งระบบ
การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
จุดเน้นที่ ๑

การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียน
ในห้องเรียนปกติ
จุดเน้นที่ ๒   การประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
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ปฏิญญาพองหนีบ

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่ Thailand ๔.๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและ
สติปัญญา   โดยมีคุณภาพพัฒนาการแต่ละด้านในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ สามารถอ่านค�ำพื้นฐานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับขาติ (NT และ O-NET) ผู้เรียน มีคะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ ๓
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุกคน อ่านออกเขียนได้ในบัญชีค�ำพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๕. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันได้ตามเกณฑ์พื้นฐาน
ที่ก�ำหนด
๖. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ขึน้ ไป ร้อยละ ๑๐๐ มีทกั ษะพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ร&๔ก)
ตามศักยภาพของตนเอง
๗. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใช้ ID-plan และ PLC   ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน
๘. ครูมีการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ แบบ Active Learning และสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
๙. โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีการบริหารจัดการและวิธีการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นรายบุคคล
๑๐. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน ครู   ผู้บริหาร และสถานศึกษา  ที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ    

แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ความส�ำเร็จ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวมอนเตสชอรี่ วอลดอร์ฟและแนวคิดอื่น ๆ มี
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และสามารถอ่านค�ำพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๒. ใช้การนิเทศภายนอกโดยใช้ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
๓. สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาครูวิชาการในการ
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส�ำหรับจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๕. จัดท�ำเครื่องมือและเกณฑ์ประเมินนักเรียนแต่ละระดับชั้นครอบคลุม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก         
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ครูมกี ารใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นการปฏิบตั ิ แบบ Active Learning
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
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๗. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะสื่ อ ดิ จิ ทั ล
(Digital Media)
๘. ใช้คณะกรรมการเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  อาทิ รองผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
และศึกษานิเทศก์ประจ�ำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ก.ต.ป.น. และ คณะอนุกรรมการระดับ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๙. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ    
๑๐.  ก�ำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ตลอดจนใช้ข้อมูลมาเป็นฐานในการปรับปรุง พัฒนาและ
ตัดสินใจ

ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑. จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษารวมทั้ ง ใช้
คณะกรรมการและบุคลากรในท้องถิ่นเป็นพลังและกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  อาทิ คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพือ่ ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียน อาทิ การพัฒนาวิชาการ, ค่ายวิชาการ
โดยการขับเคลื่อนจากคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ความส�ำเร็จ ตามเป้าหมาย ระดับสถานศึกษา

ด้านบริหารจัดการในภาพรวม

๑. ผู้บริหารและครูแสดงความรับผิดชอบ โดยการท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. สร้างความตระหนักแก่ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
ของปฏิญญานี้ อาทิ ประชาสัมพันธ์ความส�ำคัญของการสอบ NT, O-NET จัดท�ำประกาศ/ป้ายนับเวลาถอยหลัง
(Count  Down) การจัดกิจกรรมครอบคลุม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
เป็นต้น
๓. ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะสื่ อ ดิ จิ ทั ล
(Digital Media)  ต่างๆ  โดยเฉพาะ web site และ LINE ในการบริหารจัดการ
๕. จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อพัฒนาการทางสมอง
และการเรียนรู้ของนักเรียน
๖. ระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. ควบคุม ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายปฏิญญาอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
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ด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๑ – ๓)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลตามพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
จัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
จัดห้องเรียนและบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย
พัฒนานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ให้สามารถอ่านค�ำพื้นฐานได้ตามเกณฑ์
จัดหาสื่อ ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอกับผู้เรียน
จัดเก็บ น�ำเสนอ และเผยแพร่ผลงานผู้เรียนอย่างเหมาะสม

ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET)

๑. จัดท�ำระบบสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๒. ก�ำหนดเป้าหมายยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ NT & O-NET ทั้งในรายวิชาและภาพรวม
๓. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะ ๔ กลุ่มสาระหลัก
๔. วางแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
๕. จัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
๖. น�ำแนวข้อสอบ NT. O-NET. PISA แทรกในหน่วยการเรียนรู/้ แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยการท�ำข้อสอบดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตลอดปี
๗. น�ำนวัตกรรมและสือ่ ทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะสือ่ ดิจทิ ลั บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการเรียนการสอน
๘. จัดกิจกรรมซ่อมเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี

ด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
      
      
      
      

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้
จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเฉพาะส�ำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ผู้บริหารก�ำกับ ติดตาม การแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่อง
จัดท�ำรายงานความก้าวหน้าการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เดือนละ ๑ ครั้ง

ด้านความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน

๑. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้
๒. ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทีต่างๆ มาใช้ในการฝึกสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะสื่อ Echo English. DLTV และ DLIT
๓. ประเมินความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นระยะๆ
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ด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ร & ๔ก)

(รู้ภาษา  Literacy, รู้ค�ำนวณ Numeracy, รู้ ICT, การคิดแบบมีวิจารณญาณ Critical Thinking,
การสื่อสาร Communication, การท�ำงานร่วมกัน Collaboration, การสร้างสรรค์ Creativity)
๑. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียน
๒. ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ด้านการใช้ ID-plan และ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ผู้เรียน

๑. ผูบ้ ริหาร และครูทกุ คนจัดท�ำ ID-plan เพือ่ พัฒนาตนเองและวิชาชีพทีเ่ ชือ่ มโยงการยกระดับคุณภาพ

๒. ใช้ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายใน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพ
ผูเ้ รียน โดยก�ำหนดปฏิทนิ การด�ำเนินงาน ด�ำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่ งทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา
๓. น�ำเสนอ เผยแพร่กิจกรรมการด�ำเนินงานของกลุ่ม PLC ในสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนรวม)

๑. สร้างวัฒนธรรมของการเรียนรวม เช่น สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างบ้าน ครู บุคลากร
นักเรียน และผู้ปกครอง อาทิ ยินดีรับเรียนเข้าเรียน ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล, พฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ยอมรับ
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน
๒. ออกแบบหลักสูตร สื่อนวัตกรรม เทคนิคการสอน และน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามแผนการศึกษา
รายบุคคล (Individual Educational Program)
๓. จัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนได้สูงสุดตาม
ความสามารถ
๔. ให้บริการสือ่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และความช่วยเหลือต่างๆ ทางการศึกษาให้แก่นกั เรียนทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษทุกคน

ด้ า นการจั ด ท� ำ และการใช้ แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ แบบ
Active Learning และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ

๑. ครูทกุ คนจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นการปฏิบตั ิ แบบ Active Learning และสอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพผู้เรียน
๒. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินการจัดท�ำและการใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ แบบ Active Learning และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของครูทุกคน
๓. ใช้ PLC ขับเคลื่อนการจัดท�ำ และการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

๑. จัดท�ำ แผนงาน/โครงการ  ที่ครอบคลุมมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. ผูบ้ ริหาร และครูดำ� เนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ  ทีค่ รอบคลุมมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่ก�ำหนด
      ๓. มีการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
       ๔. มีการสรุป รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ น�ำเสนอ เผยแพร่กิจกรรมการ
ด�ำเนินงาน และน�ำผลไปปรับปรุง/พัฒนาสถานศึกษา
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ผลการด�ำเนินงาน
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ส่วนที่ ๓
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

งบตามภาระงาน
๑. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๙๕ ของบริเวณพื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๒. ร้อยละ ๙๕ ของตัวอาคาร ได้รบั การซ่อมแซม ปรับปรุงให้มคี วามมัน่ คงถาวร ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

เชิงคุณภาพ

๑. บริเวณพื้นที่ได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา  ภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มีความเหมาะสมกับการเป็น
สถานที่ราชการ ท�ำให้บุคลากรมีความรักหน่วยงาน สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงาน สถานศึกษา  น�ำไป
เป็นแบบอย่างในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาในสังกัดและน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ตัวอาคารส�ำนักงานมีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มั่นคง ปลอดภัย สวยงาม สามารถอ�ำนวย
ความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากตัวอาคารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นอาคารที่ก่อสร้าง
มานานท� ำ ให้ มี ส ภาพช� ำ รุ ด ทรุ ด โทรมต้ อ งดู แ ละบ� ำ รุ ง รั ก ษาเป็ น อย่ า งมากและเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดู แ ล
เป็นจ�ำนวนมาก ระบบสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างมานานท�ำให้ระบบใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร สิ่งกลิ่น รบกวนเป็น
บางครั้ง สภาพบริเวณมีพื้นที่กว้างการดูแลรักษาไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

เห็ น ควรจั ด สรรงบประมาณซ่ อ มแซมบางอาคารเช่ น หอประชุ ม ๗๒ ปี ดร.ประภา   ภั ก ดิ์ โ พธิ์
เปลี่ยนพรมปูพื้นห้องผู้บริหารที่ใช้การมานานหลายสิบปี
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๒. โครงการ Kkzoe๑ Green and Clean Zero Waste

ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีวตั ถุประสงค์มงุ่ เน้นให้บคุ ลากรในส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทีเ่ ป็นผูใ้ ช้ทรัพยากรภายในส�ำนักงาน ได้มสี ว่ นร่วมในการดูแลรักษา รวมทัง้ สร้างความตระหนัก
และจิตส�ำนึกที่ดี โดยร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่าดู น่ามอง
จัดเก็บและทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะ และวัสดุสิ่งของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท�ำให้ส�ำนักงานสะอาด
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๙๕ ของบริเวณพื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาน
๒. ร้ อ ยละ ๙๕ ของตั ว อาคาร ได้ รั บ การซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามมั่ น คงถาวร ปลอดภั ย
สะอาด สวยงาม
เชิงคุณภาพ
๑. บริเวณพื้นที่ได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา  ภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มีความเหมาะสมกับการ
เป็นสถานที่ราชการ ท�ำให้บุคลากรมีความรักหน่วยงาน สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานสถานศึกษา 
น�ำไปเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษาในสังกัดและน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ตัวอาคารส�ำนักงานมีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มัน่ คง ปลอดภัย สวยงาม สามารถอ�ำนวย
ความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. เทศบาลนครขอนแก่ น เข้ า มาท� ำ การเก็ บ ขยะในส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต ๑  สัปดาห์ละ ๑ ครั้งท�ำให้มีขยะตกค้างส่งกลิ่นรบกวน
๒. ไม่มีที่ทิ้งขยะที่เป็นต้นไม้ ใบไม้/ต้นไม้ขนาดใหญ่
๓. ขาดอุปกรณ์ในการตัด ตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ขนาดใหญ่
๔. สร้างจิตส�ำนึกให้บุคลากรมีจิตส�ำนึกในการทิ้งขยะมากขึ้น
๕. การประชุม สัมมนา  อบรม บุคลากรที่ใช้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น                 
เป็นสถานที่ในการอบรมประชุม สัมมนา ในวัน เสาร์ – อาทิตย์ จะมีขยะที่เป็นขยะโฟมตกค้างเป็นจ�ำนวนมาก
ข้อเสนอแนะ
๑. ขอความร่วมมือไปยังเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มวันในการจัดเก็บขยะทั่วไปเป็น ๓ วัน/สัปดาห์
๒. ขอความร่วมมือเทศบาลนครขอนแก่นช่วยเก็บกิ่งไม้ ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ เป็นรายกรณี
๓. จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ขนาดใหญ่
๔. ขอความร่วมมือ รณรงค์การใช้ขยะที่เป็นโฟมในการอบรม ประชุม สัมมนา
๕. ให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึกที่ดี มีวินัยในการทิ้งขยะ
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๓. โครงการจัดงานวันส�ำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๑๐๐   ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตามคุณสมบัติของข้าราชการ โดยได้ร่วมกิจกรรมและ
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย และร่วมร�ำลึกในกิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ ของ
ประเทศเสมอ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ

เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีความจงรักภักดี
ในสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย โดยร่วมร�ำลึกใน
วั น ส� ำ คั ญ ต่ า ง ๆ ทั้ ง งานรั ฐ พิ ธี และงานประเพณี อั น ดี ง ามของไทย โดยปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ และ
ร่วมสืบสานประเพณีของไทย
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๔. โครงการการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานควบคุมภายใน

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
มีผเู้ ข้ารับการประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรในโรงเรียนภาครัฐ ทีร่ บั ผิดชอบงานระบบการควบคุม
ภายใน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๕๖ คน และบุคลากรเขต จ�ำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๖ คน

เชิงคุณภาพ
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น
ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจระบบการรายงาน วิธีการรายงานตามแบบที่ก�ำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
สพป.ขอนแก่น เขต ๑/โรงเรียน สามารถรายงานผลระบบการควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่
ก�ำหนด
สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหา อุปสรรค
๑. งบประมาณในการด�ำเนินการไม่เพียงพอ
๒. สถานที่ในการจัดอบรม ไม่สะดวก
๓. ระยะเวลาในการอบรม สั้นเกินไป
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ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. โครงการการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ

เชิงปริมาณ
๑. ผู้บริหารการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑
จ�ำนวน
๗ คน
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน ๑๕๖ คน
๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด
จ�ำนวน ๓๐ คน
รวมผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑๙๓ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการติดตามกลยุทธ์ สพฐ.
๒. ได้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม
๓. ได้ลงนามพันธะสัญญาค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบทุกโรงเรียน
๔. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
๕. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้ ได้รับประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
๑.   สถานที่จัดประชุมสัมมนาอยู่ไกล การเดินทางไม่สะดวก ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเหนื่อยล้า
เพราะต้องเดินทางแต่เช้าไปถึงที่ประชุมสัมมนา ก็เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการตลอดทั้งวัน
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาบางท่าน สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจ�ำตัว   แต่อยากเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับคณะ แต่ติดขัดเรื่องการเดินทางเพราะสถานที่ประชุมอยู่ไกล
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ
       ๑. ไม่ ค วรจั ด ประชุ ม สั ม มนาและพิ ธี ล งนามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการไกลมากนั ก เพราะจะ
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้บริหารสถานศึกษา  เพราะผู้บริหารสถานศึกษาบางท่านอายุมากแล้ว บางท่าน
มีปัญหาด้านสุขภาพ เดินทางไกลไม่สะดวก
๒. การไปประชุมสัมมนาและพิธีลงนามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ นอกสถานที่ ควรไปถึงสถาน
ที่ประชุมสัมมนาแล้ว ให้พักค้างคืนก่อน ๑ คืน วันต่อมาค่อยประชุมสัมมนาและท�ำพิธีลงนามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
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ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. โครงการพัฒนามาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศ เรื่อง มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นการก�ำหนดมาตรฐานให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย รวมทั้งส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ๕๖ ประเด็นพิจารณา โดยก�ำหนด
ให้รายงานผลการด�ำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) และใช้ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ รวมทั้งผลการบริหารและการจัดการศึกษาของปีการศึกษา  ๒๕๖๐
โดยระบบเปิดให้รายงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เชิงคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้รายงานมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ๕๖ ประเด็นพิจารณา เสร็จเรียบร้อยทันตามก�ำหนดเวลา
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. ในการเขียนรายงานผลการด�ำเนินงาน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บางคน เขียนวิธีการด�ำเนินงานไม่เป็นเชิง
วิชาการเขียนไม่ตรงประเด็นพิจารณา เอกสารแนบตัวบ่งชี้ไม่มี เกิดปัญหาในการรายงาน
๒. เนื่องจากประเด็นในการพิจารณามีหลายประเด็น ท�ำให้การก�ำหนดผู้รับผิดชอบยุ่งยาก
๓. ในการก� ำ หนดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ บ างครั้ ง ไม่ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเนื่ อ งจากเข้ า ใจผิ ด คิ ด ว่ า ไม่ ใ ช่ ง าน
ของตัวเอง เนื่องจากไม่ท�ำความเข้าใจในประเด็นการพิจารณา ให้ถ่องแท้
๔.. บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ บ างท่ า น รายงานตั ว บ่ ง ชี้ ช ้ า และจะหมดเวลาในการรายงาน
ท�ำให้การเขียนวิธีด�ำเนินงานไม่เรียบร้อย รัดกุม เพราะเร่งรีบ เอกสารแนบก็ไม่ครบเนื่องจากจะหมดเวลารายงาน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกคน เพื่อเขียนวิธีด�ำเนินงานและผลการ
ด�ำเนินงานของงานตัวเอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เขียนงานได้ตามหลักวิชาการ และไม่เกิดปัญหาในการเขียน
รายงานตัวบ่งชี้ของมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เสริมสร้างจิตส�ำนึกให้บุคลากรในส�ำนักงานเขต ให้มีความรับผิดชอบ รักองค์กร ร่วมกันท�ำงานเป็น
ทีม ใส่ใจในองค์กร ถือว่าส�ำนักงานเป็นเหมือนบ้านของตัวเอง
๓. ควรประชุมผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ ทุกกลุม่ เพือ่ จัดท�ำเอกสารแนบตัวบ่งชีใ้ ห้เข้ากับประเด็นการพิจารณา
ทุกตัวบ่งชี้ ในการรายงานตัวบ่งชี้จะได้ไม่มีปัญหาในการน�ำเอกสารมาแนบ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
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๗. โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ผลการด�ำเนินงาน
จัดท�ำข่าวทางเว็บไซต์  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ (www.kkzone๑.go.th)  ,ทางกลุ่ม Line  ของส�ำนักงาน
(กลุ ่ ม Line บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, กลุ ่ ม Line เครื อ ข่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ , กลุ ่ ม Line : Obec Line,
กลุ่ม Line : Pr.Cluster ๑๒, กลุ่ม Line : ชมนักประชาสัมพันธ์, กลุ่ม Line : หมู่เฮาพีอาร์อีกสาน),
ประชาสัมพันธ์ข่าวทาง Facebook : Moddang Chai  (ประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑) เป็นประจ�ำทุกวัน  
และข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลาง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ให้ความร่วมมือสนับสนุน มีศรัทธา ทีจ่ ะช่วยประสาน
เกิ ด ความเข้ า ใจ รวมทั้ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ นการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ต�่ ำ กว่ า อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา และสิ่งที่น่ารู้ กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน บุคลากร โรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานแก่บุคลกรในสังกัด
เชิงปริมาณ
- คณะผู้บริหารการศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ผู ้ ป กครอง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบความเคลื่ อ นไหว
ด้านการจัดการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  บุคคลส�ำคัญใน สพฐ. อย่างทั่วถึงทุกวัน โดยใช้สื่อเว็บไซต์ ,จดหมายข่าว, กลุ่ม Line, แผ่นพับ
และทาง Facebook เป็นตัวกลางในการแจ้งข่าวให้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ในเรื่องการจัดการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดมุ่งเป้าหมาย
๑. ร้อยละ ๙๐ บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบตั งิ านตามแนวนโยบายเป้าหมาย
และสภาพความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครอง ประชาชน และบุคคลทั่วไป มีความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ      
สพป.ขอนแก่น เขต ๑ และกรอบนโยบายจุดเน้นของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม ชมรม เข้าใจในบทบาทภาระ
หน้าที่ของ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๔. ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากร ครู นักเรียน โรงเรียน หน่วยงานในสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบ
ถึงผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษา
๕. ร้อยละ ๗๕ ของสื่อมวลชน ทุกสาขาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลาง
จะต้องให้ทราบความเคลื่อนไหว ภารกิจ การด�ำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์
เชิงคุณภาพ
๑. บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจตรงกั น ในการปฏิ บั ติ ง านตามแนวนโยบาย   เป้ า หมาย
และสภาพความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๒.   ผู้ปกครอง ประชาชน และบุคคลทั่วไป มีความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ   สพป.ขอนแก่น
เขต ๑ และกรอบนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.
๓. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม ชมรม เข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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๔. ของบุคลากร   ครู   นักเรียน   โรงเรียน   หน่วยงานในสังกัด   และสาธารณชนได้รับทราบถึง
ผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษา
๕. สื่อมวลชน  ทุกสาขาในเขต  สพป.ขอนแก่น เขต ๑  ที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลาง
จะต้องให้ทราบความเคลื่อนไหว ภารกิจ การด�ำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์
จั ด สร้ า งเครื อ ข่ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ อาสาสมั ค รประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายกลุ่ม/หน่วย ในส�ำนักงาน เพื่อด�ำเนินการ
๑. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และค่านิยมของบุคลากร
๓. บริหารจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และการสือ่ สารมวลชนอย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นระบบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์   อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ครูในสังกัดตามโครงการต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนอง
นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดท�ำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของนักเรียน รวมถึงการน�ำผลงาน นวัตกรรม ผลส�ำเร็จของครูและนักเรียนไปแข่งขัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในโอกาสต่ า ง ๆ   งานประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง มีหน้ า ที่ห ลั ก ในการเผยแพร่ป ระชาสัม พันธ์ภ าพลั ก ษณ์ ผลงาน
นวัตกรรม ผลส�ำเร็จ ของส�ำนักงาน สถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สู่สาธารณชน ซึ่งวิธีการที่ส�ำคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วน
และบรรลุวัตถุประสงค์ คือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ได้จัดท�ำเว็บไซต์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ http://kkzone๑.go.th เป็นช่องทางที่ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ส่งผลงาน ผลส�ำเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาในสังกัด นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สามารถจัดท�ำเว็บไซต์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา  สถานศึกษา  นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๒) เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลส�ำเร็จ
กิจกรรมของกลุ่มสถานศึกษา  นักเรียน  ครู และและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สู่สาธารณชน ทางเว็บไซต์
เอกสาร วารสาร แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๓) เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีเวทีช่องทาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรมที่ประสบ
ผลส�ำเร็จ รวมทั้งเรื่องในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา, กลุ่มสถานศึกษา
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสาธารณ
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เชิงปริมาณ   กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์  จ�ำนวน ๕๗ คน ประกอบด้วย
๑) ครูเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษา ๑๒ กลุ่ม ๆ ละ ๓ คน
จ�ำนวน   ๓๖  คน
๒) กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในส�ำนักงาน (กลุ่ม/หน่วย) ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๓ คน จ�ำนวน ๒๑  คน
๓) กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
จ�ำนวน ๑๐  คน
เชิงคุณภาพ
๑)   ผลงาน นวัตกรรม ผลส�ำเร็จ กิจกรรม ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สถานศึกษากลุ่ม
สถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างสม�่ำเสมอทางเว็บไซต์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ทางเว็บไซต์  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
http//:www.kkzone๑.go.th   และทางเว็ บ ไซต์    ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
http//:www.obec.go.th
๒) นั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา  มี เ วที ช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ผลงาน
นวั ต กรรม ผลส� ำ เร็ จ ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่    สถานศึ ก ษากลุ ่ ม สถานศึ ก ษา  สถานศึ ก ษา  นั ก เรี ย น ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผ่านเว็บไซต์กลุม่ สถานศึกษา, ทางเว็บไซต์ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต ๑ http//:www.kkzone๑.go.th และทางเว็บไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. http//:www.obec.go.th
โครงการบริจาคโลหิตเพือ่ ชีวติ เพือ่ นมนุษย์ เป็นการประสานความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
และศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการส่งเสริม “การให้” ของครู
บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนการเป็นผู้มีจิตส�ำนึกสาธารณะ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น การมีความรักตนเองและเพื่อนมนุษย์ และยังส่งเสริมความเข้าใจโลกและชีวิตที่ทุกคนร่วมท�ำความดี
ได้โดยไม่ต้องมุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน เป็นการกระท�ำที่ส�ำเร็จประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน เพื่อสนองแนวพระราชด�ำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งทรงมีพระราชด�ำรัสว่า  “โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ด�ำรงอยู่
นับได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ แห่งชีวติ การบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กบั การบริจาคชีวติ เป็นทาน ซึง่ เป็นทานสูงสุดควรยกย่อง
สรรเสริญอย่างยิ่ง การที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันนี้ แสดงว่าทุกคนมีจิตใจ
เป็นกุศลถือตนว่าเป็นเพือ่ น เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันมีหน้าทีท่ จี่ ะอนุเคราะห์กนั และกัน เพราะฉะนัน้ ผูบ้ ริจาคโลหิต
ทุกท่านจึงถือเป็นผู้ที่เสียสละ ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท�ำความดี เพิ่มพูนการมีจิตส�ำนึกสาธารณะ
๒. เพื่อส่งเสริมการให้ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป
ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยที่รอรับการรักษา โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
๓. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจาคโลหิต
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
เป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า  ๑๐๐ คน/ครั้ง ปีละ ๓ ครั้ง
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พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์
๑. เพิ่มจ�ำนวนผู้รับบริการสื่อในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๒. ผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีความพึงพอใจในบริการ
๓. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
๔. พัฒนาผลผลิตและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๕. สร้างความสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้รับบริการ
๖. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย
ประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวให้บุคลากรในส�ำนักงานตามโครงการเสียงตามสาย
- ทุกช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
- ช่วงเทียง  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
- ช่วงบ่าย  (ก่อนเลิกงาน) เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการวันส�ำคัญต่าง ๆ และป้ายต้อนรับบุคคลส�ำคัญ
บั น ทึ ก ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างเว็ บ ไซต์ สพป.ขอนแก่ น เขต ๑
http//:www.kkzone๑.go.th และเว็บไซต์ สพฐ. http//:www.obec.go.th
โครงการจัดท�ำแผ่นพับแนะน�ำบุคคล กิจกรรมดีเด่น โครงการต่าง ๆ ของสพป.ขอนแก่น เขต ๑
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๑๐. ปัญหา อุปสรรค
๑. งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดท�ำวารสาร/เอกสาร และอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๒. วัสดุ อุปกรณ์ส�ำนักงานไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการท�ำงานด้านนี้
๑๑. ข้อเสนอแนะ
๑.  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับโครงการ เพือ่ เจ้าของโครงการจะได้ดำ� เนินการการท�ำงานให้ตรงกับ
แผนงานที่วางไว้ได้ทันเวลา เพื่อการพัฒนาการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป
๒. บุคลากรท�ำงานด้านนี้มี ๑ คน ท�ำให้การท�ำงานไม่ทัน ล่าช้า และไม่สามารถท�ำงานครั้งเดียวในเวลา
เดียวกันได้ อยากได้บุคลากรเพิ่มเพื่อจะได้ท�ำงานให้ทันก�ำหนดเวลา และทันต่อเหตุการณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ http//:www.kkzone๑.go.th

ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook : moddang chai ประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่ม line
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ป้ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการต่าง ๆ

48

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ข่าวทางหนังสือพิมพ์
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผ่นพับแนะน�ำ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. โครงการประชุมผู้บริหารเขต “พุธเช้า ข่าว สพฐ. และ Morning TalK

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประกอบด้วย
๑. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
จ�ำนวน ๑  คน
๒. รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จ�ำนวน ๖  คน
๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จ�ำนวน   ๑๘  คน

เชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ร่วมฟังประชุมทางไกล Video  Conference  ข่าวสารทางรายการ “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.” โดยพร้อมเพรียงกัน
ทุกวันพุธระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
๒. ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้
ซักซ้อมและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ตรงกัน
๓. ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับ
ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาทางเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
๔. ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำงานร่วมกัน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ควรได้รับจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงานที่เพียงพอ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ

กิจกรรมที่ ๑   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีเกณฑ์อัตราก�ำลังส�ำหรับใช้ในการบริหาร
อัตราก�ำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด รวมถึงจ�ำนวนครู จ�ำนวนนักเรียน เพศ วิทยฐานะ  พื้นที่ตั้ง ครบทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
การศึกษาสภาพการจัดแผนอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ แสดงให้เห็นว่าแผนอัตราก�ำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสามารถบ่งชี้
สภาพอัตราก�ำลังข้าราชการครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราก�ำลังที่เป็นมาตรฐาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะน�ำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้โดยน�ำผลการวิเคราะห์เกณฑ์อัตรา
ก�ำลังมาเปรียบเทียบกับอัตราก�ำลังที่มีอยู่และจ�ำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาเอกตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรี ย นของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา  ให้ ก ารด� ำ เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลต่อผู้รับการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้   การวางแผนอัตราก�ำลังส�ำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ ภารกิจ และนโยบาย แล้วยังต้อง
วางแผนก�ำลังคนเพื่อใช้ก�ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนกระจายก�ำลังคน
หรื อ เริ่ ม การวางแผนก� ำ ลั ง คนตั้ ง แต่ ร ะดั บ สถานศึ ก ษาซึ่ ง ในปั จ จุ บั น พบว่ า ข้ า ราชการครู ใ นระดั บ โรงเรี ย น
มีสภาพอัตราก�ำลังทีข่ าดแคลน ในขณะทีส่ ภาพอัตราก�ำลังข้าราชการครูในภาพรวมทัง้ ส�ำนักงานไม่ได้สะท้อนภาพ
ดั ง กล่ า ว และหากมี ก ารพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าเอกที่ ข ้ า ราชการครู ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา 
พบว่ า บางสาขาวิ ช าเอกมี ค วามขาดแคลนเป็ น อย่ า งมากดั ง นั้ น การวางแผนอั ต ราก� ำ ลั ง ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาจึงควรเน้นแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของจ�ำนวนและคุณภาพของข้าราชการครู
ให้สอดคล้องกับทิศทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. การคืนอัตราเกษียณข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณล่าช้า  เนื่องจากติดเงื่อนไขของหน่วยงาน
ที่อยู่เหนือขึ้นไป
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว มาทดแทนมีจ�ำนวนจ�ำกัด
๓. โรงเรียนไม่เข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์เกณฑ์อัตราก�ำลัง
ข้อเสนอแนะ
๑. ในการคิดวิเคราะห์อัตราก�ำลังต้องศึกษากระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ (เกณฑ์อัตราก�ำลัง) ในการจัดท�ำ
แผนอัตราก�ำลังในปัจจุบัน การวางแผนล่วงหน้าและการเก็บสถิติ
๒. การวางแผนอัตราก�ำลังล่วงหน้าต้องค�ำนึงถึงอัตราการเกิด การย้ายถิ่น และการเข้า-ออก กลางคัน
ของเด็กการเลื่อนชั้นอัตราการศึกษาต่อของประชากรวัยเรียนในเขตบริการและอัตราการสูญเสียอัตราข้าราชการ
ครูระหว่างปี
๓. สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและสามารถด�ำเนินการวางแผนของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ควรให้มกี ารเพิม่ โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะประสบการณ์ กระบวนการคิด
๕. ปรับปรุงและพัฒนาและส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพอัตราก�ำลัง ของเขตบริการ
กิจกรรมที่ ๒

การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งโดยการสอบการสรรหา  การย้ายโอนและเกลี่ยอัตราก�ำลัง
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ�ำทุกต�ำแหน่ง

ผลการด�ำเนินงาน

เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ได้รับจัดสรร
๒๒ อัตรา รับสมัคร  ระหว่างวันที่ ๑-๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑ สาขาวิทยาศาสตร์ มีผู้สมัคร ๕๗ ราย สอบผ่าน ๔๘ ราย
สาขาคณิตศาสตร์ มีผู้สมัคร ๖๓ ราย สอบผ่าน ๔๙ ราย  
เชิงคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ๒๒ ราย ในโรงเรียนที่ขาดอัตราครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
กิจกรรมที่ ๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ในรอบระยะเวลาการยื่นค�ำร้องขอย้าย ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ต�ำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�ำนวน ๔๔ ราย สายงานการสอน จ�ำนวน ๑๙๕ ราย ได้รับการพิจารณาครั้งที่ ๑ จ�ำนวน ๒๖ ราย
ย้ายตัดโอนต�ำแหน่ง ๓๘ ค(๒) จ�ำนวน ๘ ราย และรับย้ายต�ำแหน่ง ๓๘ ค(๒)  จ�ำนวน ๒ ราย และย้ายต�ำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน ๓ ราย
เชิงคุณภาพ
๑. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  มีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนต�ำแหน่ง
ว่างท�ำให้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในเขตลดลง
๒. สถานศึ ก ษา   มี ข ้ า ราชการครู ป ฏิ บั ติ ง านตามต� ำ แหน่ ง ว่ า ง   ครู ป ฏิ บั ติ ง านสอนเต็ ม ความรู ้
ความสามารถ  เต็มเวลา  ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ ๔ การประชุมปฏิบัติการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากร ลูกจ้าง เพื่อเลื่อนเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
เชิงปริมาณ
๑. ด�ำเนินการซักซ้อมหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเงื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) ,ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
๒. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�ำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้าง/ พนักงานราชการ   
จ�ำนวน  ๑๕๗ โรงเรียน รวมทั้งหมด ๑,๖๐๐ คน
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๓. ด�ำเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ให้แก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         
ขอนแก่น เขต ๑ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ�ำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ  ๑,๖๐๐ คน
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนครบร้อยเปอร์เซ็นต์
เชิงคุณภาพ
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ ได้เลื่อนเงินดือนอย่าง
เป็นธรรมและสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนได้ถูกต้องรวดเร็ว
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเลื่อนเงินเดือนได้พัฒนา
ระบบการท�ำงานการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการด�ำเนินการเลื่อนเงินเดือน
๔. เป็นฐานข้อมูลในระบบบริหารงานบุคคล เป็นปัจจุบันสามารถน�ำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและข้ า ราชการครู ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การอบรมยั ง ไม่ เ ข้ า ใจหลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวปฏิบัติของสพฐ และ ก.ค.ศ.
๒. การด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ โครงการประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงแนวปฏิ บั ติ หรื อ การออกปฏิ บั ติ ใ นการเก็ บ
ข้อมูลผลการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษางบประมาณมีน้อย
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการด�ำเนินการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาและและในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ ๕ การเสริมสร้างขวัญ ก�ำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ�ำ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ จ�ำนวน ๑๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ�ำ ที่เกษียณอายุราชการ มีขวัญก�ำลังใจ
ในวัยเกษียณ  ได้เตรียมความพร้อมให้มีความสุขและมีคุณภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
งบประมาณน้อย
ข้อเสนอแนะ
ผูบ้ ริหารส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ต้องเห็นความส�ำคัญทางด้านร่างกายและจิตใจ ผูท้ จี่ ะเข้าวัยเกษียณ
ให้มากกว่านี้
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กิจกรรมที่ ๖ โครงการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด    
จ�ำนวน    ๑๐  คน
๒. ผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราต่าง ๆ
จ�ำนวน   ๑๔๖  คน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติราชการ
ปัญหาและอุปสรรค
งบประมาณมีจ�ำกัด
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ข้าราชการาครู(ผู้บริหารสถานศึกษา ครู) และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จ�ำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมประชุม
เชิงคุณภาพ
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนวิทยฐานะ เป็นอย่างดีหลังจากอบรม
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เข้ารับการอบรมได้ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ที่จะเตรียมตัวในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่อย่างเป็นระบบ
๓. สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ยังไม่เข้าใจ และ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน
ปัญหาและอุปสรรค
ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง ท�ำให้ประสิทธิภาพการในฝึกปฏิบัติโดยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตช้าบ้าง เข้าระบบไม่ทันบ้าง แต่วิทยากรร่วมก็ได้ช่วยกันแก้ไข และเป็นไปได้ด้วยดี
ข้อเสนอแนะ
เมื่อ ก.ค.ศ. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนวิทยฐานะ ครบถ้วนสมบูรณ์ควรมีการจัดประชุม
อีกครั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๘     พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพร่างการด้วยกิจกรรมแอโรบิกและโยคะ
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  จ�ำนวน ๓๐ คน
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เชิงคุณภาพ
๑. บุ ค ลากร   มี สุ ข ภาพร่ า งกายสมบู ร ณ์    มี จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี รั ก การออกก� ำ ลั ง กาย   มี สุ ข ภาพจิ ต ดี
ร่างกายแข็งแรง  ด้วยการออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ  ต่อเนื่อง  สร้างความสมดุลแก่ร่างกาย
๒. บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมออกก�ำลังกายลดความเครียด

๑๐. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

กิจกรรมที่ ๑   การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองการพัฒนาครู)
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูป
แบบครบวงจร จ�ำนวน ๑,๒๗๒ คน
เชิงคุณภาพ
ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ สามารถน�ำความรู้ จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๒    การจัดแสดงผลงานและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับชาติ
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
๒. ครู ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้รับการคัดเลือกในระดับภาค จ�ำนวน ๑๔ คน
ระดับชาติ จ�ำนวน ๒ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการ ส่งเข้าประกวด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ
๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้แสดงผลงานได้น�ำผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ควรกระตุ ้ น ให้ ค รู ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ จั ด ท� ำ ผลงานเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพื่ อ น� ำ ไปพั ฒ นา
การเรียนการสอน

๑๑. โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในสถานศึกษาโดยใช้ SIGMA Model

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
กระบวนการแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(PLC) สู่สถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพส�ำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย จ�ำนวน ๖๓ คน
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เชิงคุณภาพ
๑. ครูมีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้มีจ�ำนวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
๓. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน
๔. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ
ครูควรได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม และมีแผนพัฒนาตนเองทุกคน

๑๒. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์ TEPE Online

กิจกรรมที่ ๑ การบริหารจัดการในศูนย์ TEPE Online และการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ICT
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ครูระบบออนไลน์
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ต�ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย   จ�ำนวน ๖๓ คน   ผ่านการพัฒนา
อย่างเข้มข้น ก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ครู ด้วยระบบออนไลน์
เชิงคุณภาพ
๑. เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ตามสมรรถนะและสมรรถนะหลัก ประจ�ำสายงาน ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ให้กับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
๒. ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งครู
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด
ปัญหาและอุปสรรค
ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online อย่างสม�่ำเสมอ และทดสอบ
ให้ผ่านเกณฑ์ ระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน หากเกินก�ำหนดระบบจะปิดถือว่าไม่ผ่านการพัฒนาต้องสมัครรุ่นใหม่
ข้อเสนอแนะ
ควรแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ก�ำกับ ติดตาม

๑๓. โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการน�ำแผนสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนบริหารสถานศึกษาในสังกัดสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   อยู่ภายใต้
การก�ำกับ ดูแล ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการก�ำกับ
ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
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เสมอภาค เท่าเทียมมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม น�ำไปสู่การเตรียมความพร้อมให้สอดคล้อง
กับการแข่งขันทั่วประเทศ โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่ก�ำหนด

เชิงปริมาณ
๑. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพร้อยละ ๙๕ ของสถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เชิงคุณภาพ
๑. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ใช้เป็นกรอบทิศทางด�ำเนินการจัดการ
ศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย
๒. สถานศึกษาในสังกัดใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
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๓. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สามารถเสนอของบประมาณถูก ต้ อ งเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ และทั นตาม
ก�ำหนดระยะเวลา
ปัญหาและอุปสรรค
๑. งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางบไว้ ขาดความแน่นอน ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณ
โดยเฉพาะงบแลกเป้า 
๒. ในส่วนของผู้ปฏิบัติ ไม่ด�ำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ท�ำให้ไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น และสัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
ควรมีความชัดเจน ในการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น และมีทิศทางในการบริหารงบแลกเป้า
อย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการเตรียมการด�ำเนินงานล่าช้า และไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง ทันก�ำหนดเวลา

60

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม     การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

เชิงคุณภาพ
๑. ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น ได้ รั บ ทราบผลการด� ำ เนิ น งานของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
๒. มีโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
๓. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาได้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ก�ำหนด มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรค
- แหล่งข้อมูลไม่นิ่ง ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
ควรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นให้เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อให้
เป็นมติที่ชัดเจน หากมีการยุบ เลิก รวมโรงเรียนในขั้นตอนต่อไป
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๑๔. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการเสนอขอและบริหารงบประมาณ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่มีความจ�ำเป็นและขาดแคลน ด�ำเนินการและจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ทันตามก�ำหนดเวลา
เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
การเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน ท�ำให้โรงเรียนขาดผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในงานงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้ด้านงบประมาณแก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สร้างองค์  ความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานใหม่และทบทวนความรู้ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานเดิม

๑๕. โครงการติดตามประเมินผลรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑   ได้ ร ายงานผลการด� ำ เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จ�ำนวน  ๕๑  โครงการ  ๖ ยุทธศาสตร์ ๔๔ ตัวชี้วัด ประกอบ
ด้วย งบตามภาระงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งแต่ละโครงการได้ด�ำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รวบรวมผลการด�ำเนินงาน จากผู้รับผิดชอบโครงการ
น�ำผลการด�ำเนินงานโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปจัดท�ำเอกสารรายงานการด�ำเนินงาน รายงาน
ประจ�ำปี จ�ำนวน ๔๐๐ เล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เชิงคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด�ำเนิน
งานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในการด�ำเนินงาน และสามารถน�ำข้อมูล ผลที่ได้น�ำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
และปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ปัญหาและอุปสรรค
ด้วยภาระงานที่มาก ท�ำให้ผู้รับผิดชอบโครงการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
แผนเกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
ควรสร้างความตระหนัก ให้บุคลากรในส�ำนักงานในภาระงานที่รับผิดชอบ

๑๖. โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กิจกรรม   ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้ด�ำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นระบบ เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้
ในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
๑. ระบบ Data  Management  Center : DMC การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)
ทางระบบ http://portal.bopp-obec.info/obec๖๑/
๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา Education  Management Information System :
EMIS  ทางระบบ  http://data.bopo-obec.info/emis/  ซึง่ ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ ฐานโรงเรียน   ข้อมูลนักเรียน
(สพฐ. น�ำเข้าข้อมูลจาก DMC)   ข้อมูลครูและบุคลากร   ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)   ข้อมูลครุภัณฑ์
(M-obec)   ข้อมูลด้านเทคโนโลยี  ข้อมูลเขตพืน้ ทีบ่ ริการโรงเรียน  ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์  ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต  
ข้อมูลข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง  
๓. ระบบข้อมูลอาคารและสิง่ ก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)  ทางระบบ http://bobec.bopo-obec.info/
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วิธีการด�ำเนินงาน
๑. จัดท�ำโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียนผู้รับผิดชอบด้านการรายงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๒. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด� ำ เนิ น การประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นระบบสารสนเทศเพื่ อ
การบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓. ด� ำ เนิ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรผู ้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับโรงเรียน   เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการด�ำเนินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานข้อมูลสาร
สนเทศของโรงเรียนในสังกัด   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสามารถน�ำไปประกอบการ
บริ ห ารจั ด การทางการศึ ก ษา   ทั้ ง เรื่ อ งของการบริ ห ารงบประมาณ   และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สามารถน�ำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ตรวจสอบ  ยืนยัน  แก้ไขข้อมูล
๕. สรุปผลจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
๖. รายงานผลการด�ำเนินงานตามโครงการ
๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล       
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกระบบจะได้
ข้อมูล สารสนเทศที่เป็นระบบครอบคลุมภารกิจ ๔ ด้าน   ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน   ทันสมัย   และพร้อมใช้ใน
การบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑ ดังนี้
๑. ด้านการบริหาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร  ดังนี้
    
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน เช่น ที่ตั้ง   พื้นที่   เขตบริการ   ระยะทาง   น�้ำ   ไฟฟ้า
ระบบเครือข่าย(อินเทอร์เน็ต)   คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและเพื่อการเรียนการสอน    เว็บไซต์โรงเรียน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา    ข้อมูลผลการประเมิน   NT และ
O-NET    เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา   วางแผนการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ และตามมาตรฐาน
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและเกิ ด ประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ
๑.๒ ส�ำนักงานสถิติจังหวัด มีข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการศึกษา  เพื่อน�ำไปประมวลผลและจัดพิมพ์
เป็นรายงานสถิติจังหวัด
๑.๓ ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา  เพื่อประกอบ
การวางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
๒. ด้านวิชาการ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ ใช้ ข ้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล
จากระบบ DMC ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
EMIS   ข้อมูลผลการประเมิน   NT และ   O-NET    วางแผนการศึกษา   พัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละ
โรงเรียน  และภาพรวมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๓. ด้านงบประมาณ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ใช้ขอ้ มูลเพือ่ การบริหารงบประมาณ ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  จากระบบ DMC เพื่อจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัว   ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   จ�ำนวนนักเรียนเป็นตัวก�ำหนดขนาดโรงเรียนเพื่อจัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียนแต่ละขนาด เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขยายโอกาส  
๓.๒ ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ (M-obec)  ข้อมูลด้านเทคโนโลยี  ขอ้ มูลด้านคอมพิวเตอร์  ขอ้ มูลด้านอินเทอร์เน็ต
เพือ่ จัดสรรงบประมาณครุภณ
ั ฑ์  จัดสรรคอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนการสอนเพือ่ การบริหาร  จดั สรรค่าอินเทอร์เน็ต
ให้กับโรงเรียน
๓.๓ ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)   ใช้ข้อมูลเพื่อจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียน
๔. ด้านบุคลากร
    
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ใช้ขอ้ มูลเพือ่ การบริหารด้านบุคลากร ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
EMIS   และ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบ   (P-OBEC)   เช่น ข้อมูลครูจ�ำแนกตามระดับ
การสอน   ข้อมูลครูในสถานศึกษาจ�ำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา  และเพศ   ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จ�ำแนกตาม เพศ   และต�ำแหน่ง    ข้อมูลลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
ในสถานศึกษา   จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา  และเพศ เพื่อก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังครูในสถานศึกษา   ทราบ
ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา  จัดท�ำ กพ.๗  แก้ไขความขาดแคลนครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ปัญหาอุปสรรค
ระยะเวลาในการด�ำเนินงานการเก็บข้อมูลน้อยมาก  งบประมาณในการจัดท�ำเล่มสารสนเทศไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรเพิ่มระยะเวลาในการด�ำเนินงานการเก็บข้อมูล
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๑๗. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ ๑     การประเมินติดตาม/นิเทศการศึกษาตามอัธยาศัย(Hone School)  
ผลการด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ช(ฉบับที่ ๒) พ.ศ .๒๕๔๕
มาตรา  ๑๒   บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค รอบครั ว มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน   และให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีบทบาทหน้าที่ในการอนุญาตวัดผล ประเมินผล และออกหนังสือ
รับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาให้แก่ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้อนุญาตให้มีการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว (Home school) จ�ำนวน ๕ ครอบครัว มีนักเรียน จ�ำนวน ๗ คน ครอบครัวที่จัดการศึกษาได้
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนสอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จากผลการออกประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง ๕ ครอบครัว นักเรียนได้รับจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว   นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามศักยภาพสามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นไปตามวัย

ปัญหาและอุปสรรค
การประสานความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และ
ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ขาดความต่อเนื่อง และบางครั้งติดต่อไม่ได้เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด
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กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมทางการเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา(นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม
การใช้โปรแกรม Thai School lunch)
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม
การใช้โปรแกรม  Thai School lunch   จ�ำนวน ๑๕๖  โรงเรียน  จากการติดตาม พบว่า  โรงเรียนในสังกัด
ร้อยละ ๗๐ สามารถใช้โปรแกรม  Thai School lunch   ในการจัดเมนูอาหารกลางวันทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้รบั สารอาหาร
ครบตามหลักโภชนาการ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่ใช้ โปรแกรม  Thai School lunch  จัดท�ำเมนูอาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียน ท�ำให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ได้รับสารอาหารครบ และส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย
มีน�้ำหนัก ส่วนสูง สมวัยตามเกณฑ์ และมีสุขภาพแข็งแรง
ปัญหาและอุปสรรค
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันยังไม่มีความช�ำนาญในการใช้โปรแกรม Thai school lunch
ต้องอาศัยเวลาที่ว่างจากการสอนเพื่อเข้าใช้โปรแกรมในการจัดท�ำเมนูอาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียนและ
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อวัตถุดิบส�ำหรับด�ำเนินโครงการ
ปฏิทินการออกนิเทศติดตามการใช้โปรแกรม Thai school lunch
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๑
คณะกรรมการชุดที่ ๑    ก�ำกับติดตามกลุ่มสถานศึกษาที่  ๑  
๑. นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๓. นางวิไลวรรณ  รักสนิท
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขาฯ
คณะกรรมการชุดที่ ๒    ก�ำกับติดตามกลุ่มสถานศึกษาที่  ๑๐
๑. นายวิเศษ  พลอาจทัน
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางวิจิตร  มูลแวง  
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๓. นางสาวชยภร  ไชยพิเดช
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
กรรมการและเลขาฯ
คณะกรรมการชุดที่ ๓    ก�ำกับติดตามกลุ่มสถานศึกษาที่  ๕ , ๖ , ๗
๑. นางสาวประภาพร  ส�ำเรียงจิตต์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางค�ำพิมาย  นาคะผิว
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กรรมการ
๓. นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขาฯ
คณะกรรมการชุดที่ ๔   ก�ำกับติดตามกลุ่มสถานศึกษาที่  ๓ และ ๔
๑. นายรังสฤษฎ์  ธนะภูมิชัย
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสุมัททนา  แก้วจินดา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๓. นางพัฒนา  สิมมาโคตร
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
กรรมการและเลขาฯ
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คณะกรรมการชุดที่ ๕     ก�ำกับติดตามกลุ่มสถานศึกษาที่  ๒
๑. นายเสด็จ  ทะยะราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสมคิด  เมืองสอน ผอ.กลุ่มอ�ำนวยการ
กรรมการ
๓. นางปุณิกา  กิตติภูมิ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
กรรมการและเลขาฯ
คณะกรรมการชุดที่ ๖     ก�ำกับติดตามกลุ่มสถานศึกษาที่  ๘ และ ๙
๑. นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางจิดาภา  บุญโนนแต้ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ
๓. นางสาวละออ  ชัยภูมิ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
กรรมการและเลขาฯ

๑๘. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๑   ประชุมแนะแนวทางการด�ำเนินงานส�ำหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบลงทุน ปี ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการเงินการคลัง เพื่อพัฒนา
องค์กรและพัฒนาบุคลากรทางการเงินการคลังและพัสดุ
กิจกรรมที่ ๓ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การด�ำเนินการตามสัญญาทุกรายงากรตามสถานศึกษาที่ประสบ
ปัญหาการก่อสร้างและการเบิกจ่ายตามงวดงาน
ผลการด�ำเนินงาน
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ ตระหนั ก ถึ ง การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ ห้ กั บ
ผู้บริห ารสถานศึกษา  และผู้ปฏิบัติง านด้ านพัสดุโรงเรียน   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง านด้านการเงินและพัสดุ ของ
โรงเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจ
ในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯได้เป็นอย่างดี   จึงได้จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด�ำเนินการทางพัสดุ สามารถน�ำความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๒๐ คน ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จนสามารถบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)
ได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นผลให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ สามารถด�ำเนินการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕   นอกจากนี้ยังได้ส่งบุคลากรของส�ำนักงานเพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากสมาคม
นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิทยาการใหม่ๆอีกทางหนึ่งด้วย    และเพื่อเป็นการ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในระเบี ย บต่ า งๆ   ด้ า นการเงิ น การคลั ง    และสามารถให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ โ รงเรี ย น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณลงทุน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินการ
ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๒. ร้อยละ  ๙๐ ของบุคลากรทางการเงินการคลัง ได้รบั การอบรมและพัฒนาเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ  
เพื่อน�ำมาพัฒนาให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้
๓. ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของบุ ค ลากรด้ า นการเงิ น พั ส ดุ โ รงเรี ย นได้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษาและแนะน� ำ แนวทาง
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ

เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนในสังกัดบริหารงบประมาณได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สามารถน�ำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมา
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทันก�ำหนดเวลาที่ทางราชการก�ำหนด
๓. บุคลากรด้านการเงินและพัสดุ มีความรู้ ความสามารถเพิม่ ขึน้ และเพือ่ เป็นการรองรับการเปลีย่ นแปลง
ในระเบียบต่าง ๆ ด้านการเงินและพัสดุ และสามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สามารถด�ำเนินการบริหารงบประมาณ
ให้ได้ตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดเป็นอย่างน้อย
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ปัญหาและอุปสรรค
ผู้ปฏิบัติง านด้านการเงินและพัสดุ เปลี่ยนบ่อยและไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการ

ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาเพิ่มพูน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเงินการคลังแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุปีละ ๒ ครั้ง และให้มีการก�ำกับ ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๑๙. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (IAOA)

ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ(CGTA)
๒. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา สามารถบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่า
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้ตรวจสอบภายในของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีความรู้
ความสามารถตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
๒. เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากย้าย จึงไม่สามารถด�ำเนินการทันตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภายใน
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งบแลกเป้า/งบจาก สพฐ.
๑. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส�ำหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมิน        
                               คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ และก� ำ กั บ ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนตระหนักและเข้าใจระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒. ผูบ้ ริหาร ครูโรงเรียนในโครงการทุกคนตระหนักและเข้าใจระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
๓. ผู้บริหาร ครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนาตระหนักและเข้าใจระบบ
และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา.
เชิงคุณภาพ
๑. สพป.ขอนแก่น เขต ๑ เกิดเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือและก�ำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและระดับโรงเรียน  
๒. คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือและก�ำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ติดตามผลการด�ำเนินงานหลังการด�ำเนินโครงการร่วมกับทีมทีป่ รึกษา 
IQA ประจ�ำภูมิภาค ของ สพฐ.
๓. การบูรณาการความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม เพื่อเผย
แพร่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. บทบาทของคณะกรรมการเครือข่าย ช่วยเหลือความชัดเจนปฏิบัติได้มากกว่านี้
๒. ภาระงานที่ต้องด�ำเนินการไม่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งอาจส่งผลถึงคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่จะเกิด
ข้อเสนอแนะ
๑. การติดตามผลการด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการท�ำงานอย่างแท้จริงเป็นระบบ
๒. กระบวนการขับเคลื่อน การสนับสนุนความใช้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐาน
๓. ควรเป็นโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี
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คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือและก�ำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
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ชื่อ – สกุล
นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่
นายศิริกุล  นามศิริ
นายสมหวัง  บุญสิทธิ์
นางวิจิตร  มูลแวง
นางสุมัทนา  แก้วจินดา  
นางแสงสุรีย์  ดวงค�ำน้อย
นางจอมขวัญ  ศศิวรรณพงศ์
นายพีระพงษ์  วิริยสถิตย์กุล

ต�ำแหน่ง - สังกัด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้แทน กตปน.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนและงบประมาณ
ผูน้ ำ� ชุมชน /องค์กร สถาบัน หน่วยงานทีห่ นุนเสริมการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา 
นายสันติ  มุ่งหมาย
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา 
นางพรนภา  กลางสาแม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง
ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา 
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ  แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพ
นางสาวชนกกาญจน์  ตุไตลา ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการเครือข่าย
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการและกรรมการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการและกรรมการ
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รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่
โรงเรียน
๑. เครือข่าย/กลุ่มต�ำบลบ้านทุ่ม แดงใหญ่ สาวะถี
๑ บ้านแดงน้อย
๒ บ้านแดงใหญ่
๓ บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
๔ บ้านม่วง
๕ บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
๖ บ้านหนองหลุบ
๗ บ้านโนนรังวิทยาคาร
๓. เครือข่าย/กลุ่มต�ำบลพระลับ บึงเนียม
บ้านเป็ด เมืองเก่า
๑ บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
๒ บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
๓ พระคือหนองโพธิ์วิทยา
๔ บ้านดอนบม
๕ บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
๖ บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาส่งเคราะห์)
๗ บ้านสะอาด
๕. เครือข่าย/กลุ่มพระยืน
๑ ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
๒ บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
๓ บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง
๔ บ้านชาด
๕ บ้านบ่อแก
๖ ชุมชนบ้านพระยืน
๗ บ้านโนนบ่อ

ที่
โรงเรียน
๒. เครือข่าย/กลุ่มต�ำบลศิลา โคกสี หนองตูม
๑ ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
๒ บ้านโคกแปะ
๓ บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
๔ หนองตูมหนองงูเหลือม
๕ บ้านหนองหัววัว
๖ บ้านโนนม่วง
๗ บ้านหนองกุงวิทยาคาร
๔. เครือข่าย/กลุ่มบ้านฝางเหนือ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

โคกงามวิทยาคาร
ชุมชนบ้านหนองบัว
บ้านนาฝายนาโพธิ์
บ้านบะยาว
บ้านโสกม่วงดอนดู่
บ้านแก่นเท่า
สระแก้วราษฎร์บ�ำรุง
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๒. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ  จ�ำนวน  ๘๑ โรงเรียน  ผ่านการประเมิน
และรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน         
ปี ๒๕๕๔  รุ่นที่ ๑ จ�ำนวน  ๑๐ โรงเรียน ปีการศึกษา 
ปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒   จ�ำนวน  ๒๐ โรงเรียน
ปี ๒๕๕๖  รุ่นที่ ๓   จ�ำนวน  ๒๖ โรงเรียน
ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๔ จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน
ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๖ จ�ำนวน ๗ โรงเรียน
ปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๗ จ�ำนวน ๘ โรงเรียน
๒. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย และสามารถน� ำ ความรู ้ ป ระสบการณ์ จ ากการอบรมสู ่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ในก้ อ งเรี ย นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต ่ อ การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ และมี จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ อั น เป็ น การเตรี ย มคน
สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ครู ผู ้ ส อนปฐมวั ย โรงเรี ย นในโครงการจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ ที่ ลุ ่ ม ลึ ก ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย โดย
โครงงานปฐมวัย
ปัญหาและอุปสรรค
การเปลี่ยนครูผู้สอนระดับปฐมวัยบ่อยท�ำให้การจัดประสบการณ์ไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ควรมอบหมายให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด� ำ เนิ น การประเมิ น โรงเรี ย นเพื่ อ รั บ ตราพระราชทานเพื่ อ ลด
ความกดดันในการท�ำงานส�ำหรับครูผู้สอน
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๓. โครงการสัมมนาวิชาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผู้ร่วมงานสัมมนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี  จ�ำนวน ๑,๐๐๐  คน จาก  ๒๔ เขตพื้นที่
การศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการสอนมอนเตสซอรี ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
๒) รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
๓) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๔) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน  
๕) ครูผู้สอน
๖) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการรูปแบบการสอนมอนเทตสซอรีอย่างแพร่หลาย
๒. มีห้องเรียนต้นแบบการสอนมอนเตสซอรีตามมาตรฐานสากลเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓. น�ำเสนอ/เผยแพร่นวัตกรรมการสอนรูปแบบมอนเตสซอรีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง
ปัญหาและอุปสรรค
๑. งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
๒. กรอบการท�ำงานที่ถูกบังคับด้วยระบบราชการท�ำให้ต้องใช้งบประมาณสูงกว่าความเป็น
๓. สื่อ อุปกรณ์และอื่นมีคุณภาพที่สมบูรณ์แต่ถูกใช้งานด้วยเวลาสั้นไม้คุ้มค่าการลงทุน.
ข้อเสนอแนะ
  
๑. ควรสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมการสอนมอนเตสซอรีอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก
๒. ควรก�ำหนดเวลาในการสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๒ วัน
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๔. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี
๒. ห้องเรียนมอนเตสซอรีมีสื่อ อุปกรณ์เพียงพอกับเด็กทั้งสื่อที่ซื้อและที่ด�ำเนินการผลิตเอง ร้อยละ ๕๐
เชิงคุณภาพ
๑. ผู ้ บ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ครู ผู ้ ส อนและผู ้ มี ส ่ ว นในการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
๒. มีห้องเรียนต้นแบบการสอนมอนเตสซอรีตามมาตรฐานสากลเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  โรงเรียนค�ำไฮหัวทุ่งประชาบ�ำรุง  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรก
ท่าแร่ และโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
๓. ครูผู้สอนมีศักยภาพในการน�ำนวัตกรรมสู่ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ
๔. น�ำเสนอ/เผยแพร่นวัตกรรมการสอนรูปแบบมอนเตสซอรีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง
ปัญหาและอุปสรรค
๑. งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
๒. กรอบการท�ำงานที่ถูกบังคับด้วยระบบราชการในขณะที่การจัดการเรียนการสอนต้องใช้ช่วงเวลา
ปิดภาคเรียน
๓. สื่อ อุปกรณ์และอื่นมีราคมาสูง
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมการสอนมอนเตสซอรีอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก
๒. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถสร้างสื่อใช้เองตามบริบทได
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๕. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
วิธีด�ำเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ระยะเวลาด�ำเนินงาน
๑ ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการใช้ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระบบออนไลน์ ข ้ อ สอบ และการพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา
ตามแนวทางการประเมินของ PISA ๒๐๑๘ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
๒ นิเทศติดตามการด�ำเนินงาน
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เชิงปริมาณ
๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมใน
การประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์)
๒. นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมิน ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
๓. ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ (PISA)

เชิงคุณภาพ
๑. ครูผสู้ อนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนสูค่ วามพร้อมในการประเมินนักเรียน
นานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
๒. นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ด้ า นการรู ้ เ รื่ อ งการอ่ า น ด้ า นการรู ้ เ รื่ อ ง คณิ ต ศาสตร์
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
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๓. ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๖. โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ�ำนวน ๔๕ โรงเรียน ๆ
ละ  ๘ คน จ�ำนวน ๓๕๒ คน ครูผู้ควบคุมและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง โรงเรียนละ ๑ คน จ�ำนวน ๔๕ คน รวมทั้งสิ้น
๓๙๖ คน
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เชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนากระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนให้เข้มแข็ง จัดตั้งกองลูกเสือต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา  และได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานเครือข่ายในการ
ป้องกัน โทษ ภัย และกระบวนการรักษาการติดยาเสพติด คือ จากส�ำนักงาน ปปส.ภาค ๔ ส�ำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น ซึ่งส่งผลไปถึงกระบวนการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและเป็นสถานศึกษาสีขาว

ปัญหาและอุปสรรค
การด�ำเนินโครงการเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางและจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มงบประมาณขยายผลไปสู่โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อเพิ่มกระบวนการทางลูกเสือ
ให้เข้มแข็ง
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๗. โครงการประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูส้ กู่ ารยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑) ครูในสังกัด จ�ำนวน ๑๕๖    คน ด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสมและหลากหลาย
  
๒) ครู ผู ้ ส อนของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น จั ด การเรี ย นรู ้ แ ละวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นใน
ชั้นเรียน โดยใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์สัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้  
หลักสูตรแกนกลางฯ  พุทธศักราช ๒๕๕๑

เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนมีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ตามโครงสร้าง
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางฯ   พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒) โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย
          ๓) ทุกโรงเรียนมีรายการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ตามโครงสร้างระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางฯ
๔) ครูผู้สอนด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย
๕) ครู ผู ้ ส อนจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นในชั้ น เรี ย นโดยใช้ ข ้ อ มู ล ผลการวิ เ คราะห์
สัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางฯ  พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ปัญหาและอุปสรรค
๑.  สถานศึกษายังไม่เข้าใจระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เท่าที่ควร
๒.  สถานศึกษาส่วนมากยังไม่มีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสร้างความเข้าใจและความตระหนัก ให้กับบุคลากรของสถานศึกษาให้เข้าใจระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
๒. ให้ ค วามรู ้ และให้ ส ถานศึ ก ษาเห็ น ความส� ำ คั ญ ของระเบี ย บการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย น
ของสถานศึกษา
๘. โครงการสร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะน�้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนน�ำร่อง จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ๆ ละ คน ครูผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนละ ๒ คน   และเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จ�ำนวน   ๕ คน เข้าค่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  จ�ำนวน  ๒  รุ่น  ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๑
น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน  ๘  โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน  ครูผู้ควบคุม  โรงเรียนละ  ๒  คน
และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ๕ คน   เข้าค่าย ณ   ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
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รุ่นที่ ๒  วันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๑
          น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน  ๘ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน ครูผู้ควบคุม โรงเรียนละ  ๒ คน
และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ๕   คน   ณ   ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
ความเป็นมา
               ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณงบแลกเป้าโครงการสร้าง
จิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม  จ�ำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท  (สีห่ มืน่ บาทถ้วน)  ตามหนังสือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ว ๑๔๓๑  ลงวันที่   ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ มา
เพื่อด�ำเนินการโครงการสร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   การด�ำเนินงาน
ตามข้อเสนอโครงการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในการสร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารการจัดการขยะ
น�้ ำ เสี ย พลั ง งานและความหลากหลายทางชี ว ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นด� ำ เนิ น การด้ า นการจั ด การขยะใน
โรงเรี ย นให้ รู ้ จั ก การคั ด แยกขยะและลดขยะในโรงเรี ย น และเพื่ อ เป็ น การสร้ า งความตระหนั ก ให้ โ รงเรี ย น
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
หลักการและเหตุผล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้ด�ำเนินการโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ   (Zero Waste School)   เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนด�ำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียนให้มีจิตส�ำนึก
ด้านการบริหารจัดการขยะ น�้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ รู้จักการคัดแยกขยะและลดขยะ
ในโรงเรี ย นและการจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รบู ร ณาการเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการจั ด การขยะในโรงเรี ย นในการด� ำ เนิ น การ
ด้านการจัดการขยะ    ในระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนมา
อย่างต่อเนือ่ ง ได้บรู ณาการให้ครอบคลุมขอบข่ายของงานด้านการจัดการขยะและสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
ขยะ สร้างขยะให้มีรายได้และลดปริมาณขยะให้ลดลงสร้างจิตส�ำนึกให้บุคลากรในโรงเรียน จึงได้ด�ำเนินการ
โครงการนี้ขึ้น
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น�้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนด�ำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและ
ลดขยะในโรงเรียน
๓. เพือ่ สร้างความตระหนักให้โรงเรียนรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ�ำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน
จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน ครู ๑๖ คน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ๕ คน รวมทั้งสิ้น
๑๘๑ คน
ด้านคุณภาพ
ครูและนักเรียนมีจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น�้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
การด�ำเนินการ
วิธีด�ำเนินการ
๑. ประชุมปฏิบตั กิ ารชีแ้ จงการด�ำเนินการด้านการจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ให้กับโรงเรียนน�ำร่อง ๑๖ โรงเรียน
๒. เข้าค่ายโรงเรียนปลอดขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๓. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนน�ำร่องตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๑. เสนอโครงการขออนุมัติในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. ประสานงานกับคณะวิทยากรโรงเรียนน�ำร่อง ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. ด�ำเนินการประชุมปฏิบัติการในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓.๑ ค่ายโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนน�ำร่อง จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้
พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม   สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม ๒๕๖๑
๓.๒ นิเทศ ติดตามและประเมินผลในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๓.๓ สรุปรายงานผลในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
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ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
๒. ประสานงานกั บคณะวิ ท ยากรของศูนย์ก ารเรียนรู้ลดใช้พ ลังงานการจัด การขยะ และอนุรัก ษ์
พลังงาน สิ่งแวดล้อม  สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๓. แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดที่เป็นโรงเรียนน�ำร่อง จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ ๑๐ คน และครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ   ๒ คน จ�ำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๘
โรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ�ำนวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๑ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙
สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เพื่ อ ส่ ง รายชื่ อ ให้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ล ดใช้ พ ลั ง งานการจั ด การขยะ และอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
สิ่งแวดล้อม  สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๔. กลุ ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาน� ำ นั ก เรี ย นและครู ผู ้ ค วบคุ ม เข้ า ค่ า ย ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ล ดใช้
พลังงานการจัดการขยะ และอนุรกั ษ์พลังงาน สิง่ แวดล้อม สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ระหว่าง ๑๘-๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑  
จ�ำนวน  ๒ รุ่น  จ�ำนวน ๑๘๑ คน
กระบวนการ
๑. การเข้ า ค่ า ยโรงเรี ย นปลอดขยะ การลดใช้ พ ลั ง งาน การจั ด การขยะและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม   สพป.ขอนแก่น เขต ๓
ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ เป็ น เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษา  แหล่ ง เรี ย นรู ้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จ�ำนวน ๒ รุ่น จ�ำนวน ๒  วัน จ�ำนวน ๑๘๑ คน
๒. กระบวนการการเรียนรู้ ฟังบรรยาย และเชิงปฏิบัติจริง จ�ำนวน ๘ ฐานการเรียนรู้  ดังนี้  
ฐานที่ ๑ ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ฐานที่ ๒ อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ ๓ Zero Waste
ฐานที่ ๔ น�้ำใช้รู้ใช้รู้น�้ำ
ฐานที่ ๕ โลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน
ฐานที่ ๖ ห้องเรียนสีเขียว
ฐานที่ ๗ เส้นทางชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA
ฐานที่ ๘ บ้านประหยัดพลังงาน
๓. โรงเรียนน�ำไปขยายผลต่อ ณ โรงเรียนของตนเอง
๔. การติดตามผลโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
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ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ�ำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน
จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน ครู ๑๖ คน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๑ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครูและนักเรียนมีจติ ส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น�ำ้ เสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. โรงเรียนน�ำร่อง โรงเรียนปลอดขยะและการสร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น�้ำเสีย
พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ�ำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน   นักเรียนและครู
จ�ำนวน ๑๘๑ คน
๓. นักเรียนและครู จ�ำนวน ๑๘๑ คน มีประสบการณ์ตรง และเพิ่มความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ในการจัดการขยะให้ครบวงจร (๓ R) การลดมลพิษจากขยะที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน
ในการเรียนรู้ ฟังการบรรยาย และปฏิบัติจริง จ�ำนวน ๘ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
ฐานที่ ๑ ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ฐานที่ ๒ อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ ๓ Zero Waste
ฐานที่ ๔ น�้ำใช้รู้ใช้รู้น�้ำ
ฐานที่ ๕ โลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน
ฐานที่ ๖ ห้องเรียนสีเขียว
ฐานที่ ๗ เส้นทางชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA
ฐานที่ ๘ บ้านประหยัดพลังงาน
๔. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ก�ำหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด
จ�ำนวน  ๑๕๖  โรงเรียน เป็นโรงเรียนปลอดขยะ  
๕. โรงเรียนน�ำร่อง จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ขยายผลต่อโรงเรียนเครือข่าย
๖. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จ�ำนวน   ๕   คน ได้รับความรู้ เพิ่มทักษะเกี่ยวกับ
โรงเรียนปลอดขยะ
๗. โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ข้อเสนอแนะ
-   เพิ่มเติมงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
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๙. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยการใช้โปรแกรม Thai school Lunch
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Thai school lunch
ให้ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
การใช้โปรแกรมจัดส�ำรับอาหารกลางวัน Thai school lunch ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับ
ชั้นประถมศึกษาให้มีคุณภาพได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ    
เชิงคุณภาพ
ครู ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการอาหารกลางวั น ในโรงเรี ย น มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจการใช้ โ ปรแกรมส� ำ รั บ
อาหารกลางวัน   Thai school lunch และจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการครบ   ๕ หมู่
และส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย  มีน�้ำหนัก  ส่วนสูง  สมวัยตามเกณฑ์   และมีสุขภาพแข็งแรง
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๑๐. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
การด�ำเนินโครงการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ด�ำเนินการดังนี้
๑. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ โดย ดร.ภู มิ พั ท ธ เรื อ งแหล่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประกาศนโยบายการให้ทุกโรงเรียน
ในสั ง กั ด พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นให้ เ ป็ น ห้ อ งสมุ ด ๓ ดี มี ชี วิ ต เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า และยกระดั บ
คุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา    
๒. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  โดย ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดประชุมเพือ่ แจ้งนโยบายแก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาและ
ครูทุกคนในสังกัด
๓. จัดท�ำฐานข้อมูลก่อนด�ำเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้
            ๓.๑ ฐานข้อมูลก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
         
๑)   มีโรงเรียนในสังกัดจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ โรงเรียน
๒) มี โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตามกิ จ กรรมของโครงการ“สุ ด ยอดเด็ ก ไทย หั ว ใจ
นักคิด พิชิตการอ่าน ”ภายใต้โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  มาแล้วระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖–๒๕๕๘  จ�ำนวน  ๒๒
โรงเรียน
๓) มีโรงเรียนทีไ่ ด้รบั เลือกเป็นห้องสมุดมีชวี ติ ต้นแบบในโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๖ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑(สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด)
จ�ำนวน ๑ โรงเรียนคือโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
๔) มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคู่ขนานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑ โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ด�ำเนินการดังนี้
๑. การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
๑.๑. ศึกษาต้นทุนด้านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดย
๑) ส�ำรวจข้อมูลผลการด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้เครื่องมือที่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑ ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
๒) ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเบื้องต้นให้โรงเรียนประเมินตนเอง
๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ ๑) – ๒) และจัดท�ำสารสนเทศเพื่อวางแผนพัฒนาต่อยอด ตามสภาพ
บริบทของโรงเรียนและตามข้อจ�ำกัดของงบประมาณ
๒. ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
วิธีด�ำเนินงาน
๑. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตเพื่อเป็นห้องสมุดโรงเรียนที่ได้ม าตรฐานและเป็น
แหล่งเรียนรู้ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
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๑) ประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รโรงเรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการโดยใช้ ชื่ อ โครงการเดิ ม ที่ ด� ำ เนิ น การ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ คือโครงการสุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน” ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
๒) ขอความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ทรี่ บั ผิดชอบและประธานในแต่ละกลุม่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าตามเกณฑ์ห้องสมุด ๓ ดี และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดของสพป.ขอนแก่น เขต ๑ ได้ โรงเรียน ทั้งสิ้น
๒๐ โรงเรียน
๓) ส่งโครงการ “ส่งเสริมนิสัย รั ก การอ่ า นและพั ฒ นาห้ อ งสมุ ดให้ เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ”แลกเป้ า
ไปยัง สพฐ.และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๔,๕๐๐.- (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. แบ่งการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนทั่วไป ด�ำเนินการดังนี้
๑) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   แจ้งนโยบายให้โรงเรียนขับเคลื่อน
กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นและพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นที่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ก ่ อ นภายใต้
บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง
๒) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ พิจารณาหาแหล่งสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยส่งโครงการ“สุดยอดเด็กไทยหัวใจนัก
คิ ด พิ ชิ ต การอ่ า น” เพื่ อ เสนอของบประมาณสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นา  ต่ อ ยอดให้ เ ป็ น ห้ อ งสมุ ด ต้ น แบบจาก
กองทุนจี เอฟ สร้างปัญญา (รอการพิจารณา)
๓) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สร้างวิสัยทัศน์ด้านการด�ำเนินงาน
ห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตในโรงเรียนโดยน�ำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จ�ำนวน
๑๐๐ โรงเรียน ๒๐๕ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน จีเอฟ สร้างปัญญาและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดี ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ให้เป็นโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด
๓ ดี ไปศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ๒  โรงเรียน ได้แก่
(๑) โรงเรียนพินิจราษฎร์บ�ำรุง   อ�ำเภอยางตลาด ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒
(๒) โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์   อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต  ๑  โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลการศึกษาดูงานในประเด็นห้องสมุด ๓ ดี เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน
๔) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดท�ำร่างแผนพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนและตัวอย่างกิจกรรมที่ครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกิจกรรมรายวัน   รายสัปดาห์   รายเดือนส่งเป็นแนวทางให้โรงเรียนศึกษาและจัดท�ำเป็น
ของตนเอง
๕) โรงเรียนจัดท�ำแผนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนทีม่ กี จิ กรรมครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนอย่างสม�่ำเสมอ
๖) โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดีที่ได้มาตรฐานตามจุดพัฒนาให้สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้
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๗) โรงเรี ย นจั ด พื้ น ที่ แ ละสื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ใ นห้ อ งสมุ ด เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเป็ น
อัจฉริยภาพของเด็กแต่ละคน
๘) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรทีด่ แู ลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มวี สิ ยั ทัศน์ทกั ษะ
และความรูท้ ที่ นั ต่อความก้าวหน้าของสือ่ เทคโนโลยี  และสารสนเทศเพือ่ และน�ำมาใช้ในการปรับปรุง และให้บริการ
ในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
๙) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
พัฒนายุวบรรณรักษ์ เพื่อเป็นผู้น�ำในด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
๑๐) โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกการอ่านให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไปทุก
คนและให้นักเรียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง
๑๑) โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนทุกคน
๑๒) โรงเรียนจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด
โรงเรียนตามแผนการด�ำเนินงาน
กลุ่มที่ ๒   โรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิต ด�ำเนินการดังนี้
๑) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ แจ้งนโยบายให้โรงเรียนขับ
เคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่สามารถด�ำเนินการได้ก่อนภายใต้
บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง
๒) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ๑ จัดสรรงบประมาณด�ำเนิน
การกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการกองทุน
จี เอฟ สร้างปัญญา เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในส่วนที่จ�ำเป็นเร่งด่วน
๓) น�ำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จ�ำนวน ๑๐๐ โรงเรียน
๒๐๕ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน จีเอฟ สร้างปัญญาและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดี ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ให้เป็นโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดี
ไปศึ ก ษาดู ง านห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศ ๒ โรงเรี ย นเพื่ อ เป็ น การเปิ ด โลกทั ศ น์ ด ้ า น
การด�ำเนินงานห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตในโรงเรียน ได้แก่
(๑) โรงเรียนพินิจราษฎร์บ�ำรุง   อ�ำเภอยางตลาด ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
                            (๒) โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์  อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต  ๑  โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลการศึกษาดูงานในประเด็นห้องสมุด ๓ ดี เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน
๔) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   จัดท�ำร่างแผนพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนและตัวอย่างกิจกรรมที่ครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ส่งเป็นแนวทางให้โรงเรียนศึกษาและจัดท�ำเป็นของตนเอง
๕) โรงเรียนจัดท�ำแผนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่มีกิจกรรมครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
อย่างสม�่ำเสมอ
๖) โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดีที่ได้มาตรฐานตามจุดพัฒนาให้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้
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๗) โรงเรียนจัดพื้นที่และสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมุดเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอัจฉ
ริยภาพของเด็กแต่ละคน
๘) โรงเรียนติดตัง้ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
๙) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์
ทักษะและความรู้ที่ทันต่อความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อและน�ำมาใช้ในการปรับปรุง และ
ให้บริการในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
๑๐) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงเรียนพัฒนายุวบรรณรักษ์ เพื่อเป็นผู้น�ำในด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
๑๑) โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกการอ่านให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป
ทุกคนและให้นักเรียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง
๑๒) โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนทุกคน
๓. ออกนิเทศ ติดตามภาคสนามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนในสังกัด โดยคณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม  ๑
๔. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสพฐ. เพื่อทบทวนและตรวจสอบผลการด�ำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑    
๕. จั ด ให้ มี เ วที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละนิ ท รรศการแสดงผลงานของโรงเรี ย นกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ผ ่ า น
การประเมินในระดับดีเยี่ยมและมอบโล่รางวัลในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๖. โรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย นเขี ย นรายงานผลการด� ำ เนิ น งานโครงการฯเสนอและเผยแพร่ ห น่ ว ยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง
๗. ขยายเครือข่ายฯโดยใช้โรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน ได้รับการประเมินมาตรฐานการด�ำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
๓. ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และคณะท�ำงาน จ�ำนวน ๒๐๕ คนได้รับ
ประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการด�ำเนินงานห้องสมุด ๓ ดี
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ๑๐๐ ได้รับการประเมินมาตรฐานการด�ำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกิดความตระหนัก
ในการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
๒. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
๓. ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และคณะท�ำงาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปได้รับ
ประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการด�ำเนินงานห้องสมุด ๓ ดี และสามารถน�ำไปปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
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ภาพแสดงร่องรอยการด�ำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การศึกษาดูงานห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
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การศึกษาดูงานด้านห้องสมุด ๓ ดี บรรยากาศดี หนังสือดี บรรณารักษ์ดี
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กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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ด้านบรรยากาศดี
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๑๑. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ
๑.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟตามหลักสูตรระยะที่ ๑
๑.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ
๑.๓ การประชุมปฏิบัติการนิเทศภาคสนามละจัดกิจกรรม Roving Team เพื่อช่วยปรับสภาพแวดล้อม         
ในห้องเรียนอนุบาลแบบบ้านห้องเรียนใหม่
๑.๔ จัด Group Study เพื่อพัฒนาทักษะอนุบาลให้ครูปฐมวัยที่เลือกนวัตกรรมอนุบาลแบบบ้าน                  
ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ
กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟระยะ ที่ ๒ ครูห้องเรียนใหม่
กิจกรรมที่ ๓ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นองค์รวม”
กิจกรรมที่ ๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�ำสื่อ เกมการศึกษา  เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางภาษา
และการอ่านค�ำพื้นฐานระดับปฐมวัย” (โรงเรียนอนุบาลประจ�ำเขตพื้นที่ด�ำเนินการ)
กิจกรรมที่ ๕ การนิเทศ ติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ไม่ใช้งบประมาณ)
กิจกรรมที่ ๖ การประชุมปฏิบตั กิ ารจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ไม่ใช้งบประมาณ)
ผลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ได้มีการด�ำเนินงานต่อยอดโดยใช้ข้อมูลจากการท�ำงาน การลงพื้นที่เพื่อ
นิเทศภาคสนามด้วยการสังเกตห้องเรียนเชิงลึก การสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย มาประมวลออกแบบ
หลักสูตรการพัฒนา ต่อยอดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์จุดพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม ที่ ๑ โดย สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ ๑  
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิเคราะห์จุดพัฒนาและส�ำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนน�ำนโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของ   สพป.ขอนแก่น เขต ๑ มาเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
       ๒. เพื่อร่วมก�ำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๑  จ�ำนวน  ๑๙  โรงเรียน ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยรวมทั้งสิ้น ๔๕ คน
ระยะเวลาด�ำเนินการ  ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วิธีการด�ำเนินงาน
       ๑. ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เพื่อรับฟังนโยบายด้านการจัดการศึกษาของ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑
       ๒. ผูบ้ ริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมปฏิบตั กิ ารในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนไทยรัฐ
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วิทยา ๘๔ สรุปผลการประชุมผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้รว่ มกันสรุปผลและก�ำหนด
ทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดังนี้
๒.๑ ให้แต่ละโรงเรียนที่ยังไม่มีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาปฐมวัยได้พิจารณาเลือกนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหา ความเป็นไปได้และความสนใจของตนเองและชุมชน
๒.๒ เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคนโดยการไปศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยที่จัดในกลุ่มเครือข่ายฯเดียวกันคือกลุ่มเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑ ที่ใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย อาทิ มอนเตสซอรี่และอนุบาแบบบ้านตาม แนวคิด
วอลดอร์ฟ  ดังนี้
                     ๒.๒.๑ ไปศึกษาดูงานการจัดการ ศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีท่ ี่ โรงเรียนบ้านหินลาด
วังตอในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และไปศึกษาดูงานการจัดการปฐมวัยตามแนวคิดวอลดอร์ฟที่โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
                     ๒.๒.๒ ประชุ ม คณะครู ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตลอดจนคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของโรงเรียน       ในกลุม่ เครือข่ายฯทีห่ อ้ งประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  ซึง่ เป็นทีต่ งั้ กลุม่ เครือข่ายฯเพือ่ วิเคราะห์
ความต้ องการความเป็นไปได้และร่วมกันพิ จารณาตั ด สิ นใจเลื อ กโดยที่ ประชุ ม คณะผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย น ๑๙
โรงเรียน ครู ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเลือกนวัตกรรมวอลดอร์ฟ จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน
ประกอบด้วย
                      ๑) โรงเรียนบ้านซ�ำจานเนินทอง
                      ๒) โรงเรียนบ้านตอกแป้น
                      ๓) โรงเรียนบ้านโนนลาน
                      ๔) โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
                      ๕) โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
                      ๖) โรงเรียนบ้านค�ำบอน
๗) โรงเรียนบ้านไก่นา (เรียนรวมกับบ้านโคกนางามปลาเซียม)
                      ๘) โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
                      ๙) โรงเรียนบ้านบึงแก
๑๐) โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
มีมติเลือกนวัตกรรมมอนเตสซอรี่ จ�ำนวน  ๑ โรงเรียนได้แก่
๑) โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
๒) โรงเรียนบ้านโนนแต้ (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย)
และเลือกการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ จ�ำนวน ๔ โรงเรียนได้แก่
๑)   โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
๒) โรงเรียนบ้านหนองปอ
๓) โรงเรียนบ้านโนนเรือง
๔) โรงเรียนบ้านนาเพียง
หมายเหตุ    ๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ เป็นโรงเรียนแกนน�ำนวัตกรรมวอลดอร์ฟ
๒. โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอและโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ใช้นวัตกรรมมอนเตสซอรี ในปี ๒๕๕๙
            
๒.๒.๓ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยทีเ่ ลือกนวัตกรรมอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ
เข้ารับการอบรม พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการน�ำนวัตกรรมสู่ห้องเรียน ดังนี้

99

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระบบการเดินเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงช่วงเช้า
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สังเกตการจัดกิจกรรมตลอดวันในห้องเรียนครูปฐมวัย ครูกาญจนา ไชยธรรม
ขั้นตอนการสะท้อนผลหลังสอน AAR และการ COACH น�ำโดยนายธนวรรธน์ ธะนะค�ำมา ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๘๔

ภาพร่องรอยการสังเกตการณ์สอนนวัตกรรมวอลดอร์ฟที่ รร.ไทยรัฐวิทยา ๘๔ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมการสวดมนต์ ไหว้พระหน้าเสาธงในเวลาเช้าก่อนเข้าห้องเริ่มกิจกรรมประจ�ำวัน

วงกลมรับอรุณปลุกตื่น
เพื่อเปิดวันและเป็นการ    
ส�ำรวจเด็ก ตรวจสุขภาพ
และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
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จินตนาการการเล่นที่เด็กคิดเองอย่างอิสระ น�ำไปสู่การสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่สิ้นสุด แตกต่างตามวัย
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มุ่งมั่นตั้งใจร้อยดอกไม้บูชาพระ ความงามและความดีที่ถูกปลูกฝัง บ่มเพาะไปพร้อม ๆ กัน

คณะศึกษาดูงานร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู/้ สะท้อนผลหลังจากเสร็จสิน้ การจัดกิจกรรมประจ�ำวันและสรุปบทเรียน
(AAR & coach) น�ำโดยนายธนวรรธน์ ธะนะค�ำมา ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๘๔ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ๑
        หลังจากการประชุมสะท้อนผลในแต่ละนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนวิเคราะห์ต้นทุน
ตนเองของแต่ละโรงเรียนแล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูป.๑ และครูวิชาการแต่ละโรงเรียนก็ร่วมกัน
พิจารณาตัดสินใจเลือก ดังข้อมูลที่น�ำเสนอไปแล้ว ในส่วนของนวัตกรรมอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ
ได้เตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียน  ครูปฐมวัย ครู ป.๑ และครูวิชาการโดยก�ำหนดให้เข้ารับการ
พัฒนาและด�ำเนินกิจกรรมดังนี้
        ครั้งที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟตามหลักสูตรระยะที่ ๑
ใช้เวลา  ๕ วันระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๔ โดยการอบรมครั้งนี้ใช้งบ
ประมาณด�ำเนินการ  ทุกรายการของกลุม่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่ อที่ ๑ และงบประมาณจากโรงเรียน
ต้นสังกัด
กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ครูวิชาการและครูป. ๑ ในโรงเรียนที่เลือกนวัตกรรม
วอลดอร์ฟ จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน ๔๕  คน
ระยะเวลาในการอบรม   ๕  วัน
สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๘๔
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูอนุบาลวอลดอร์ฟระยะที่ ๑ ที่ รร.ไทยรัฐวิทยา๘๔
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
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เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากอาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุบาลวอลดอร์ฟ

ฝึกจัดดอกไม้เพื่อจัดใจ

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ให้ขวัญก�ำลังใจและมอบนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
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เรียนรู้จากครูแกนน�ำ ลงมือฝึกปฏิบัติจริง และสะท้อนบทเรียนประจ�ำวัน
ครั้ ง ที่ ๒ อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร : การขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
สู่การปฏิบัติ ณ หอประชุม ๗๒ ปีดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
โดยการอบรม   ครั้งนี้ใช้งบประมาณด�ำเนินการทุกรายการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ ๑
และ งบประมาณจากโรงเรียนต้นสังกัด เช่นเดียวกับครั้งที่ ๑
กลุ่มเป้าหมาย  เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคนในสังกัด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑
จ� ำ นวน ๕๐ คนและเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมวอลดอร์ ฟ จากมู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจลและธนาคารไทยพานิ ช ย์
รร.บ้านป่านหนองอ้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
ระยะเวลา  ๓ วัน  ระหว่างวันที่ ๒ - ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่อบรม  หอประชุม ๗๒ ปี  ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑

ทีมวิทยากร ๓ นวัตกรรม วอลดอร์ฟ มอนเตสซอรีและบูรณาการ

ผู้เข้าอบรมแยกกลุ่มเป็นโรงเรียนลงมือปฏิบัติการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑ ร่วมกันมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
ครั้งที่ ๓ จัด Roving Team เพื่อช่วยปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนอนุบาลแบบบ้านให้มีสภาพ
แวดล้ อ ม ในห้ อ งเรี ย นที่ อ บอุ ่ น เหมื อ นบ้ า น สะอาด เรี ย บร้ อ ย   สวยงาม มี บ ริ เ วณที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด
อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิด วอลดอร์ฟ ในโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง   โรงเรียนบ้านบึงแก โรงเรียน
บ้านซ�ำจานเนินทอง โรงเรียนบ้านโนนลาน ฯลฯ  ซึ่งเสนอขอความช่วยเหลือในช่วงวันหยุดราชการ  เป็นต้น
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กลุ่มเป้าหมาย    โรงเรียนที่เลือกใช้นวัตกรรมวอลดอร์ฟในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระยะเวลา    โรงเรียนละ ๑ วัน
สถานที่ ห้องเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ

สภาพภายในห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงก่อนการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม
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สภาพภายในห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงหลังการปรับปรุง พัฒนา

สภาพภายในห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านบึงแกก่อนการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม
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สภาพภายในห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านบึงแกหลังการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม

สภาพภายในห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านซ�ำจานเนินทองก่อนการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม

สภาพภายในห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านซ�ำจานเนินทองหลังการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม
ครัง้ ที่ ๔ จัด Group Study เพือ่ พัฒนาทักษะอนุบาลให้ครูปฐมวัยทีเ่ ลือกนวัตกรรมอนุบาลแบบบ้านตาม
แนวคิด วอลดอร์ฟในวันหยุดราชการ เช่น การจัดกิจกรรมวงกลม นิทาน เพลง การร้องเพลงการเล่านิทานประกอบ
การเคลื่อนหุ่น ท�ำมือ  การท�ำตุ๊กตา การท�ำงานหัตถกรรม การปั้นขี้ผึ้งการออกแบบสถานที่/การจัดวางและนัยที่
แอบแฝงในแต่และกิจกรรม เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบ การสาธิตจ�ำลองการจัดสถานการณ์  การเรียนรู้  ๑ วัน
ในห้องเรียนอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ เป็นต้น  ร่องรอยการจัดกิจกรรมดังปรากฎดังภาพ
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๑๒. โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง กิจกรรม “ชั้นเรียนใหม่ อ่านภาษาไทยรู้เรื่อง การเขียนก้าวหน้า”
วิธีด�ำเนินการ
๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ ด้านการอ่าน-การเขียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐
๒. จัดท�ำโครงการปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภาพโดยมีกิจกรรมส�ำคัญ ๒ กิจกรรม ได้แก่
๑) กิจกรรม“ค่ายการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน-การเขียนนักเรียน
ช่วงชั้นที่ ๑”
๒) กิจกรรม “การอบรมปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถทางภาษาไทย
ของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา”
๓. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การอ่าน-การเขียน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในกิจกรรมการนิเทศสัญจร สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ผลการด�ำเนินงาน
๑. การสร้างความตระหนักถึงสภาพความสามารถของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้านการอ่าน-การเขียน              
๒. การจัด “ค่ายพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑”
๓. การน�ำสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
๔. การนิเทศติดตามการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

กระบวนการด�ำเนินงาน
วิเคราะห์จุดอ่อน วิเคราะห์หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน
๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน-การเขียน ของผู้เรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ชั้น
ป.๑-๖ พบว่า
(๑) โดยรวมผู้เรียนมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละมากกว่า  ๙๐.๐๐ ทั้ง
๔ รายการประเมิน ทุกระดับชั้น
(๒) พบแนวโน้มจ�ำนวนร้อยละของนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินในระดับดีมากและดี ลดลง  ในรายการ
ประเมินอ่านรู้เรื่องและเขียนเรื่องทุกระดับชั้น
๒. การสร้างความตระหนักถึงสภาพความสามารถของผูเ้ รียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ด้านการอ่าน-การเขียน
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(๑) น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและจุดสังเกตตามภาพแนวโน้มที่พบ ในระดับศูนย์เครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียน เพื่อน�ำสู่การวางแผนด�ำเนินการต่อไป
(๒) วิเคราะห์ ก�ำหนดจุดพัฒนาและพิจารณาเลือกนวัตกรรมเพื่อใช้ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของศูนย์เครือข่ายฯ และโรงเรียน ได้ทางเลือกและผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู คือ “ค่ายพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียน นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑”  ๑ ครั้ง ๒ วัน
- เปิดเครือข่ายนิเทศชั้นเรียน แบบออนไลน์ ส�ำหรับกลุ่มเครือข่ายครู ช่วงชั้นที่ ๑ แลกเปลี่ยนบทเรียน
และประสบการณ์
- นิเทศชั้นเรียน การสอนอ่านรู้เรื่อง-เขียนสื่อสารเป็น อย่างเป็นระบบ ๑ ครั้ง : ๑ ห้องเรียน : ๑ เดือน
ผู้นิเทศประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทีมบริหารและวิชาการศูนย์เครือข่ายฯ และศึกษานิเทศก์
ทั้งนี้ สามารถด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ๒ เดือน (๘ ครั้ง)  
มีผู้ที่ได้รับการนิเทศในชั้นเรียน จ�ำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของครูผู้สอนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
- ผูท้ ผี่ ่านการพัฒนามีความเข้าใจถึงแนวคิดการจัดกิจกรรม สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรม
และชุดฝึกส�ำหรับการพัฒนาผู้เรียนของตนเองได้  
๓. จัดประชุมปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนส�ำหรับ ภาคที่ ๑/๒๕๖๑ ทุกโรงเรียนชั้น
ป.๑-๔, ม.๓

เชิงปริมาณ ครูมีแผนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมใช้ได้ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ ครูสามารถน�ำแนวคิดไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการปรั บปรุ ง กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ในชั้ นเรี ย นตนเอง
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
กิจกรรมบางกิจกรรมต้องการระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนาน เช่น การปรับชั้นเรียน   การปรับเปลี่ยน
ชั้นเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อมและบทบาทผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ลดกิจกรรมจากส่วนกลาง
๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปรับชั้นเรียน สู่สถานศึกษาโดยตรง
๓. มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
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๑๓. โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิธีด�ำเนินการ
๒.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์/กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  สู่การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
๒.๓ ประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์   เรื่อง “การจัดค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้
และอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับครูคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษา”  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน     
๒.๔ จัดท�ำ/พัฒนา  จัดหาสื่อ/นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ที่สามารถพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน
๒.๕ คัดเลือกนวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาความสามารถด้านค�ำนวณ   ด้านการคิด
วิเคราะห์  และการแก้ปัญหาของนักเรียนปรับปรุงและเผยแพร่/สื่อลงสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
๒.๖ ครูคณิตศาสตร์ออกแบบการเรียนรู้ แบบ  Active  Learning  และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  และการแก้ปัญหาของนักเรียน

๒.๗ นิ เ ทศติ ด ตามและส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ค ณิ ต ศาสตร์ ทุ ก โรงเรี ย นในสั ง กั ด จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาของนักเรียน
๒.๘ สรุปรายงานผลการด�ำเนินงานของโรงเรียนของนักเรียน
ผลการด�ำเนินงาน
๓.๑ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   สามารถพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ ของครูคณิตศาสตร์ สามารถจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ครู ผู ้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ ส ามารถจัดกิ จกรรมค่ า ยคณิ ตศาสตร์ในโรงเรียนเพื่ อพัฒนาทัก ษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมมากขึ้น
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๓.๔ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่    ๖   และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   มีค่าเฉลี่ยของระดับผลการสอบทางการศึกษา
ในระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O–NET ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงขึ้น

การน�ำไปใช้
๑. ครูสามารถมองเห็นความส�ำคัญของการน�ำรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ   Active   Learning
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยครูลดการสอนแบบบรรยายอธิบายความรู้ให้น้อยลง แล้วเพิ่ม
การจัดกิจกรรมแบบ ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติ  และทักษะคิดวิเคราะห์มากขึ้น
๒. ครูปรับพฤติกรรมการสอน และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้กิจกรรมที่สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้   เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    ฝึกให้นักเรียนท�ำงานเป็นทีม   ยอมรับฟังเหตุผล
ของผู้อื่น รู้จักวางแผนการท�ำงาน และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง   ที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้นักเรียนรู้สึกสนุก
มีความสุขกับการเรียนรู้จนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับ
ครูมีแนวทางและสื่อการเรียนรู้ ส�ำหรับการจัดกิจกรรม แบบ  Active  Learning   และมีความสามารถ
ในการน�ำกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สามารถน�ำไปจัดในชัว่ โมงของ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ หรือใช้กจิ กรรม
แต่ละฐานการเรียนรู้ไปจัดในเวลาเรียนปรกติห้องเรียนได้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
๑. ควรส่งเสริมให้ครูปรับการสอนจากแบบเดิม มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนให้มากขึ้น เพราะทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียนมีส่วนส�ำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ   Active   Learning   สามารถช่วย พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้ลดการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยาย
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อธิบาย/บอกความรู้ให้น้อยลง แล้วเพิ่มการจัดกิจกรรมแบบ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น
โดยครูใช้สื่อ ใช้ค�ำถามกระตุ้นคิด   สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนฝึกทักษะ และเกิดการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง
๒. การจั ด ค่ า ยคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้    เสริ ม สร้ า งทั ก ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ รู้จักการท�ำงานเป็นทีม  ยอมรับฟังเหตุผล ของผู้อื่น รู้จักวางแผนการท�ำงาน และรับผิดชอบหน้าที่
ของตนเอง ที่ส�ำคัญคือเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้นักเรียนรู้สึกสนุก   มีความสุขกับการเรียนรู้ และ เกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ควรส่งเสริมให้ครูน�ำไปจัดในชั่วโมงของจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือใช้กิจกรรม
แต่ละฐานการเรียนรู้  ไปจัดใน เวลาเรียนปรกติห้องเรียนได้
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๑๔. โครงการ “การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม” ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “สู่การพัฒนาคุณภาพเด็กไทย
ยุค ๔.๐”
วิธีการด�ำเนินงาน
๑. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ทบทวนความสอดคล้อง
กิจกรรมของโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ปรับ และเพิ่มคุณภาพระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียน
- ด้าน ๔ H
- มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร
- บริบทโรงเรียน    ความสนใจและความถนัดของโรงเรียน
- คุณภาพนักเรียน ยุค  ๔.๐
๒. ประชุมปฏิบัติการครูออกแบบเมนูกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่เน้น   Active   Learning  
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  สามารถพัฒนานักเรียนได้ครอบคลุม  ๔  H
๓. อบรมเชิงปฏิบตั คิ รูเรือ่ ง “การจัดค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สอื่ และอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
๔. สร้างประสบการณ์ให้โรงเรียน  ดังนี้
- การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เน้นกิจกรรมแบบ   Active  Learning  ที่สอดคล้อง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและครอบคลุม  ๔ H  กลุ่มสาระหลัก ในห้องเรียน
- ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนิเทศภายใน   โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) หรือ AAR
ตามความพร้อมของโรงเรียน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสือ่ ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูท้ เี่ น้นทักษะการคิด กลุม่ สาระหลักในห้องเรียน
๖. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ที่เน้น Active  Learning  สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด พัฒนานักเรียนได้ครอบคลุมด้าน  ๔  H
๗. ถอดบทเรียน จัดท�ำแนวการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เช่น  
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ในห้องเรียน และจัดท�ำรายงานของโรงเรียน
๘.  น�ำเสนอและเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลปฏิบัติงานสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไป  
ผลการด�ำเนินงาน
๑. โรงเรียนมีเมนูกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เน้น  Active  Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด และครอบคลุมการพัฒนา  ๔  H  ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เน้น Active  Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างน้อย ๒ กลุ่มสาระหลัก
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองครอบคลุม ๔ H อย่างมีคุณภาพ และมีความสามารถพื้นฐาน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
๔. ผู้เรียนมีความสามารถสอดคล้องกับคุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐
๕. ครูมีการพัฒนาและปรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรม  Active  Learning
ท�ำให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น        
การน�ำไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ
           ๑. ครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ สามารถจัดกิจกรรมตามเมนู
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการออกแบบเมนูกจิ กรรมกับโรงเรียนอืน่ ๆและน�ำเมนูกจิ กรรม
เกิดการพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๒.  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองครอบคลุม ๔ H อย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
๓.  ครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑   สามารถจัดกิจกรรมตามเมนู
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบเมนูกิจกรรมและน�ำเมนูกิจกรรมของโรงเรียน
อื่นๆไปใช้ในโรงเรียนแต่ละโรงได้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
๑. โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่าง
เหมาะสมทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ
  
๒. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนิเทศภายใน  โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) หรือ AAR
ตามความพร้อมของโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ และน�ำผลจากการนิเทศไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมตามเมนูกิจกรรม
ที่น�ำมาใช้
  
๓. ควรมีการนิเทศการจัดกิจกรรมเพิม่ เวลารู้ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้ในห้องเรียนปรกติหรือในชัว่ โมง
เรียนของทุกสาระการเรียนรู้
๔. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่เน้น
ทักษะการคิด กลุ่มสาระหลักในห้องเรียน ให้มากขึ้น
๕. ครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ สามารถจัดกิจกรรมตามเมนู
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบเมนูกิจกรรมและน�ำเมนูกิจกรรมของโรงเรียน
อื่นๆ ไปใช้ในโรงเรียนแต่ละโรงได้
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ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   เป็นองค์การชั้นน�ำในการบริหารจัดการ
ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดัง่ วิสยั ทัศน์“คุณภาพคูค่ ณ
ุ ธรรม  เป็นองค์กรชัน้ น�ำในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน”  
และมีการวางแผนและจัดระบบการติดตามประเมินผลและรายงานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง  การติดตามประเมิน
ผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มจากการ  
๑. วางแผน (Planning) ในการติดตามโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด นโยบาย จุดเน้นตาม
ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี ประสานแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั /โครงการ ออกแบบ สร้างเครือ่ งมือ  และคูม่ อื การ
ด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั /โครงการในการติดตามประเมินผลและรายงาน ก�ำหนดปฏิทนิ ในการรายงานเป็นรายไตรมาส
รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-MES
๒. ปฏิบัติงาน (Implementation) ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ และรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด/
โครงการ  ตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี  
๓. ตรวจสอบควบคุม (Control)  ตรวจสอบรายงานผลการด�ำเนินงานของผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั /โครงการ/
กิจกรรม
๔. ประเมินผล (Evaluation)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด�ำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา 
๕. รายงานผล (Report) ด�ำเนินงานตามประเด็นรายงานผล   รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี    ตามยุทธศาสตร์    ตัวชี้วัด   นโยบาย จุดเน้นตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตามระยะ
เวลาการรายงาน ก�ำหนดการรายงานเป็นรายไตรมาส   ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ผลการด�ำเนินงานเป็น
รายไตรมาส ผลการด�ำเนินงานรวมสรุปทั้งปี การน�ำไปใช้ เสนอผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ประกอบการตัดสินใจพัฒนาการศึกษา วางแผนการท�ำงานปีถัดไป สะท้อนผล เผยแพร่
ต่อสาธารณชน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ได้น�ำผลการด�ำเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการ
ด�ำเนินงาน ของรอบปีที่ผ่านมา  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการน�ำยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด นโยบาย โครงการ/กิจกรรม น�ำผลการ
ด�ำเนินงาน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าได้อะไรจากการด�ำเนินการ แล้วควรต่อยอดในปีต่อไปหรือไม่   วิเคราะห์
สังเคราะห์แล้ว โครงการนั้นดีต่อคุณภาพผู้เรียนก็น�ำมาพัฒนาเพื่อต่อยอดในปีต่อไป ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี และ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้จัดท�ำโครงการ/กิจกรรม  ตามแผน
ปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๔๕ โรงเรียนๆ ละ ๘
คน จ�ำนวน ๓๕๒ คน
๒. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๔๕ โรงเรียนๆ ละ ๕ คน
จ�ำนวน  ๒๒๐  คน
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๓. กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน จ�ำนวน ๔๕ โรงเรียน
๔. การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (โรงเรียนขยายโอกาส/มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เริ่มจากการขออนุมัติโครงการ, แต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินงาน ,ประชุมคณะกรรมการฯ/วิทยากรภายในสังกัด และเชิญวิทยากรให้ความรู้ด้าน
ป้องกัน รักษา  โทษภัยจากยาเสพติด จากส�ำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๔, ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จั ง หวั ด , สถานพิ นิ จ และคุ ้ ม ครองเด็ ก ฯ, โรงพยาบาลธั ญ ญรั ก ษ์ ข อนแก่ น ,จั ด เตรี ย มสถานที่ ค ่ า ยอบรม ณ
ค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๓๕๒ คน ครู/ผู้ก�ำกับลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสฯ จ�ำนวน ๔๕ คน ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระดับชั้น ม.ต้น
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา และจัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสฯ ทุกโรงเรียน ๆ ละ ๑ กอง
จัดตัง้ กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนๆละ ๑ กอง  นักเรียนระดับ ม.ต้น
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒,๕๙๓ คน   การก�ำกับติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ระดับเขตพื้นที่ ก�ำกับให้โรงเรียนขยายโอกาสฯ ทุกแห่ง จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโดย
การส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ/กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เช่น โครงการสถาน
ศึกษาสีขาว, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, สภานักเรียน, นักเรียนแกนน�ำ โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
และช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการด�ำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดอบายมุข ซึ่งทุกโรงเรียนด�ำเนินกิจกรรมจึงมีระบบคัดกรองนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่มี
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง การบูรณาการมีส่วนร่วมจากพ่อ – แม่ ผู้ปกครอง ในระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนทีม่ ปี ญ
ั หายาเสพติด โรงเรียนมีการประชุมผูป้ กครอง/เชิญผูป้ กครองร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ท�ำให้
มีการเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลของพฤติกรรมนักเรียนจากผูป้ กครองสูค่ รูประจ�ำชัน้ ท�ำให้โรงเรียนรับทราบปัญหา
และพฤติกรรมของนักเรียนทีอ่ าจมีความเสีย่ งเพือ่ ให้ใช้ระบบดูแล ติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพือ่ หลีกเลีย่ ง
เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีครูต�ำรวจ D.A.R.E. ท�ำให้สอนในโรงเรียนเพื่อให้
ความรู้และอันตราย จากสิ่งเสพติด และได้ด�ำเนินการคัดกรองเฝ้าระวัง ติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปกติ เสี่ยง
เสพ ค้าโดยแยกกลุ่ม ตามระดับชั้น (ป.๑–ป.๖, ม.๑-ม.๓) ดังนี้
กระบวนการและวิธีการคัดกรองนักเรียน  
๑. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒. ประสานโรงเรียนให้จดั ท�ำโครงการและกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๓. ประสานโรงเรียนให้ให้คัดกรองเด็กทุกกลุ่มให้รายงานผลภายในเดือนมิถุนายน
๔. แจ้งโรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
๒. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๔. กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
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๕. กิจกรรมการบริหารจัดการในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานยาเสพติด /สถานศึกษาสีขาวของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาการบูรณาการมีส่วนร่วมจากพ่อ-แม่ ผู้ปกครองในระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด
๑. ประชุมผู้ปกครอง
๒. เยี่ยมบ้านนักเรียน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑. เป็นคณะกรรมการในเครือข่าย
๒. การออกตรวจความประพฤตินักเรียนตามสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐
รูปแบบ/กระบวนการจัดกิจกรรม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ด�ำเนินโครงการเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น เพื่อให้
เป็นกิจกรรมการทีส่ ร้างกลไกการขับเคลือ่ นเครือข่ายพัฒนาจัดระบบดูแลนักเรียนให้เข้มแข็งและช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   ลดอัตราออกกลางคันและแก้ปัญหายาเสพติด อบายมุขทุกประเภท
ให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของโรงเรียน  
วิธีด�ำเนินการ
โรงเรียนประเมินตนเอง และส่งผลงาน/การด�ำเนินกิจกรรมโรงเรียนด�ำเนินการประสบผลส�ำเร็จลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ลดอัตราออกกลางคันและแก้ปัญหายาเสพติด อบายมุขทุกประเภท  ให้ส�ำนักงานเขต
พื้นที่ ตั้งคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ และคัดเลือกโรงเรียนที่ด�ำเนินการและมีผลงานระดับดีเด่น เพื่อมอบ
โล่และเกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่
ผลการด�ำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง
โรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลระดับดีเด่น ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งผลงานของรับการประเมิน
ระดับประเทศ และได้รับรางวัลดีเด่นระดับทองจ�ำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านม่วง   โรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่าพระ และโรงเรียนบ้านกระเดื่อง ซึ่งโรงเรียนจะขอรับการประเมินระดับเพชรต่อไป
๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จดั ท�ำ ๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
สร้างคนดีให้บ้านเมือง  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอก โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผบู้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกจิ กรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน  ๑๕๖ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ  ผูบ้ ริหาร  ครู  และนักเรียน ทุกคนมีความตระหนัก
เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ภูมิใจในการท�ำความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการร่วมมือจากหน่ายงาน
และองค์กรที่ท�ำงานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อเนื่องและยั่งยืน
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๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ ประกอบด้วย โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  กิจกรรมบริษทั สร้างการดี   กจิ กรรมสือ่ ภาพยนตร์
สั้นการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต    กิจกรรมสร้างส�ำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมการจัดค่าย
เยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
๔. โครงการสภานักเรียน กิจกรรมประกวดสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม การคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน  
๕. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์/วันธรรมะสวนะ
๒. กิจกรรมน�ำนักเรียนเข้าวัดในวันส�ำคัญ
๓. ค่ายคุณธรรม
๔. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหน้าเสาธง
๕. ร้อง/ร�ำ เพลงค่านิยม
๖. กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
๗. กิจกรรมจิตอาสา
๖. กิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  
๑. กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
  
๒. อบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธง
๓. อบรมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน
๔. กิจกรรมจิตอาสา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรียนคุณธรรม
ในสังกัดทุกโรงเรียน ด�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้า
เสาธงและในวันธรรมะสวนะ กิจกรรมอบรมคุณธรรมหน้าเสาธงและในห้องเรียน และนักเรียนทุกคนใน ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก ๑๒ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่หลักสูตรก�ำหนดครบ ๑๐๐%  และมีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างจ�ำนวน ๖๑ โรงเรียน
๓. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  สถานศึกษา น�ำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทุกโรงเรียน และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย “อยู่อย่าง
พอเพียง” จ�ำนวน ๑๐๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ๑๐๐  ในการการน�ำศาสตร์พระราชามาใช้ในและจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง”รายสถานศึกษา  มีสถานศึกษาผ่านการประเมิน
และประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด   จ�ำนวน ๑๒๗ โรงเรียน   จากโรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับประเมิน
๑๔๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๑   สถานศึกษาเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
จ�ำนวน ๕ แห่ง  และผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ�ำนวน  ๕ โรงเรียน  (ประกาศเป็นสถานศึกษาพอ
เพียงแล้ว)  มีสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำนวน ๑ โรงเรียน   ได้แก่ โรงเรียนสนามบิน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ ๑
“การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม” ด�ำเนินการระหว่างวันที่
๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูปฐมวัย ทุกคนในสังกัดจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๔๑ คน (รวมทั้งครูพี่เลี้ยง ครูอัตรา
จ้างและครูจ้างสอนทุกคน)
ผลการด�ำเนินกิจกรรม
เชิงปริมาณ
๑. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ�ำนวน ๘๒ โรงเรียน จ�ำนวน ๑๖๑ คนมีความรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ
และแนวคิดหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับเดิม
และเข้าใจวิธกี ารในการบูรณาการแนวคิด หลักการ สาระและคุณลักษณะทีเ่ ป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยตามอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาตนเองลงในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยการจัดประสบการณ์
และแผนการจัดประสบการณ์ ได้
๒. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ�ำนวน ๕๑ โรงเรียน จ�ำนวน ๖๐ คน มีความรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ
และแนวคิดหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับเดิม
และเข้าใจวิธกี ารในการบูรณาการแนวคิด หลักการ สาระและคุณลักษณะทีเ่ ป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึง่ ได้รบั การ
พัฒนาจากกิจกรรมการเรียนรูต้ ามด้วยนวัตกรรการเรียนรูต้ ามแนวคิดมอนเตสซอรี ตลอดจนอัตลักษณ์  เอกลักษณ์
ของสถานศึกษาตนเองลงในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการ
จัดประสบการณ์ได้
๓. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ�ำนวน ๑๕ โรงเรียน จ�ำนวน ๒๒ คน มีความรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ
และแนวคิดหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับเดิม
และเข้าใจวิธกี ารในการบูรณาการแนวคิด หลักการ สาระและคุณลักษณะทีเ่ ป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึง่ ได้รบั การ
ปลูกฝังบ่มเพาะจากกิจกรรมด้วยนวัตกรรมการเรียนรูอ้ นุบาลแบบบ้านตามแนวคิด วอลดอร์ฟ ตลอดจนอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาตนเองลงในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยการจัดประสบการณ์
และแผนการจัดประสบการณ์ได้
เชิงคุณภาพ
๑. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีความรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระและแนวคิดหลักการ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากหลักสูตรฉบับเดิมและสามารถบูรณาการ
แนวคิด หลักการสาระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยตามอัตลักษณ์   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตนเองลงในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
๒.  ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระและแนวคิดหลักการ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากหลักสูตรฉบับเดิมและสามารถบูรณาการ
แนวคิด หลักการ สาระ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมการเรียนรู้
ตามด้วยนวัตกรรการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ตลอดจนอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษาตนเองลงใน
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
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๓. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีความรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระและแนวคิดหลักการ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากหลักสูตรฉบับเดิมและสามารถบูรณาการ
แนวคิด หลักการ สาระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะจากกิจกรรม
ด้วย นวัตกรรมการเรียนรูอ้ นุบาลแบบบ้านตามแนวคิด วอลดอร์ฟ ตลอดจนอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตนเองลงในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กิจกรรมที่ ๒   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�ำสื่อ เกมการศึกษา  เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางภาษาและ
การอ่านค�ำพื้นฐานระดับปฐมวัย” วันที่ ๑๖  กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสนามบิน (รร.อนุบาลประจ�ำเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการตามบทบาท/หน้าที่โดยการดูแล ปรับหลักสูตรของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑)
ผลการด�ำเนินกิจกรรม
เชิงปริมาณ
๑. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ�ำนวน ๑๔๘ โรงเรียน จ�ำนวน ๑๕๔ คน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ค�ำพื้นฐานสู่การจัดกิจกรรม/ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาผ่านสื่อและเกมการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัย
๒. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง   จ�ำนวน ๑๔๘ โรงเรียน จ�ำนวน ๑๕๔ คน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวการ
ออกแบบสื่อ เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการภาษาผ่านค�ำพื้นฐานของเด็กปฐมวัย
๓. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ�ำนวน ๑๔๘ โรงเรียน จ�ำนวน ๑๕๔ คน ได้รับการพัฒนาเรื่องการผลิต
สื่อประเภทต่าง ๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการภาษาผ่านค�ำพื้นฐานของเด็กปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
๑. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง   ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   สามารถน�ำค�ำพื้นฐานของเด็กปฐมวัยไปบูรณาการสู่
การจัดกิจกรรม/ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาผ่านสื่อและเกมการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้
อย่างเหมาะสมจามธรรมชาติ
๒. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถออกแบบสื่อ เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการภาษา
ผ่านค�ำพื้นฐานของเด็กปฐมวัย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
๓. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านค�ำพื้นฐานได้เหมาะสม
กับวัย
กิจกรรมที่ ๓   การนิเทศ ติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จะด�ำเนินการใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยใช้เครื่องมือของสถานศึกษาและเครื่องมือที่ สพฐ.จัดท�ำขึ้น มีวิธีด�ำเนินการ ดังนี้
วิธีด�ำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้คณะกรรมการดูแลกลุ่ม
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๑ – ๑๐ เป็นกรรมการออกนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ
๒. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวาระการประชุม
ศึกษานิเทศก์ประจ�ำเดือนทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน
๓. จัดท�ำเครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูให้คณะกรรมการประจ�ำกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อ
ใช้ประกอบการสังเกตการณ์สอนในห้องเรียน
๔. ประเมินผลการนิเทศ ติดตามโดยใช้คุณภาพของผู้เรียนจากการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
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๕. ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓   ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียน
ในสังกัด  ๑๔๘  โรงเรียนโดยใช้เครื่องมือของสถานศึกษา และเครื่องมือที่ สพฐ.จัดท�ำขึ้น
๖. ประเมินการอ่านค�ำพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ในปลายภาคเรียนที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๒ โดยใช้เครื่องมือที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ จัดท�ำขึ้น
๗. แจ้งให้โรงเรียนจัดท�ำรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
โดยใช้กรอบและแนวทางที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ก�ำหนด
กิจกรรมที่ ๔   รายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑
  
การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  มีวิธีด�ำเนินการดังนี้
วิธีด�ำเนินการ
๑. รวบรวมข้อมูล สรุปและประมวลผลจาก
๑.๑ ผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการ
๑.๒ การนิเทศ ติดตามผลของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มเครือข่ายฯ
๑.๓ รายงานผลการใช้และพัฒนาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ของทุ ก โรงเรี ย นในสั ง กั ด ที่ จั ด
การศึกษาปฐมวัย
		
๑.๔ ผลการประเมินการอ่านค�ำพืน้ ฐานของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ ๓ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. จัดท�ำเอกสารสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการปรับหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐   นิเทศการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ด�ำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน ๔ รุ่น  ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
๑. โรงเรียนในสังกัด ปรับหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระที่มีการปรับปรุง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สามารถน�ำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
๒. ศึกษานิเทศก์ ด�ำเนินการนิเทศติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษานิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ
ที่มีการปรับปรุง
๔. ศึกษานิเทศก์ประชุมสะท้อนผลการนิเทศด�ำเนินการนิเทศติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)    
จ�ำนวน ๖ โรง ประกอบด้วย
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนขนาดใหญ่   โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนขนาดกลาง   โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก     โรงเรียนบ้านสระแก้ว  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนบ้านม่วงบ้านม่วง
๓. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   มีผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสั ง กั ด ทั้ ง หมด จ� ำ นวน ๒๐,๑๕๖   คน ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถด้ า นการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
เพื่อการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน  ๑๖,๓๐๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕  และสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   ผลส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานคือ นักเรียนในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารมากขึ้น  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดังนี้
๑. จัดท�ำเอกสารค�ำศัพท์พนื้ ฐานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับ
นักเรียนชั้น ป.๑-๓ และเอกสารบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓
เพือ่ โรงเรียนทุกโรง สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สาร
ในชีวิตประจ�ำวัน โดยไม่เน้นไวยากรณ์ และ  ได้จัดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน
๒. นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ชั้น ป.๑-๓   ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ตลอดทั้งการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ
๓. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดกาเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนใช้แอพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ เช่น การใช้ Echo English
๕. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท�ำแผนการจัดกาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning
โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสร ส�ำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดย จัดการ
อบรมเป็น ๔ รุ่น ช่วงระหว่างวันที่ ๓-๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
๖. โรงเรียนรายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ทุกรุดับชั้น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๗. ประชาสัมพันธ์และสัง่ การให้โรงเรียนจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ และจัดสิง่ แวดล้อมโรงเรียน ทีส่ ง่ เสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน เช่น
๑) การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค�ำ บริเวณหน้าเสาธง ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือ
บางโรงเรียนอาจในช่วงกิจกรรมโฮมรูม
๒) การจัดเสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษ
๓) การจัดชุมนุมภาษาอังกฤษหรือคอร์สเวิร์ด
๔) จัดท�ำป้ายสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษ
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ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารเพิ่ ม มากขึ้ น โดยได้ ร ะดั บ ขึ้ น ไป
จ�ำนวน ๑๖,๓๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕
๒. โรงเรียนด�ำเนินงานกิจ กรรม/โครงการที่ ส ่ง เสริ ม การจัดการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษตลอด
ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
-  นักเรียนในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ทุกคน  ได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียน
มีคะแนนผลการทอดสอบระดับชาติ O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ไม่มงี บประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานหรือจัดท�ำโครงการเพือ่ พัฒนานักเรียนและครูในกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๒. การขาดแคลนครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทีจ่ บเอกภาษาอังกฤษหรือผูท้ มี่ คี วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อน�ำมาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
๒. จัดหาครูต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ มาช่วยสอนให้นักรเยนได้สัมผัส เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติ
๓. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดท�ำสื่อ ป้าย ข้อความต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่โรงเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น
๔. โครงการกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   น�ำข้อสอบที่พัฒนาขึ้นโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาสอบ จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตร
๒. นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
๓. นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้อง
กับ Active Learning
๑. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับโครงสร้างการทดสอบ NT และ O-NET
๒. ก�ำหนดให้ครูจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบ NT และ O-NET
๓. การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับ Active Learning และการสร้าง
ข้อสอบที่สอดคล้องกับการทดสอบ NT และ O-NET
๔ การนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือในการวัดและประเมินผลนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดประเด็น
ในการรายงานผล
๑) ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน เช่น ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน,
การทดสอบ NT และ O-NET และการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานกลาง
๒) ผลการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือในการวัดและประเมินผลนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
กระบวนการด�ำเนินงาน
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๓) มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Active Learning
และการสร้างข้อสอบทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างการทดสอบ NT และO-NET และมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
ให้กับสถานศึกษาอย่างเข้มข้น
๔) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา  เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับ Active Learning และการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับการทดสอบ NT และ O-NET
๕) มีการจัดท�ำคู่มือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Active Learning และการสร้างข้อสอบ
ที่สอดคล้องกับการทดสอบ NT และ O-NET ให้กับสถานศึกษา / ผู้เกี่ยวข้อง
๖) มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามการวัดและประเมินผล  อย่างต่อเนื่อง
๗) ให้ลงมือปฏิบัติ และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT และ  O-NET
๘) มีการติดตาม ตรวจสอบและให้ค�ำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเรื่องการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับ Active Learning และการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับการทดสอบ NT และ O-NET แก่ผู้ปฏิบัติ
๙) ก�ำหนดให้ครูจดั ท�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับโครงสร้าง ข้อสอบ NT และ  O-NET
๑๐) นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รบั การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียน, การทดสอบ
NT และ O-NET และการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานกลาง
๔. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีวิธีวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และความแตกต่างของบุคคล
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีความพร้อมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การทดสอบ NT และ O-NET และ  
การทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานกลาง
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๓. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และตามความแตกต่างของบุคคล
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การด�ำเนินงานยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่เห็นความส�ำคัญและไม่เข้าใจเกี่ยว
กับการวัดและประเมินผลอย่างท่องแท้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และสะท้ อ นผลเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ
Active Learning และการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง
๕. โครงการปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ด�ำเนินการด้านการอ่านออก เขียนได้ ดังนี้
๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ ด้านการอ่านออก การเขียนได้
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. จัดท�ำโครงการปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภาพโดยมีกิจกรรมส�ำคัญ ๒ กิจกรรม  
๑) กิจกรรม “ค่ายการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน-การเขียนนักเรียน
ช่วงชั้นที่ ๑”
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๒) กิจกรรม “การอบรมปฏิบตั กิ ารเพิม่ เทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถทางภาษาไทยของ
ผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา”
๓. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การอ่าน-การเขียน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในกิจกรรมการนิเทศสัญจร  
ประเด็นในการรายงานผล
๑. การสร้างความตระหนักถึงสภาพความสามารถของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้านการอ่าน-การเขียน              
๒. การจัด “ค่ายพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑”
๓. การน�ำสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
๔. การนิเทศติดตามการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
กระบวนการด�ำเนินงาน - วิเคราะห์จุดอ่อน วิเคราะห์หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน
๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน-การเขียน ของผู้เรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐ชั้น
ป.๑-๖ พบว่า
๑) โดยรวมผู้เรียนมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละมากกว่า  ๙๐.๐๐ ทั้ง ๔
รายการประเมิน ทุกระดับชั้น
๒) พบแนวโน้มจ�ำนวนร้อยละของนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินในระดับดีมากและดี ลดลง   ในรายการ
ประเมิน อ่านรู้เรื่องและเขียนเรื่องทุกระดับชั้น
๒. การสร้างความตระหนักถึงสภาพความสามารถของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ด้านการอ่าน-การเขียน
๑) น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและจุดสังเกตตามภาพแนวโน้มที่พบ ในระดับศูนย์เครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียน เพื่อน�ำสู่การวางแผนด�ำเนินการต่อไป
๒) วิเคราะห์ ก�ำหนดจุดพัฒนาและพิจารณาเลือกนวัตกรรมเพื่อใช้ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของศูนย์เครือข่ายฯ และโรงเรียน ได้ทางเลือกและผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู คือ “ค่ายพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียน นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑”  ๑ ครั้ง ๒ วัน
๔. เปิดเครือข่ายนิเทศชั้นเรียน แบบออนไลน์ ส�ำหรับกลุ่มเครือข่ายครู ช่วงชั้นที่ ๑ แลกเปลี่ยนบทเรียน
และประสบการณ์
๕. นิเทศชั้นเรียน การสอนอ่านรู้เรื่อง-เขียนสื่อสารเป็น อย่างเป็นระบบ ๑ ครั้ง : ๑ ห้องเรียน : ๑ เดือน
ผูน้ เิ ทศประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทีมบริหารและวิชาการศูนย์เครือข่ายฯ และศึกษานิเทศก์ ทัง้ นี้
สามารถด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ๒ เดือน (๘ ครั้ง) ผู้ที่ได้รับการนิเทศในชั้นเรียน จ�ำนวน ๘๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐ ของครูผู้สอนภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ ๑
๖. ผูท้ ผี่ า่ นการพัฒนามีความเข้าใจถึงแนวคิดการจัดกิจกรรม สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรม
และชุดฝึกส�ำหรับการพัฒนาผู้เรียนของตนเองได้  
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ประชุมปฏิบตั กิ ารออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนส�ำหรับ ภาคที่ ๑/๒๕๖๑ ทุกโรงเรียนชั้น ป.๑-๔,ม.๓ ผล ครูมีแผนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อม
ใช้ได้ทุกโรงเรียน ครูสามารถน�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตนเองให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ และผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง การเขียนค�ำ การเขียน
เรื่อง อยู่ในระดับที่ดี
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
กิจกรรมบางกิจกรรมต้องการระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนาน เช่น การปรับชั้นเรียน   การปรับเปลี่ยนชั้น
เรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อมและบทบาทผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๖. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี มีชีวิต
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โดย ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประกาศนโยบายการให้ทุกโรงเรียน ในสังกัดพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิต  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา  จัดประชุมเพื่อแจ้งนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในสังกัด
จัดท�ำฐานข้อมูลก่อนด�ำเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้
๑. มีโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการ“สุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน
ภายใต้โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ มาแล้วระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖–๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒๒ โรงเรียน
๒. มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน รุน่ ที่ ๖ การด�ำเนินโครงการการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓. มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน รุน่ ที่ ๖ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑(สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด)  จ�ำนวน ๑ โรงเรียน
คือโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
๔. มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคู่ขนานห้องสมุด มีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
การด�ำเนินงาน
๑. การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
๑.๑. ศึกษาต้นทุนด้านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดย
๑) ส�ำรวจข้อมูลผลการด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้เครื่องมือที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ปรับปรุง
และพัฒนาขึ้น
                    ๒) ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเบื้องต้นให้โรงเรียนประเมินตนเอง
๓) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อ ๑) – ๒) และจัดท�ำสารสนเทศเพือ่ วางแผนพัฒนาต่อยอดตามสภาพ
บริบทของโรงเรียนและตามข้อจ�ำกัดของงบประมาณ
            ๒. ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
วิธีด�ำเนินงาน
๑. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตเพื่อเป็นห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐานและเป็น
แหล่งเรียนรู้ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รโรงเรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการโดยใช้ ชื่ อ โครงการเดิ ม ที่ ด� ำ เนิ น การใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ คือโครงการสุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน” ภายใต้โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
๒) ขอความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ทรี่ บั ผิดชอบและประธานในแต่ละกลุม่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าตามเกณฑ์ห้องสมุด ๓ ดี และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็น

132

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ได้ โรงเรียน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๐ โรงเรียน
๓) ส่งโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้”แลกเป้าไปยัง
สพฐ.และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๔,๕๐๐.- (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. จัดกลุ่มการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนทั่วไป ด�ำเนินการดังนี้
๑) แจ้งนโยบายให้โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนที่สามารถด�ำเนินการได้ก่อนภายใต้บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง
๒) พิจารณาหาแหล่งสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนโดยส่งโครงการ“สุดยอดเด็กไทยหัวใจนักคิดพิชิตการอ่าน” เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนใน
การพัฒนา ต่อยอดให้เป็นห้องสมุดต้นแบบจากกองทุนจี เอฟ สร้างปัญญา (รอการพิจารณา)
๓) สร้างวิสัยทัศน์ด้านการด�ำเนินงานห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตในโรงเรียนโดยน�ำคณะผู้บริหารโรงเรียน
และครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียน จ�ำนวน ๑๐๐ โรงเรียน ๒๐๕ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน   จีเอฟ
สร้างปัญญาและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดี ที่ได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑  ให้เป็นโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดี ไปศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับประเทศ
๒  โรงเรียน ได้แก่
(๑) โรงเรียนพินิจราษฎร์บ�ำรุง  อ�ำเภอยางตลาด ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒
(๒) โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์   อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต  ๑  โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลการศึกษาดูงานในประเด็นห้องสมุด ๓ ดี เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน
๔) จัดท�ำร่างแผนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและตัวอย่างกิจกรรมที่ครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนส่งเป็นแนวทาง
ให้โรงเรียนศึกษาและจัดท�ำเป็นของตนเอง
๕) โรงเรียนจัดท�ำแผนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนทีม่ กี จิ กรรมครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน อย่างสม�่ำเสมอ
๖) โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดีที่ได้มาตรฐานตามจุดพัฒนาให้สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้
๗) โรงเรียนจัดพืน้ ทีแ่ ละสือ่ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมุดเพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพ
ของเด็กแต่ละคน
๘) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ทักษะ
และความรูท้ ที่ นั ต่อความก้าวหน้าของสือ่ เทคโนโลยี  และสารสนเทศเพือ่ และน�ำมาใช้ในการปรับปรุง และให้บริการ
ในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
๙) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนายุวบรรณรักษ์ เพื่อเป็นผู้น�ำในด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑๐) โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกการอ่านให้นักเรียนตั้งแต่ระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป
ทุกคนและให้นักเรียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง
      
๑๑) โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ทุกคน
      
๑๒) โรงเรียนจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด
โรงเรียนตามแผนการด�ำเนินงาน
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กลุ่มที่ ๒   โรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิต ด�ำเนินการดังนี้
๑)   แจ้งนโยบายให้โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนที่สามารถด�ำเนินการได้ก่อนภายใต้บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง
๒) จัดสรรงบประมาณด�ำเนินการกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ให้โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการกองทุนจี เอฟ สร้างปัญญา เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ในส่วนที่จ�ำเป็นเร่งด่วน
๓) น�ำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จ�ำนวน ๑๐๐ โรงเรียน ๒๐๕ คน
ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน จีเอฟ สร้างปัญญาและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดี ที่ได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ให้เป็นโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด ๓ ดี ไปศึกษาดูงานห้องสมุด
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ๒ โรงเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการด�ำเนินงานห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิต
ในโรงเรียน ได้แก่
(๑) โรงเรียนพินิจราษฎร์บ�ำรุง   อ�ำเภอยางตลาด ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒
(๒) โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์   อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต  ๑โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลการศึกษาดูงานในประเด็นห้องสมุด ๓ ดี เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน
๔) จัดท�ำร่างแผนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและตัวอย่างกิจกรรมที่ครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ส่งเป็น
แนวทางให้โรงเรียนศึกษาและจัดท�ำเป็นของตนเอง
๕) โรงเรียนจัดท�ำแผนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนทีม่ กี จิ กรรมครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนอย่างสม�่ำเสมอ
๖) โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดีที่ได้มาตรฐานตามจุดพัฒนาให้สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้
๗) โรงเรียนจัดพืน้ ทีแ่ ละสือ่ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมุดเพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพ
ของเด็กแต่ละคน
๘) โรงเรียนติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
๙) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ทักษะ
และความรู้ที่ทันต่อความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี   และสารสนเทศเพื่อและน�ำมาใช้ในการปรับปรุง และ
ให้บริการในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนายุวบรรณรักษ์ เพื่อเป็นผู้น�ำในด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑๑) โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกการอ่านให้นักเรียนตั้งแต่ระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป
ทุกคนและให้นักเรียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง
๑๒) โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ทุกคน
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน ได้รับการประเมินมาตรฐานการด�ำเนินงานห้องสมุด
โรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
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๓. ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และคณะท�ำงาน จ�ำนวน ๒๐๕ คนได้รับ
ประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการด�ำเนินงานห้องสมุด ๓ ดี
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการประเมินมาตรฐานการด�ำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกิดความตระหนักในการ
ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
๒. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
๓. ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และคณะท�ำงาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปได้รับ
ประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการด�ำเนินงานห้องสมุด ๓ ดี และสามารถน�ำไปปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานได้
อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
๗. โครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ
๑. โครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
วิธีการด�ำเนินการ
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนในสังกัดให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยรายงานโครงการ
หรือกิจกรรมที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระบวนการด�ำเนินงาน
๑. โครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
๑.๒) ประสานกับวิทยาลัย/ศูนย์การเรียนรู้/โรงเรียน จัดตลาดนัดวิชาการ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด
๑.๓) ด�ำเนินการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
๒. การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๒.๑) ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาและความต้ อ งการของครู ใ นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครูวิชาการกลุ่มสถานศึกษา 
๒.๒) สังเคราะห์รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ในการขับเคลื่อน ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา 
๒.๔) ขับเคลื่อนกระบวนการPLC สู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกระบวนการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๕) ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๒.๖) นิเทศติดตามการจัดกระบวนการPLC ในสถานศึกษา และผลการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องครู
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยศึกษานิเทศก์
๒.๗) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
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2.7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ
�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการดาเนิ
นงาน

เชิงประมาณ
ผลการด�ำเนินงาน
อยู่ในระหว่างดาเนินการพัฒนาครูในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
เชิงประมาณ
ศตวรรษที่ 21และทั
กษะอาชี
าเนินดการจั
ดวงPLCดการเรี
สร้างชุยมนรูชนการเรี
นรู้ทเ้ รีางยนให้มที กั ษะการเรียน
อยูใ่ นระหว่
างด�ำเนิพนโดยทุ
การพักฒโรงเรี
นาครูยในด
นการจั
ท�ำแผนการจั
เ้ พือ่ พัฒยนาผู
วิชาชี
พ ในการจัด่กระบวนการเรี
ยนรู้ในศตวรรษที
่ 21 ยนด�ำเนินการจัดวงPLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
รู้ในศตวรรษที
๒๑และทักษะอาชี
พ โดยทุกโรงเรี
เชิงในการจั
คุณภาพดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
เชิงครู
คุณร่วภาพ
มกันจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพ
ร่วมกั
ดการเรียนรู้เ่อพืพั่อฒพันา
ฒนาผู
ษะการเรี
ยนรู้ในศตวรรษที
่ ๒๑พและ
ที่มีคุณภาพ ครู
โรงเรี
ยนสันจังกัดดท�ำจัแผนการจั
ดการเรียนการสอนเพื
ให้น้เรีักยเรีนให้
ยนมีมทีทักักษะแห่
งศตวรรษที
่ 21 ทักษะอาชี
และ
ทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด  จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา  ให้นักเรียนมี
นักทัเรีกยษะแห่
นได้รับงศตวรรษที
การพัฒนาทั
กษะอาชี
และได้
แนวทางการศึ
กษาต่อพสายอาชี
่ ๒๑   นั
กเรีพยนได้
รับการพั
ฒนาทักษะอาชี
และได้พแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ
8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
แสดงผลการทดสอบทางการศึกกษาระดั
ษาระดับบชาติ
ชาติขขั้นั้นพืพื้นฐาน (O-NET)
แสดงผลการทดสอบทางการศึ
(O-NET)ระดั
ระดับบชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 6ี่ ๖

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/
นักเรียน
นักเรียน
จานวน
จานวน
ลดลงจาก
นักเรียน ที่มีผลการทดสอบ นักเรียน ที่มีผลการทดสอบ
ปี กศ.
มากกว่าร้อยละ 50
มากกว่าร้อยละ 50
ที่
ที่
2559
เข้าสอบ จานวน ร้อยละ เข้าสอบ จานวน ร้อยละ

2,505
2,505
2,505
2,505

869
373
320
363

34.69
14.89
12.77
14.49

2,707
2,707
2,707
2,707

1,616
999
322
540

59.69
36.90
11.89
19.96

-25.00
-22.01
0.88
-5.47

ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA    ครูมีความเข้าใจและมีทักษะ
ในการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET และ PISA  นิเทศติดตามให้ข้อแนะน�ำ
การจัดท�ำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   จัดท�ำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน O-NET   เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอน ชั้น ป.๖ จ�ำนวน ๑๖๕ คน และครูผู้สอนชั้น ม.๓ จ�ำนวน ๔๕ คน
เชิงคุณภาพ
ครูมคี วามเข้าใจและมีทกั ษะในการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชีว้ ดั และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ระยะเวลาในการด�ำเนินงานแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้างจ�ำกัด
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เชิงคุณภาพ
ครูมีความเข้าใจและมีทักษะในการวิ
เคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดและการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA
รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้างจากัด
เสนอแนะเพื่อ่อการพั
การพั
ฒนา
ข้ออเสนอแนะเพื
ฒนา
แลกเปลี่ยนเรี
่ยนเรียนรู
ยนรู้ ถอดบทเรี
้ ถอดบทเรี
ยนส�
บโรงเรี
ยน/ครู
ที่ประสบความส�
เร็จตามเป้
าหมาย
แลกเปลี
ยนส
าหรัำหรั
บโรงเรี
ยน/ครู
ที่ประสบความส
าเร็จำตามเป้
าหมาย
แสดงผลการทดสอบทางการศึ
ฐาน (O-NET)
(O-NET)ระดั
ระดั
ธยมศึ
กษาปี
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดั
กษาระดับบชาติ
ชาติขขั้นั้นพืพื้น้นฐาน
บชับ้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ 3ที่ ๓

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/
นักเรียนที่มีผล
นักเรียนที่มีผล
จานวน
จานวน
ลดลงจาก
การทดสอบ
การทดสอบ
นักเรียน
นักเรียน
ปี กศ.
มากกว่าร้อยละ 50
มากกว่าร้อยละ 50
ที่
ที่
2559
เข้าสอบ จานวน ร้อยละ เข้าสอบ จานวน ร้อยละ

675
675
675
675

210
4
7
2

31.11
0.59
1.04
0.29

621
621
621
621

168
200
4
13

27.05
32.20
0.64
2.09

4.06
-31.61
0.40
-1.80

สาระการเรียยนรูนรู้ท้ที่นี่นักเรีักเรียนที
ยนที
ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
ั้นพื้น(O-NET)
ฐาน (O-NET)
กลุ่มมสาระการเรี
่มีค่มะแนนผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติบขชาติ
ั้นพื้นขฐาน
มากกว่ามากกว่
ร้อยละา
ร้อยละ
เพิ่มกขึารศึ
้นจากปี
ารศึกระดั
ษา ๒๕๕๙
ระดักบษาปี
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
กษาปี2ที่กลุ
๓ ่มจ�สาระการเรี
ำนวน ๒ กลุยนรู
่มสาระการเรี
ยนรู้
50
เพิ่มขึ๕๐
้นจากปี
กษาก2559
บชั้นมัธยมศึ
3 จานวน
้
เร็จของการด�
เนินงาน  
กิจกรรมพั
มัธยมศึ
ษาปี
ี่ ๓ ้คให้วามเข้
มีความรู
้ความเข้าใจ
ผลสผลส�
าเร็จำของการด
าเนินำงาน
กิจกรรมพั
ฒนาครูฒ
ผู้สนาครู
อนชั้นผมัู้สธอนชั
ยมศึ้นกษาปี
ที่ 3กให้
มีคทวามรู
าใจในการ
หลัวกชี้วสูัดตรตั
วชี้วัด และการเขี
ยนข้อสอบตามแนว
มีความเข้
าใจและมีเคราะห์
ทักษะ
วิในการวิ
เคราะห์เหคราะห์
ลักสูตรตั
และการเขี
ยนข้อสอบตามแนว
O-NET&PISAO-NET&PISA
ครูมีความเข้าครู
ใจและมี
ทักษะในการวิ
ในการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET และ PISA   ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักสูตร ตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET และ PISA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความรู้
ขอนแก่
เขต 1 พัฒเนาครู
ที่ 6 และชั
ยมศึกษาปีที่ 3 O-NET&PISA
ให้มีความรู้ความเข้
ความเข้นาใจในการวิ
คราะห์ผู้สหอนชั
ลักสู้นตประถมศึ
รตัวชี้วัดกษาปี
และการเขี
ยนข้้นมัอธสอบตามแนว
และาใจในการ
นิเทศติดตาม
ให้ข้อแนะน�ำการจัดท�ำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนชั้น ป.๖ จ�ำนวน ๑๖๕ คน และครูผู้สอนชั้น ม.๓ จ�ำนวน ๔๕ คน
เชิงคุณภาพ
ครูมคี วามเข้าใจและมีทกั ษะในการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชีว้ ดั และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ระยะเวลาในการด�ำเนินงานแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้างจ�ำกัด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนส�ำหรับโรงเรียน/ครูที่ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
๙. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดท�ำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)   สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่สถานศึกษา  จ�ำนวน
๔๕ โรงเรียน
๑. ด้านผู้เรียน
๑) นักเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘
๒) นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการอ่ า นรู ้ เ รื่ อ ง ด้ า นการรู ้ เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ด้านครู
๑) ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการ
ประเมินนักเรียนนานาชาติ ( PISA) ด้านการอ่านรูเ้ รือ่ ง ด้านการรูเ้ รือ่ งคณิตศาสตร์ และด้านการรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์
๒) ให้ครูเข้าถึงแหล่งความรู้จากสื่อระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของ สสวท. PISA Like PISA Thailand สสวท. มาใช้ฝึกนักเรียน
๓. ด้านการบริหารจัดการ
๑)   สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้กับครู เพื่อรองรับการทดสอบ PISA
๒) สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน ให้นักเรียนฝึกทาข้อสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ PISA Like ของ สสวท. โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ระบบ Internet ไม่เสถียร ท�ำให้นักเรียนทาข้อสอบในคอมพิวเตอร์ไม่คล่อง
๒. นักเรียนไม่มีความอดทนในการอ่านสถานการณ์และโจทย์
๓. กลุ่มเป้าหมายให้ความส�ำคัญน้อย เนื่องจากเป็นการสุ่ม
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑) ครูผสู้ อนร้อยละ ๑๐๐ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการยกระดับคุณภาพผูเ้ รียน สูค่ วามพร้อมใน
การประเมินนักเรียนนานาชาติ ( PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์
              ๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมิน ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
              ๓) ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ประเมินนักเรียนนานาชาติ ( PISA)
เชิงคุณภาพ
๑) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อม ในการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ ( PISA) ) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
            ๒) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
            ๓) ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เข้ารับการพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินนักเรียนนานาชาติ
(PISA)
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑) ระยะเวลาในการด�ำเนินงานมีค่อนข้างจากัดต่อการจัดกิจกรรม
๒) การเข้าใช้โปรแกรมการสอบในรูปแบบ Live CD มีข้อจากัดมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งความตระหนั ก ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นเห็ น ความส� ำ คั ญ ของทั ก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการใช้ระบบออนไลน์ขอ้ สอบ และการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมิน
ของ  PISA ๒๐๑๘ มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในโครงการ
การพัฒนาครูแบบครบวงจร  จ�ำนวน  ๓,๓๖๗,๑๐๐ บาท
กระบวนการด�ำเนินงาน
๑. ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานผู้ไม่ผ่านการพัฒนา/ไม่เข้ารับการพัฒนา
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ไม่ผ่านการพัฒนารูปแบบครบวงจร
๔. สรุปข้อมูลประเมินผล ติดตามการพัฒนา
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ผู้บริหารในสังกัด   จ�ำนวน ๑๕๔ คน
๒. ครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ�ำนวน ๑๒๗๒ คน  
๓. รองผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่  จ�ำนวน ๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนามีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. โครงการการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   จัดท�ำโครงการนิเทศ ติดตามครูสอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp) ได้รับการพัฒนาตามระบบของ สพฐ. โดยในช่วงแรกเป็นครูที่ผ่านการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ
CEFR ที่มีผลการสอบในระดับ A๒ ขึ้น ไป และในช่วงต่อมาขอให้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่มีผลการทดสอบ
CEFR ก็สามารถสมัครอบรมได้
กระบวนการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)  ให้คุณครูเลือก
รุ่นที่สนใจด้วยความสมัครใจและสมัครทางออนไลน์ หลังจากนั้นผู้จัดการศูนย์ฯ / เลขาศูนย์ฯ ได้ส่งรายชื่อครู
ที่สมัครทางออนไลน์ส่งมาให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและยืนยันการสมัครอบรม
ไปยังศูนย์อบรมฯ และท�ำหนังสือแจ้งครูเพื่อเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. มีครูเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นที่ก�ำหนดประมาณรุ่นละ   ๕ คน และมีเข้ารับการอบรมทุกรุ่น
(รุ่นที่ ๑๑-๑๖)
๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งหมด จ�ำนวน ๑๕๖ คน
           ๓. ครู ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษที่ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาครู ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ ภู มิ ภ าค (Boot Camp)  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ�ำนวน  ๑๘ คน
๔. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทีเ่ ข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค (Boot Camp) ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๕ คน
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๕. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทีเ่ ข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค (Boot Camp) ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับการอบรมครบตามหลักสูตรที่ก�ำหนดคือสามสัปดาห์ และเข้ารับการ
Follow on หลังจากรับการอบรมไปแล้ว ๑ เดือน เพื่อติดตามผลการด�ำเนินการหลังจากอบรมแล้ว ในการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว Boot Camp
๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการอบรมพัฒนาและสามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. การด�ำเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณในการสมัครแบบออนไลน์ค่อนข้างมีปัญหามาก เนื่องจาก
ระบบการลงทะเบียนไม่แยกรุ่นแยกไฟล์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ท�ำให้ศูนย์ที่เป็นจุดอบรม
แนวทางในการพัฒนา
๑. ควรให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษและส่งเข้าอบรม
๒. ควรด�ำเนินการให้ได้จ�ำนวนห้องมากกว่าและควรมีอบรมในช่วงปิดเทอมให้มากขึ้น เนื่องจาก
ช่วงเปิดเทอมผู้บริหารสถานศึกษาไม่อยากให้ครูมาอบรมเพราะใช้เวลานาน ไม่มีครูสอนแทน
๓. โครงการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ได้รายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบ
ออนไลน์ (Human Resource Management System : HRMS) ทั้ง ๕ งาน ได้แก่ งานทะเบียนประวัติ
งานอัตราก�ำลัง งานเลื่อนเงินเดือน งานย้าย และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานทะเบียนประวัต  ิ จัดท�ำขอปรับวุฒกิ ารศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท�ำแฟ้ม
ประวัติ ก.พ.๗  จัดท�ำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปล การแก้ไขวันเดือนปีเกิด เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล  
ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา  ในทะเบียนประวัติ บันทึกวันลาประจ�ำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ออกจากราชการทุกกรณี   งานสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ (กบข) สมัครสมาชิก (กสจ.)
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ได้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ�ำ ในสังกัด ในการเปลี่ยนแปลง
ประวัติใน ก.พ.๗ บุคลากรในสถานศึกษา  จ�ำนวน ๑๕๖ โรงเรียน บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จ�ำนวน ๑๐๙ คน
เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ได้รับการเปลี่ยนแปลงประวัติ ใน ก.พ.๗
งานอัตราก�ำลัง   วิเคราะห์และวางแผนอัตราก�ำลังคน งานปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง
จัดสรรอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งานเปลี่ยน
ต�ำแหน่งลูกจ้างประจ�ำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ(ว่าง)เป็นต�ำแหน่งพนักงานราชการ งานบริหารพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างชัว่ คราวตามกรอบทีไ่ ด้รบั จัดสรร งานปรับระดับชัน้ งานลูกจ้างประจ�ำ ๘. งานตัดโอนอัตราก�ำลัง
และการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ�ำงานประเมินค่างานเพื่อขอก�ำหนดต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา ๓๘ค(๒)  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะช�ำนาญการ
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ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ มี เ กณฑ์ อั ต ราก� ำ ลั ง ส� ำ หรั บ ใช้ ใ น
การบริหารอัตราก�ำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด รวมถึงจ�ำนวนครู จ�ำนวนนักเรียน เพศ วิทยฐานะ ล�ำพื้นที่ตั้ง
ครบทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
การศึกษาสภาพการจัดแผนอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ แสดงให้เห็นว่าแผนอัตราก�ำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสามารถ
บ่งชี้ สภาพอัตราก�ำลังข้าราชการครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียน  เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์อตั ราก�ำลังทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ซึ่งจะน�ำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้  โดยน�ำผลการวิเคราะห์เกณฑ์อัตราก�ำลัง
มาเปรียบเทียบกับอัตราก�ำลังที่มีอยู่   และจ�ำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาเอกตามแผนการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  ให้การด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่อ
ผู้รับการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้   การวางแผนอัตราก�ำลังส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นอกจากจะวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ ภารกิจ และนโยบาย แล้วยังต้องวางแผนก�ำลังคนเพื่อใช้ก�ำลัง
คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนกระจายก�ำลังคนหรือเริ่มการวางแผนก�ำลังคนตั้งแต่
ระดับสถานศึกษา   ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนมีสภาพอัตราก�ำลังที่ขาดแคลน ในขณะที่
สภาพอัตราก�ำลังข้าราชการครูในภาพรวมทั้งส�ำนักงานไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว   และหากมีการพิจารณาใน
รายละเอียดที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอกที่ข้าราชการครูส�ำเร็จการศึกษา พบว่าบางสาขาวิชาเอกมีความขาดแคลน
เป็นอย่างมากดังนั้นการวางแผนอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเน้นแก้ปัญหา
ให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของจ�ำนวน   และคุณภาพของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับทิศทางการวางแผนการจัด
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. การคืนอัตราเกษียณข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ล่าช้า  เนื่องจากติดเงื่อนไขของหน่วยงาน
ที่อยู่เหนือขึ้นไป
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว มาทดแทนมีจ�ำนวนจ�ำกัด
๓. โรงเรียนไม่เข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์เกณฑ์อัตราก�ำลัง
ข้อเสนอแนะ
๑. ในการคิดวิเคราะห์อัตราก�ำลังต้องศึกษา กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ (เกณฑ์อัตราก�ำลัง) ในการจัด
ท�ำแผนอัตราก�ำลังในปัจจุบัน การวางแผนล่วงหน้าและการเก็บสถิติ
๒. การวางแผนอัตราก�ำลังล่วงหน้าต้องค�ำนึงถึงอัตรา  การเกิด การย้ายถิ่น และการเข้า-ออกกลางคัน
ของเด็ก การเลื่อนชั้นอัตราการศึกษาต่อของประชากรวัยเรียนในเขตบริการและอัตราการสูญเสียอัตราข้าราชการ
ครูระหว่างปี
๓. สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและ สามารถด�ำเนินการวางแผนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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๔. ควรให้มกี ารเพิม่ โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการ มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนหน่วยงาน
ภายนอก  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะประสบการณ์ กระบวนการคิด
๕. ปรับปรุงและพัฒนาและส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพอัตราก�ำลัง ของเขตบริการ
งานเลือ่ นเงินเดือน  การเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้   
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เรื่อง   แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือ ต�ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐   ขั้นตอนการแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาเลื่อนเงินเดือนตามประกาศของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  แบ่งกลุ่มข้าราชการเป็น ๓ กลุ่ม คือ          
๑. กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา  ๒. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ๓. กลุ่มข้าราชการในส�ำนักงาน
สถานศึกษา ๑. ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด                                                   
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด  ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับ
บัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ.
๓. พิจารณาเลือ่ นเงินเดือน ให้พจิ ารณาเลือ่ นทัง้ ปี ๒ ขัน้ ได้ไม่เกินโควตา ๑๕%  ของจ�ำนวนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ เฉพาะจ�ำนวนเต็มในสถานศึกษาและผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ (๑ ขั้น)
๔. โรงเรียนเสนอผู้ส�ำรอง ไปยังกลุ่มฯ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
๒. พิจารณา กลัน่ กรอง จากบัญชีผสู้ ำ� รองทีโ่ รงเรียนเสนอ จ�ำนวนตามความเหมาะสมโดยให้พจิ ารณา
จากผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้เรียนเป็นหลัก พิจารณาถึงความประพฤติ  ในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ   วิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด และตามข้อค�ำนึงของ สพฐ. เช่น
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
๒) ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓) ผลการประกวดรางวัลผูม้ ผี ลงานดีเด่นประสพผลส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ เพือ่ รับรางวัลทรงคุณค่า 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC  AWARDS)
๔) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการ
สถานศึกษาและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ   ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
ระดับเขตพื้นที่ ๑. แต่งงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พิจารณาโควตาทีเ่ หลือจากการใช้เลือ่ นเงินเดือนโควตาตัวเต็มทุกกลุม่ โดยแบ่งสัดส่วนทีเ่ หมาะ
และเป็นธรรม ดังนี้
๒.๑) จัดสรรคืนกลุ่มพื้นที่
๒.๒) จัดสรรคืนตามประกาศของ สพฐ. ๒๕๕๑ และ ข้อค�ำนึงของส�ำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น

- ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
-   ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร
-   หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก�ำลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง
                         
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
                           - ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                         
- ผลการประกวดรางวัลผูม้ ผี ลงานดีเด่นประสบผลส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ เพือ่ รับรางวัล
ทรงคุณค่า ส�ำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC  AWARDS)
                           - ผลการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจั ด การสถานศึ ก ษาและผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
                            - การให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษา  
- งานนโยบาย มีผลส�ำเร็จตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ๖ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จัดท�ำบัญชีรายละเอียดน�ำเสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔. ผู้มีอ�ำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน
ผลการด�ำเนินการ
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ ได้เลื่อนเงินดือนอย่าง
เป็นธรรม และสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนได้ถูกต้องรวดเร็ว
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเลื่อนเงินเดือนได้พัฒนา
ระบบการท�ำงานการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการด�ำเนินการเลื่อนเงินเดือน
๔. เป็นฐานข้อมูลในระบบบริหารงานบุคคล เป็นปัจจุบันสามารถน�ำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ของ  สพฐ และ ก.ค.ศ.
๒. การด�ำเนินการจัดท�ำโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ หรือการออกปฏิบัติในการเก็บข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษางบประมาณมีน้อย
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการด�ำเนินการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาและและในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งานย้าย  ๑. เสนอค�ำร้องขอย้ายไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อด�ำเนินการน�ำเสนอ กศจ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี

143

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น
ในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ส�ำหรับต�ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัตต่อไปผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ในรอบระยะเวลาการยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอย้ า ยของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา  ต� ำ แหน่ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน ๔๔ ราย สายงานการสอน ๑๙๕ ราย ได้รับการพิจารณา ครั้งที่ ๑ จ�ำนวน ๒๖ ราย
ย้ายตัดโอนต�ำแหน่ง ๓๘ ค(๒) จ�ำนวน ๘ ราย และย้ายต�ำแหน่ง ๓๘ ค(๒) จ�ำนวน ๒ ราย และย้ายเปลี่ยน
ต�ำแหน่งศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน ๓ ราย
เชิงคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  มีข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่แทนต�ำแหน่งว่าง
ท�ำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในเขตพื้นที่ได้   สถานศึกษามีข้าราชการครู ปฏิบัติงานต�ำแหน่งว่าง
มีครูปฏิบัติงานสอน เต็มความรู้ ความสามารถ เต็มเวลา ท�ำให้เกิดประสิทธิผลการจัดการศึกษา
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ศึกษาระเบียนหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา  แจ้ ง แนวปฏิ บั ติ แ ละปฏิ ทิ น การด� ำ เนิ น การเสนอขอพระราชทานให้ โ รงเรี ย น
และข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�ำ ในสังกัด โรงเรียนด�ำเนินการส�ำรวจและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานของ
ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ สนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ส ่ ง ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผู้เสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   จัดท�ำบัญชีสรุปรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเสนอที่ประชุมพิจารณา  น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของ
ผูเ้ สนอขอพะราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา .รายงานส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อด�ำเนินการต่อไป
ผลการด�ำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาตามที่เสนอขอ  จ�ำนวน  ๑๔๖  ราย  และมีความภาคภูมิใจ  มีขวัญและก�ำลังใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   ผู้เสนอขอบางราย
ขอซ�้ำชั้นตราเดียวกัน ขอปีติดกัน   จัดส่งเอกสารไม่ครบตามที่แจ้งให้ทราบ   ท�ำให้ผู้เสนอขอไม่สามารถ
ขอพระราชทานได้ เช่น การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา   ไม่แนบส�ำเนาทะเบียนบ้าน   หรือ
ก.พ.๗ การจัดพิมพ์แบบประวัติ   ไม่เรียงปี เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีแนวทางการแก้ไชโดยการชี้แจงการส่งเอกสารใน
การเสนอขอให้ผู้เสนอขอทราบและจัดส่งให้ครบถ้วนเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   
จ�ำนวน  ๒๔  อัตรา โรงเรียนมีครูสอนนักเรียนได้แก้ปัญหาความขาดแคลน อัตราก�ำลัง ผลการเรียนของนักเรียน
ดีขึ้น
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ได้รับการจัดสรรอัตราก�ำลังน้อย ในภาพรวม ยังถือว่ามีความขาดแคลนครูผู้ทรงคุณค่า
๒. ครูผู้สอนได้สอนนักเรียนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และได้สอนกลุ่มสาระวิชามากกว่า ๓ กลุ่มสาระ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ขอให้จัดสรรงบประมาณเพื่ออบรมพัฒนา
๒. เป็นโครงการที่ดี เด็กได้เรียนรู้จากครูผู้ทรงคุณค่า โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๑. โครงการประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ส�ำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.๑๔  
เด็กเกิดปี พ.ศ.๒๕๔๕ จ�ำแนกตามรายต�ำบล/เทศบาล จากอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบ้านฝางอ�ำเภอพระยืนและเทศบาล
ประกาศส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เรื่อง   การรับนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 
๒๕๖๑   ส�ำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ประชุมผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน
๑๕๖ คน  รับทราบนโยบายการรับนักเรียนและการเรียนต่อครบ ๑๐๐ %  และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในสังกัดได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครบ ๑๐๐ %
๒. โครงการนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร
ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๐ %   โดย จัดท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการรับนักเรียนและการเรียนต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวการศึกษาเพือ่ การเรียนต่อของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๒ รุน่
๒ วันจ�ำนวน ๘๒๑ คน  การท�ำ MOU กับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ท�ำให้นักเรียน
มีแนวทาง และทางเลือก มีความเข้าใจในการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ที่ตัวเองชอบ
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ผูป้ กครองและนักเรียนส่วนใหญ่ตอ้ งการให้นกั เรียนไปหางานท�ำเพือ่ หารายได้มาช่วยครอบครัวมีฐานะ
ยากจน
๒. นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ติดสารเสพติด จึงไม่เรียนต่อ อยู่เฉย ๆ เป็นภาระของ
ครอบครัว
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. สร้างความตระหนักและปรับแนวความคิดของผู้ปกครองและนักเรียนโดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย
๒. ประสานสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาจัดหาทุนให้กับนักเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ ๑ สร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น�้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  จัดท�ำโครงการสร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหาร
จัดการขยะ น�ำ้ เสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑  น�ำนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
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ตอนต้นของโรงเรียนน�ำร่อง   จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ๆ ละ คน ครูผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนละ ๒ คน และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จ�ำนวน ๕ คน เข้าค่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จ�ำนวน ๒ รุ่น  
ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน  ๘  โรงเรียน ๆ ละ ๑๐
คนครูผู้ควบคุม  โรงเรียนละ  ๒  คน  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๕ คน  เข้าค่าย ณ  ศูนย์การ
เรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๓
รุ่นที่ ๒ วันที่   ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๑   น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน  ๘ โรงเรียน ๆ ละ
๑๐ คน ครูผู้ควบคุม โรงเรียนละ  ๒ คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๕ คน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้
ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
กระบวนการการเรียนรู้ ฟังบรรยาย และเชิงปฏิบัติจริง จ�ำนวน  ๘  ฐานการเรียนรู้  ดังนี้  
ฐานที่ ๑ ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ฐานที่ ๒ อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ ๓ Zero Waste
ฐานที่ ๔ น�้ำใช้รู้ใช้รู้น�้ำ
ฐานที่ ๕ โลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน
ฐานที่ ๖ ห้องเรียนสีเขียว
ฐานที่ ๗ เส้นทางชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA
ฐานที่ ๘ บ้านประหยัดพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

๑. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง   โครงการเสริมสร้างทักษะงานวิชาชีพเพื่อการมีงานท�ำและรายได้
ระหว่างเรียน ลดอัตราออกกลางคัน การป้องกันและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันส�ำรวจนักเรียน
ที่มีแนวโน้มออกกลางคันโดยก�ำหนดให้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อทราบข้อมูลรายบุคคล
และให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้ตรงตามความเป็นจริง   จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนให้โรงเรียนเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา  โรงเรียนติดตามนักเรียนขาดเรียน ผิดปกติ   แจ้งโรงเรียนติดตาม
นักเรียนกลับมาเข้าเรียนและประสานหน่วยงานทางการศึกษาอื่นขอความร่วมมือรับนักเรียนที่มีความจ�ำเป็น
ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้
๒. โครงการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชุม
เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา   ออกตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
จัดแนะแนวการศึกษาต่อร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ จัดท�ำ MOU กับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม จากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ ดังนี้
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๑. ด้านวิชาการ จัดหาครูผู้สอนให้ครบชั้นเรียน จัดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน จัดทัศนศึกษานอก
สถานที่ จัดแนะแนวการเรียนต่อ
๒. ด้านงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และจัดหางบประมาณจากท้องถิ่นมาช่วย
สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 
๓. ด้านการบริหารงานบุคคล จัดหาครูผสู้ อนตรงตามความถนัด จัดให้มกี ารอบรมครูดา้ นพัฒนาการเรียน
การสอน ให้ขวัญก�ำลังใจแก่ข้าราชการครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์
๔. ด้านบริหารทั่วไป   เปิด Open Houseเพื่อให้ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครองได้เข้ามารับรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาและเห็นผลงานของนักเรียน มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   มีการประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน ประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจในการด�ำเนินงาน
ตามแผนและปฏิทินที่ก�ำหนด ด�ำเนินการตามขั้นตอนการด�ำเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน รายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ๑๕๖ โรงเรียนได้รับสนับสนุนทุกด้าน   ชุมชน ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี เชิงคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดร้อยละ ๗๐ ได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้นและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของบุคคล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนยากจน จึงไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเพราะต้องไปท�ำงาน
ต่ า งถิ่ น ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเข้าใจและสามารถร่วมมือกันพัฒนา 
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ส่วนที่ ๔
กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานสู่ความส�ำเร็จ
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ส่วนที่ ๔
กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
สู่ความส�ำเร็จ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยให้ความส�ำคัญกับผู้เรียน   และน�ำนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์  จุดเน้น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับบริบท  สภาพปัญหา  และความต้องการของเขตพื้นที่  มีการวางแผน  การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบควบคุม
การประเมินผล  รายงานผล  และน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา   มีความส�ำคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือใน
การบริหาร เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารท�ำให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ จุดเน้น แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ว่างานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้
การบริหารจัดการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ จุดเน้น แผนงานและโครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการศึกษาไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ก�ำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ   ตลอดจนค่านิยมแบบมีส่วนร่วม
ร่วมคิด ร่วมท�ำ พัฒนาการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วย มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเห็นคุณค่า
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนโยบายส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โดยน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี ภายใต้แนวคิดและมีกระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
สู่ความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ดังนี้
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สร้างความตระหนัก   ความรู้   ความเข้าใจ   ให้บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   ประจ�ำปี   ให้ตระหนักในภารกิจที่
จะต้องด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบ
เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ
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๒.  จัดท�ำแผนติดตามความก้าวหน้าของนโยบาย ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของนโยบาย
๓. จัดท�ำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของโครงการ
๔. ก�ำหนดเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพรอง ในการดูแลตัวชี้วัดและก�ำกับ/เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด โดย
จัดท�ำแผน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด  
๕. มอบหมายให้รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบในการประสาน
ก�ำกับในการติดตามความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของของนโยบายและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี  
แล้วรายงานผลการด�ำเนินงาน     
๖. เร่งรัดการด�ำเนินงานโครงการ   ตามตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส  
ระดับกลุ่มสถานศึกษา
๑. สนับสนุนปัจจัยเอื้อให้กลุ่มสถานศึกษา  แนะน�ำ ช่วยเหลือ งานวิชาการภายในกลุ่มสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
๓. นิเทศ ติดตาม และจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ระดับสถานศึกษา
๑. สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน
๒. ก�ำหนดให้มีผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท�ำแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
๓. มอบหมายให้มผี ปู้ ระสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก�ำกับ ติดตามและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนิน
การรายงาน ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสาธารณชน
๔. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด�ำเนินการ รองรับการติดตามจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามประเมินผล
๕. จัดท�ำแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน�ำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ
๖. จัดให้มกี ารประเมินตนเองตามตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละรายงานผลตามทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาก�ำหนด
๗. สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผลตอบแทนการปฏิ บั ติ ร าชการตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิภาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมตามนโยบาย พุธเช้า ข่าว สพฐ.
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมตามนโยบายผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมคำ�รับรองปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ร่วมกับ สถานีตำ�รวจภูธรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ตามนโยบายในการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
“HONGKONG INTERNATIONAL ROBOTIC OLYMPIAD ๒๐๑๘”
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำ�ปี ๒๕๖๑
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ เปิดหลักสูตรทำ�นา โครงการอาหารกลางวัน
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ค�ำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำเอกสาร
รายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ค�ำสั่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ที่ ๔๖๖/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  จะด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ตามภารกิจของส�ำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   เพื่อให้ทราบถึงผลการด�ำเนินงานของโครงการและความส�ำเร็จจากการน�ำนโยบาย
ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ร วมถึ ง การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส าธารณชนทราบ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท� ำ เอกสารรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
นายวิเศษ  พลอาจทัน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
นายศิริกุล  นามศิริ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
นายเสด็จ  ทะยะราช
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
มีหน้าที่   ให้ค�ำปรึกษา  เสนอแนะ  แก้ปัญหาอุปสรรค  ก�ำหนดกรอบกิจกรรมและอ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

คณะกรรมการด�ำเนินงาน
นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่
นางสุมัทนา  แก้วจินดา
นายสมหวัง  บุญสิทธิ์
นางสมคิด  เมืองสอน
นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล
น.ส.วิจิตร  มูลแวง

สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๗. นายบุญเรียน  จันทรเสนา นิติกรช�ำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ
๘. นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๙. นางวิไลวรรณ  รักสนิท
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๐. นางสารภี  ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑. นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางณัฐยา  สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วิเคราะห์   สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ   ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คณะกรรมการจัดท�ำเอกสารรายงานผล/ภาพกิจกรรม/ออกแบบปกรูปเล่มกราฟฟิค
นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ประธานกรรมการ
นางสุมัทนา  แก้วจินดา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
นางณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสารภี  ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางจรวยพร  หาดสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
นางณัฐยา  สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดท�ำรายละเอียดผลการด�ำเนินงานของโครงการและจัดท�ำสรุปผลการ   ด�ำเนินงานโครงการ  
ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  ในการด�ำเนินงาน  พร้อมภาพกิจกรรมประกอบในเอกสารรายงานผล  ออกแบบปก กราฟ
ฟิค จัดท�ำรูปเล่ม
๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
๒. นางวิไล  มั่งคั่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสุนทรียา  มหาโยธา
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางธษฤวรรณ  แสนธิ
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่    ด�ำเนินการด้านหลักฐานการเบิก-จ่ายเงิน ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง การจัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี
ต่อไป

ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าที  ่ ด้วยความวิรยิ ะ  อุตสาหะ  และรับผิดชอบต่อภารกิจทีม่ อบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่   ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑          

￼

			
(นายภูมิพัทธ เรืองแหล่)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่          
นายวิเศษ  พลอาจทัน
นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย
นายศิริกุล  นามศิริ
นายเสด็จ  ทะยะราช
นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

คณะท�ำงาน

นางสุมัทนา  แก้วจินดา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางณิชฃารีย์   ตั้งวานิชกพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ  
นางสารภี  ประจันตะเสน    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นางจรวยพร  หาดสมบัติ   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นางณัฐยา  สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม/หน่วย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

รวบรวม /วิเคราะห์ /สรุป/รายงานผล/เขียนรายงานต้นฉบับเอกสารและจัดท�ำรูปเล่ม
นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง

ประสานการพิมพ์

นางธษฤวรรณ  แสนธิ

บรรณาธิการกิจ

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่    
นางสุมัทนา  แก้วจินดา            
นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ     

นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ    
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