




รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ค�ำน�ำ

	 ส�ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑				มหีน้ำทีใ่นกำรส่งเสรมิ		สนบัสนนุ			

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่ให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ	 กำรปฏิบัติหน้ำที่จนบรรลุผลส�ำเร็จได้	 

และมีระบบกำรวำงแผน	กำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ		เพื่อสนับสนุน		ส่งเสริม		พัฒนำประสำนกำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำและที่ส�ำคัญยิ่ง	 คือ	 กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ	 เพื่อน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์	 วำงแผน	 กำรด�ำเนินงำน 

ในปีต่อไป

  

	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑		 

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑		จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/

กิจกรรม	 ยุทธศำสตร์	 ตัวชี้วัด	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 จุดเน้นตำมข้อส่ังกำรของนำยกรัฐมนตรี		

รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	และเผยแพร่			ประชำสัมพันธ์	

ให้ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ซึ่งเป็นขั้นตอนส�ำคัญที่บ่งบอกถึงกำรพัฒนำงำน	ทั้งผลส�ำเร็จตำมยุทธศำสตร	์ 

ตัวชี้วัด	 และเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด	 เพื่อน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน	 อีกทั้งน�ำข ้อมูลที่ได ้ไปใช้ใน 

กำรวำงแผนพัฒนำ	ปรับปรุง	กำรด�ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/

โครงกำร	และ	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน	ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี	 ท�ำให้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

เสร็จสมบูรณ์	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนฉบับนี้	 	 จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับกำร

จัดกำรศึกษำในโอกำสต่อไป

                                     

                     

                                                                

	 (ดร.ภูมิพัทธ		เรืองแหล่)

	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
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สำรบัญ
หน้า

พระบรมราโชบาย

สารผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ส่วนที่ ๑  บทน�า     
	 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ			 ๓
	 อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน	 ๔
	 คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ	 ๕
	 ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ	 ๖
	 กลุ่มภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ	 ๗
	 โครงสร้ำงส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ	 ๑๗
	 ข้อมูลพื้นฐำน	 	 ๑๘

ส่วนที่ ๒  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้ำประสงค์	ยุทธศำสตร์		กลยุทธ์		นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 ๒๓
	 จุดเน้นพิเศษตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี	 ๒๕
	 ปฏิญญำพองหนีบ	 ๒๖

ส่วนที่ ๓  ผลการด�าเนินงาน
	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปี	 ๓๓
																	งบตำมภำระงำน	 ๓๓
																	งบแลกเป้ำ/งบจำก	สพฐ.	 ๗๑
	 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์	ตัวชี้วัด		 ๑๒๑
 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง		 ๑๒๑
 ยุทธศาสตร์ที่	๒	 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด	 ๑๒๕
																										 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	
 ยุทธศาสตร์ที่	๓	 ส่งเสริม	สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ		 ๑๓๙
 ยุทธศาสตร์ที่	๔	 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ		 ๑๔๕
 ยุทธศาสตร์ที่	๕	 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			 ๑๔๕
 ยุทธศาสตร์ที่	๖	 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
	 	 มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ	 ๑๔๖

ส่วนที่ ๔  กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานสู่ความส�าเร็จ  

 ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ๑๕๑

ภาคผนวก     
	 ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน		 ๑๖๙
	 ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 คณะท�ำงำน	 	 ๑๗๑
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน	๔	ด้าน
 ๑.	 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

  ❍		ควำมรู้	ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง

  ❍		ยึดมั่นในศำสนำ

  ❍		มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์

  ❍	 มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

 ๒.		มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม

  ❍	 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด	ชอบ	ชั่ว	ดี

  ❍		ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ	สิ่งที่ดีงำม

  ❍	 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด	สิ่งที่ชั่ว

  ❍	 ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง

 ๓.		 มีงานท�า	มีอาชีพ

  ❍		กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว	 หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ ่งให้เด็กและ 

	 	 	 เยำวชนรักงำน	สู้งำน	ท�ำจนงำนส�ำเร็จ

  ❍	 กำรฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ ่งหมำยให้ผู ้เรียนท�ำงำนเป็น	 

	 	 	 และมีงำนท�ำในที่สุด

  ❍	 ต้องสนับสนุนผู้ส�ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ	มีงำนท�ำ	จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

 ๔.		 เป็นพลเมืองดี

  ❍		กำรเป็นพลเมืองดี	เป็นหน้ำที่ของทุกคน

  ❍	 ครอบครัว	 สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท�ำหน้ำที ่

	 	 	 เป็นพลเมืองดี

  ❍		กำรเป็นพลเมืองดี	 คือ	 “เห็นอะไรที่จะท�ำเพื่อบ้ำนเมืองได้	 ก็ต้องท�ำ”	 เช่น	 งำนอำสำสมัคร 

	 	 	 งำนบ�ำเพ็ญประโยชน์	งำนสำธำรณกุศล	ให้ท�ำด้วยควำมมีน�้ำใจและควำมเอื้ออำทร
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สาร

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	๑

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ

โดยด�ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 

ศึกษำขั้นพื้นฐำน	 จุดเน้นตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี	 และน�ำผลกำรด�ำเนินงำนเชิงพื้นที่	 	 เพื่อมุ่งสู ่

วิสัยทัศน์	“คุณภำพคู่คุณธรรม	เป็นองค์กรชั้นน�ำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”		

	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน		ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๖๑		ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรมีส่วนร่วม 

ของทุกภำคส่วน		ในกำรส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		

สำมำรถรังสรรค์ผลงำนเพื่อพัฒนำเด็กให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 ท้ังทำงร่ำงกำย	 จิตใจ	 สติปัญญำ	 ควำมรู้	 

และคุณธรรม	 มีจริยธรรม	 ในกำรด�ำรงชีวิต	 สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข	 เป็นบุคคลท่ี 

มคีวำมเก่ง	ด	ีมสีขุ	ด�ำรงชวีติตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง			ทีมุ่ง่พัฒนำคณุภำพผู้เรียนตำมศำสตร์

พระรำชำ	 รวมทั้งพัฒนำทักษะผู้เรียน	 ๓	 ด้ำน	 คือ	 ด้ำนทักษะทำงวิชำกำร	 ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ	 และ 

ทักษะชีวิต	 เพื่อให้ผู ้เรียนมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร	 ก้ำวทันเทคโนโลยี	 ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่ำงรวดเร็ว	 มีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ	 สำมำรถดูแลตนเองจำกภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 

มีจิตสำธำรณะ	มีคุณธรรมก�ำกับควำมรู้	 เป็นกรอบในกำรด�ำรงชีวิต	และมีสุขภำวะที่ดี	รวมทั้งขยำยโอกำส

ทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง	 เท่ำเทียม	 และมีคุณภำพ 

ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ	 และ 

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนในโรงเรียนขนำดเล็ก	 กำรพัฒนำครูเป็นกลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน	 โดยส่งเสริมให้ครูเข้ำรับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร	 จ�ำเป็น	 และบริบทของสถำนศึกษำ 

รวมทัง้ขบัเคลือ่นกระบวนกำร	PLC	(Professional	Learning	Community)	สูส่�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	

สถำนศึกษำ	 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดน�ำกระบวนกำรตำมกรอบชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้ทำงวิชำชีพไป 

ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

	 ผมขอขอบคุณ		บุคลำกรในองค์กำรและสถำนศึกษำ	ที่ได้มุ่งมั่น	ทุ่มเท	เสียสละ	ตั้งใจปฏิบัติงำน

ตำมบทบำทหน้ำท่ี	 โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม	 และคุณภำพของผู้เรียน	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะ 

ได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต่อไป

    

  (ดร.ภูมิพัทธ		เรืองแหล่)

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑



ส่วนที่ ๑

บทน�ำ
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ส่วนที่ ๑

บทน�ำ

ความเป็นมาและความส�าคัญ 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			ได้ก�ำหนดกลยุทธ์	๒๐	กลยุทธ์	ให้สอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 

ยทุธศำสตร์	ตวัชีว้ดั		โดยใช้แผนเป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรจดักำร	ก�ำหนดทศิทำงและแนวทำงในกำรจดักำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน	 ที่มีควำมสอดคล้องกันในทุกระดับ	 และมีระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ	 

โดยมีเป้ำหมำยท่ีส�ำคัญ	 คือ	 กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพอย่ำง 

เท่ำเทียมกัน	

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 ๑.	 จัดท�ำนโยบำย	 แผนพัฒนำกำร	 และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ 

นโยบำย	มำตรฐำนกำรศึกษำ	แผนกำรศึกษำ	แผนพัฒนำกำกรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และควำมต้องกำรของท้องถิ่น

	 ๒.	 วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ	 และหน่วยงำนในเขตพื้นที ่

กำรศึกษำ	 และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ	 รวมทั้งก�ำกับ	 ตรวจสอบ 

ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว

	 ๓.	 ประสำน	ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๔.	 ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๕.	 ศึกษำ	วิเครำะห์	วิจัย	และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๖.	 ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง	 ๆ	 รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล	 เพ่ือส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรจัด 

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๗.	 จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๘.	 ประสำน	ส่งเสริม	สนับสนุน	กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รวมทั้งบุคคล	องค์กรชุมชน	องค์กรวิชำชีพ	สถำบันศำสนำ	สถำนประกอบกำร	และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูป

แบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๙.	 ด�ำเนินกำรและประสำน	ส่งเสริม	สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๑๐.	ประสำน	 ส่งเสริม	 กำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำร	 คณะอนุกรรมกำรและคณะท�ำงำน 

ด้ำนกำรศึกษำ

	 ๑๑.	ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ทั้งภำครัฐ	 เอกชน	 และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ๑๒.	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน
	 ๑.	 จัดท�ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอคล้องกับนโยบำย	มำตรฐำนกำรศึกษำ	แผนกำรศึกษำ	

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และควำมต้องกำรของท้องถิ่น

	 ๒.	 วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ

	 ๓.	 ตรวจสอบ	 ติดตำม	 ประเมิน	 และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

และแผน

	 ๔.	 ด�ำเนนิกำรวเิครำะห์และจดัท�ำข้อมูลเกีย่วกบักำรจัดต้ัง	ยบุ	รวม	เลิก	และ	โอนสถำนศกึษำขัน้พ้ืนฐำน

	 ๕	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่

ประธำนกรรมกำร

นำยลือชัย  ใจเดียว

กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ

ดร.สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	

นำยอภิชำติ  ศรีสำรคำม

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยสุเวศย์  บวรพำณิชย์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยพันค�ำ  มีโพนทอง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยเจนณรงค์  วิธีดี

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์  

กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำยทรงวุฒิ  เรืองเจริญ

กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน
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ท�าเนียบผู้บริหาร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

นำยรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

ดร.วิเศษ พลอำจทัน

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

นำยเสด็จ  ทะยะรำช 

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงำม

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

ดร.ศิริกุล  นำมศิริ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑
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ผู้อ�านวยการกลุ่ม/หน่วย

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์  

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นำงวิมลพรรณ  พยัคฆกุล

ผู้อ�ำนวยกำร

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

นำงสำรภี  ประจันตะเสน

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำร

ศึกษำทำงไกล

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

นำงสมคิด  เมืองสอน

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร

นำงเจษฏำภรณ์  วงษ์ทรงยศ       

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำร

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

พัฒนำครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ

นำงสำววิจิตร  มูลแวง

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงวิไลวรรณ  รักสนิท               

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำร

หน่วยตรวจสอบภำยใน

นำยบุญเรียน  จันทรเสนำ

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
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ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์  

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

นำงสุดสงวน  กลำงกำร

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำยประสงค์  บุญมำ

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวพรพิมล  ทักษะวรบุตร

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงมณีวรรณ  นำมโสม

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำยวรำวุธ  ปัทถำพงษ์

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

ดร.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

ดร.พงษ์ลัดดำ  รักณรงค์

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงบุษรำ  อ่อนคง

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงอุบลรัตน์  หำญพำนิชย์

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ
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ดร.ศุภกำนต์  ประเสริฐรัตนะ

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ
ดร.ชนกกำญจน์  ตุไตลำ

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสุกัญญำ  มำช�ำนิ

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

ดร.กีรติวิทย์  สุวรรณธรรมมำ

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวกชพร  จันทนำมศรี

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำร

นำงสำวพรชนก  เหล่ำเทพ

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรเศษ

นำยมิตรชัย  มั่งคั่ง

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงเพ็ญศิริ  ยำสิงห์ทอง

ศึกษำนิเทศก์		ช�ำนำญกำรพิเศษ



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

10

ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์

นักวิครำะห์นโยบำยและแผน	ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงจรวยพร  หำดสมบัติ

นักวิครำะห์นโยบำยและแผน	ช�ำนำญกำร

นำงสำวนพภำภรณ์  ตุงไธสง

นักวิครำะห์นโยบำยและแผน	ช�ำนำญกำร

นำงณัฐยำ  ลีหะวงษ์

นักวิครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
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ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มอ�านวยการ

นำงสมคิด  เมืองสอน

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร

นำงจันทร์ฉำย  อรรถสำร

นักจัดกำรงำนทั่วไป		ช�ำนำญกำร

นำงสุจิตร์  ไขยโก

นักประชำสัมพันธ์		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงชโลทร  กองพันธ์

นักจัดกำรงำนทั่วไป		ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงพัณณ์ชิตำ  เดชอนันตพงศ์

นักจัดกำรงำนทั่วไป		ช�ำนำญกำร

นำงนฤมล  น้อยวัน

นักจัดกำรงำนทั่วไป		ช�ำนำญกำร

นำงสำวสุวิมล  ชุลีทรัพย์

เจ้ำพนักงำนธุรกำร		ช�ำนำญงำน
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นำงวิไล  มั่งคั่ง

นักวิชำกำรเงินและบัญชี		

ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวภรภัทร  แสนพลเมือง

นักวิชำกำรเงินและบัญชี	ปฏิบัติกำร

นำงสำวปุณยนุช  สิริแสนภูมิ

เจ้ำพนักงำนธุรกำร		ช�ำนำญงำน

นำงสุนทรียำ  มหำโยธำ

นักวิชำกำรพัสดุ

ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงวิมลพรรณ  พยัคฆกุล

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

นำงจรรยำ  ส�ำเริง

นักวิชำกำรเงินและบัญชี		ช�ำนำญกำร

นำงธฤษวรรณ  แสนธิ

นักวิชำกำรพัสดุ		ช�ำนำญกำร

นำยเกรียงไกร  อรุณชวนนท์

เจ้ำพนักงำนธุรกำร	ช�ำนำญงำน

 ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นำยวิระธรรม  มำตย์ภูธร

นักทรัพยำกรบุคคล	

ช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงสำววชิรำ  ชื่นใจ

นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร

นำงสำววิจิตร  มูลแวง

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นำยวีระชำติ  โสภำ

นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร

นำงนฤมล  แหวะสอน

นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร

นำงอรอนงค์  ศรีชัย

นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร

นำงอุดมลักษณ์  สุริยะสกุลพงษ์

นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร

นำงธัญญร  มั่งคง

นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร
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ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นำงพัฒนำ  สิมมำโคตร

นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

นำงค�ำพิมำย  นำคะผิว

นักวิชำกำรศึกษำ	ช�ำนำญกำร

นำงปุณิกำ  กิตติภูมิ

นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

นำงสำวละออ  ชัยภูมิ

นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

นำงเจษฎำภรณ์  วงษ์ทรงยศ

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

ท�าเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นำงวิไลวรรณ  รักสนิท

ปฏิบัติหน้ำที่	ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

15

ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นำงสำรภี  ประจันตะเสน
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ด.ต.โอภำส  โคตำ

นิติกร		ช�ำนำญกำร

นำยบุญเรียน  จันทรเสนำ

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี

ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นำยดำวเหนือ  เคนดำ

ครู	ช�ำนำญกำรพิเศษ	ช่วยรำชกำร

นำงสำวสุจิตรำ  ไชยกำศ

เจ้ำพนักงำนพัสดุ	ปฏิบัติงำน

นำงณัฐรินีย์  นำมสีฐำน

นักทรัพยำกรบุคคล		ช�ำนำญกำร

นำงนิ่มนวล  ศรีวงษ์รำช

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน	ช�ำนำญกำร

ท�าเนียบบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โครงสร้ำงของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑
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ข้อมูลพื้นฐำน
ด้ำนปริมำณ		ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑

นักเรียนแยกเป็นระดับ จ�ำนวน(คน)

ระดับก่อนประถม ๔,๗๓๕

ระดับประถม ๑๗,๒๕๘

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๒,๕๙๓

รวม ๒๔,๕๘๖

จ�ำนวนโรงเรียน	จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน	ปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑

ขนำดโรงเรียน จ�ำนวนนักเรียน (คน) จ�ำนวน (โรง)

ขนำดที่	๑ ตั้งแต่	๑-๑๒๐	คน ๙๘

ขนำดที่	๒ ตั้งแต่	๑๒๑-๒๐๐	คน ๓๖

ขนำดที่	๓ ตั้งแต่	๒๐๑-๓๐๐	คน ๑๔

ขนำดที่	๔ ตั้งแต่	๓๐๑-๔๙๙	คน ๕

ขนำดที่	๕ ตั้งแต่	๕๐๐-๑,๔๙๙	คน ๒

ขนำดที่	๖ ตั้งแต่	๑,๕๐๐-๒๔๙๙	คน ๐

ขนำดที่	๗ ตั้งแต่	๒,๕๐๐	คนขึ้นไป ๒

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและยกระดับ 

คณุภำพกำรจดักำรศกึษำให้อยูใ่นระดบัชัน้แนวหน้ำของประเทศ	อนัจะส่งผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรปฏรูิปกำรศกึษำ

ของชำติ	 ได้มีกำรกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรไปยังสถำนศึกษำโดยตั้งกลุ ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำ	จ�ำนวน	๑๐	กลุ่ม	ในกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ดังนี้

	 ๑.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๑				 จ�ำนวน	 ๑๙	 โรงเรียน

	 ๒.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๒				 จ�ำนวน	 ๒๐	 โรงเรียน

	 ๓.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๓				 จ�ำนวน	 ๒๒	 โรงเรียน

	 ๔.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๔	 จ�ำนวน	 ๑๘	 โรงเรียน

	 ๕.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๕	 จ�ำนวน	 ๒๓	 โรงเรียน

	 ๖.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๖	 จ�ำนวน	 ๑	 โรงเรียน

	 ๗.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๗	 จ�ำนวน	 ๑	 โรงเรียน

	 ๘.	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๘	 จ�ำนวน	 ๑๕	 โรงเรียน

	 ๙.		 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๙	 จ�ำนวน	 ๑๘	 โรงเรียน

	 ๑๐.	กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ		 กลุ่มที่	๑๐	 จ�ำนวน	 ๑๙	 โรงเรียน
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ด้ำนคุณภำพ
 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	(National	Test	:	NT)	ชั้นประถมศึกษำปีที่	๓

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑

ควำมสำมำรถ
คะแนนเฉลี่ย

ผลต่ำง +/-/=
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

๑.ด้ำนภำษำ(Literacy) ๕๑.๖๔ ๕๓.๙๔ +๒.๓๐

๒.ด้ำนค�ำนวณ(Numeracy) ๓๗.๘๐ ๓๘.๑๗ +๐.๓๗

๓.ด้ำนเหตุผล(Reasoning	Abilities) ๕๓.๒๙ ๔๖.๑๖ -๗.๑๓

เฉลี่ย	๓	ด้ำน ๔๗.๕๘ ๔๖.๐๙ -๑.๔๙

	 ระดับชั้นประถมศึกษำที่	 ๓	 	 ผล	NT	ด้ำนภำษำ	ด้ำนค�ำนวณ	 เพิ่มขึ้น	 	 คะแนนเฉลี่ย	 เป็นล�ำดับที่	 ๑ 

ของจังหวัดขอนแก่น

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย

ผลต่ำง +/-/=
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

ภำษำไทย ๕๓.๕๐ ๔๕.๒๗ -๘.๒๓

ภำษำอังกฤษ ๓๓.๐๐ ๓๔.๖๐ +๑.๖๐

คณิตศำสตร์ ๓๙.๖๘ ๓๕.๘๖ -๓.๘๒

วิทยำศำสตร์ ๔๐.๗๖ ๓๗.๙๘ -๒.๗๘

เฉลี่ย	๔	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๔๑.๗๔ ๓๘.๔๓ -๓.๓๑

	 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่		๖			ผล	O-NET		เฉลี่ย		๔		กลุ่มสำระกำรเรียนรู้			=๓๘.๔๓		ปีกำรศึกษำ	

๒๕๖๐		กลุ่มสำระกำรเรียนภำษำอังกฤษ		๓๔.๖๐		สูงขึ้น			คะแนนเฉลี่ย	เป็นล�ำดับที่	๑		ของจังหวัดขอนแก่น

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย

ผลต่ำง +/-/=
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

ภำษำไทย ๔๓.๒๘ ๔๕.๐๙ +๑.๘๑

ภำษำอังกฤษ ๒๗.๗๙ ๒๖.๙๐ -๐.๘๙

คณิตศำสตร์ ๒๔.๒๓ ๒๑.๑๙ -๓.๐๔

วิทยำศำสตร์ ๓๒.๖๖ ๒๙.๙๕ -๒.๗๑

เฉลี่ย	๕	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๓๑.๙๙ ๓๐.๗๘ -๑.๒๑

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๓			ผล	O-NET		เฉลี่ย		๔		กลุ่มสำระกำรเรียนรู้			=๓๐.๗๘				ปีกำรศึกษำ	

๒๕๖๐		กลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย		๔๕.๐๙		สูงขึ้น				คะแนนเฉลี่ย	เป็นล�ำดับที่	๑		ของจังหวัดขอนแก่น





ส่วนที่ ๒

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

วิสัยทัศน์
	 คุณภำพคู่คุณธรรม	เป็นองค์กรชั้นน�ำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

พันธกิจ
	 ๑.	ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้	 	 มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำต	ิ

และทักษะในศตวรรษที่	๒๑	สู่มำตรฐำนสำกล

	 ๒.	ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 

ส่งเสรมิพฒันำผูเ้รยีน	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	ตำมหลกัสตูรและค่ำนยิมหลกัของคนไทย	

๑๒	ประกำร

	 ๓.	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้ครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำได้รบักำรพฒันำสมรรถนะตำมสำยงำนน�ำนวตักรรม

ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรศึกษำ

	 ๔.	พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ

ต่อคุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ

	 ๕.	ส่งเสริม	 สนับสนุนควำมเข้มแข็งด้ำนกำรให้บริกำรและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่ม/หน่วย	กลุ่มเครือข่ำย	และสถำนศึกษำ

เป้ำประสงค์
	 ๑.	ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 สติปัญญำและ 

มีวินัยอย่ำงสมดุล	เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีควำมพร้อมสู่กำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

	 ๒.	ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถและทักษะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย 

อย่ำงมีคุณภำพและมีคุณธรรม

	 ๓.	ประชำกรวยัเรยีนทกุคนได้รบัโอกำสในกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน	ทีม่คีณุภำพอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีม

	 ๔.	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน	 	 สำมำรถพัฒนำนวัตกรรม 

และน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร	 	 กำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรศึกษำได้อย่ำงมี 

ประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล	มีประสิทธิภำพ	มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร	

	 ๕.	กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ

	 ๖.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 กลุ ่มเครือข่ำย	 และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อเทคโนโลยี	 และระบบ 

ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ยุทธศำสตร์  ๖ ยุทธศำสตร์
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑		 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒			กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน	 และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

	 	 ในกำรแข่งขัน

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓	 กำรส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔	 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕	 กำรจัดกำกรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศำสตร์ที่ ๖	 กำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรและส่งเสรมิให้ทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรศกึษำ
  

กลยุทธ์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑     
 กลยุทธ์ที่ ๑	 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ	และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ	 เนตรนำรี	 ยุวกำชำด	 และกิจกรรมประชำธิปไตย 

ในโรงเรียน

 กลยุทธ์ที่ ๒	 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่ำนิยมที่พึงประสงค์สู่ควำมเป็นพลเมืองและ

พลโลกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น

 กลยุทธ์ที่ ๓	 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ	 กำรวัด	 และประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/

ประเภทกำรศึกษำให้ทันสมัย	 สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	 ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก

 กลยุทธ์ที่ ๔	 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ	 และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียน 

ในรูปแบบที่หลำกหลำยสอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่	๒๑

 กลยุทธ์ที่ ๕	 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในระดับชำติ	 ระดับภูมิภำค	 และระดับสำกล 

โดยเน้นกำรนิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำม	ส่งเสริมและพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ

 กลยุทธ์ที่ ๖	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุกำรวจัิย	พัฒนำนวตักรรมและน�ำผลกำรวจัิยไปใช้พัฒนำคณุภำพผู้เรียน

 กลยุทธ์ที่ ๗		 เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบเทียบโอนควำมรู้	ประสบกำรณ์	และกำรทดสอบเลื่อนชั้น

ระหว่ำงปี	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง

 กลยุทธ์ที่ ๘	 เร่งพฒันำห้องสมดุและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อกำรจดักำรเรยีนรูอ้ย่ำงมคีณุภำพ	มคีวำมหลำก

หลำย	และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง

 กลยุทธ์ที่ ๙		 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ	 ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ	พฒันำครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำทัง้ระบบด้วยรปูแบบทีห่ลำกหลำย	สอดคล้องกบัควำมต้องกำร

จ�ำเป็น

 กลยุทธ์ที่ ๑๐	 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพโดยท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับ 

สถำบันอุดมศึกษำและองค์กรท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่ ๑๑	 สร้ำงแรงบันดำลใจ	 และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให ้

เกิดประสิทธิภำพ

 กลยุทธ์ที่ ๑๒			 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

อย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำยและสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

25

 กลยุทธ์ที่ ๑๓		ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำส�ำหรับเด็กด้อยโอกำสด้วยกำรสนับสนุนเทคโนโลย ี

ในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 กลยุทธ์ที่ ๑๔ 		 ส่งเสรมิกำรจดักำรศกึษำเพือ่สร้ำงเสรมิคุณภำพชีวติตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธ์ที่ ๑๕	 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ที่ ๑๖	 ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล	 โดยเน้นคุณธรรม	

ควำมโปร่งใส	และกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ

 กลยุทธ์ที่ ๑๗	 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดควำมร่วมมือ	 และสร้ำงเครือข่ำย/ 

ควำมเป็นพหุภำคีกับองค์กรต่ำง	ๆ

 กลยุทธ์ที่ ๑๘	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 

และใช้ผลกำรประเมินระดับชำติเป็นฐำนในกำรพัฒนำ

 กลยุทธ์ที่ ๑๙	 พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยให้ผู้รับบริกำร

สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง	และมีประสิทธิภำพ

 กลยุทธ์ที่ ๒๐	 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง	 และสร้ำงเสริมพลังอ�ำนำจให้กับศูนย์เครือข่ำยและสถำนศึกษำ 

ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
 

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ๑๔  นโยบำย
นโยบำยที่ ๑		 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

นโยบำยที่ ๒		 กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

นโยบำยที่ ๓ 		 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ

นโยบำยที่ ๔ 	 กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์

นโยบำยที่ ๕	 กำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ

นโยบำยที่ ๖	 กำรพัฒนำก�ำลังตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรภำยในประเทศ

นโยบำยที่ ๗	 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก

นโยบำยที่ ๘	 กำรอ่ำนออกเขียนได้

นโยบำยที่ ๙	 กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ

นโยบำยที่ ๑๐	 กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในระดับภูมิภำค

นโยบำยที่ ๑๑	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ

นโยบำยที่ ๑๒	 กำรยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดัชำยแดนภำคใต้และพืน้ทีพ่เิศษ

นโยบำยที่ ๑๓	 กำรพัฒนำครูทั้งระบบ

นโยบำยที่ ๑๔	 กำรพัฒนำผู้เรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
 

จุดเน้นพิเศษตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
จุดเน้นที่  ๑	 กำรลดชั่วโมงเรียนด้ำนวิชำกำร	 ลดปริมำณกำรบ้ำน	 ลดกำรเรียนพิเศษเสริมจำกกำรเรียน 

	 ในห้องเรียนปกติ

จุดเน้นที่  ๒			 กำรประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
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ปฏิญญาพองหนีบ
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำก้ำวสู่ Thailand ๔.๐

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑

เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
	 ๑.		 นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย	 ด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ด้ำนสังคมและ 

สติปัญญำ			โดยมีคุณภำพพัฒนำกำรแต่ละด้ำนในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ	ร้อยละ	๑๐๐

	 ๒.		 นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่	๓	สำมำรถอ่ำนค�ำพื้นฐำนผ่ำนเกณฑ์	ร้อยละ	๑๐๐

	 ๓.		 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกำรทดสอบระดับขำติ	 (NT	 และ	 O-NET)	 ผู้เรียน	 มีคะแนนรวมเฉลี่ย	 

ร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป	มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	อย่ำงน้อยร้อยละ	๓	

	 ๔.		 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	๑	–	๓	ทุกคน	อ่ำนออกเขียนได้ในบัญชีค�ำพื้นฐำนตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

	 ๕.		 นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	๘๐	สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันได้ตำมเกณฑ์พื้นฐำน 

ที่ก�ำหนด

	 ๖.		 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที	่๓	ขึน้ไป	ร้อยละ	๑๐๐	มทีกัษะพืน้ฐำนทีส่�ำคญัในศตวรรษที	่๒๑	(๓ร&๔ก)	

ตำมศักยภำพของตนเอง

	 ๗.		 ผู้บริหำร	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน	 ใช้	 ID-plan	 และ	 PLC	 	 ในกำรพัฒนำตนเองและ 

พัฒนำงำน

	 ๘.		 ครูมีกำรใช้แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรปฏิบัติ	แบบ	Active	Learning	และสอดคล้อง

กับตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้	ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ

	 ๙.		 โรงเรียนท่ีจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม	 มีกำรบริหำรจัดกำรและวิธีกำรให้ผู ้เรียนเกิดกำรเรียนรู ้

และพัฒนำอย่ำงเหมำะสม	เป็นรำยบุคคล	

	 ๑๐.	 สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งด้ำนผู้เรียน	 ครู	 	 ผู้บริหำร	 และสถำนศึกษำ	 ที่ครอบคลุม

มำตรฐำนกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ				

แนวทำงกำรขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ควำมส�ำเร็จ
 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๑.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวมอนเตสชอรี่	 วอลดอร์ฟและแนวคิดอื่น	 ๆ	 มี 

ควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญำ	และสำมำรถอ่ำนค�ำพื้นฐำนตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด	

	 ๒.	 ใช้กำรนิเทศภำยนอกโดยใช้	 PLC	 ขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพ 

กำรศึกษำ

	 ๓.	 สนับสนุนงบประมำณให้กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	เพื่อกำรพัฒนำครูวิชำกำรในกำร

	 ๔.	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	และส�ำหรับจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

	 ๕.	 จัดท�ำเครื่องมือและเกณฑ์ประเมินนักเรียนแต่ละระดับชั้นครอบคลุม	๔	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก									

	 ๖.	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ครมูกีำรใช้แผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีเ่น้นกำรปฏบิติั	แบบ	Active	Learning	

และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้	ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ
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	 ๗.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนกำรใช้สื่อ	 นวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำย	 โดยเฉพำะส่ือดิจิทัล 

(Digital	Media)

	 ๘.	 ใช้คณะกรรมกำรเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ	 อำทิ	 รองผู้อ�ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

และศึกษำนิเทศก์ประจ�ำกลุ ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ก.ต.ป.น.	 และ	 คณะอนุกรรมกำรระดับ 

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

	 ๙.		 ส่งเสริม	สนับสนุนสถำนศึกษำพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ				

	 ๑๐.	 	 ก�ำกับ	ติดตำม	ประเมินและรำยงำนผล	ตลอดจนใช้ข้อมูลมำเป็นฐำนในกำรปรับปรุง	พัฒนำและ 

ตัดสินใจ

ระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
	 ๑.		 จัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของกลุ ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำรวมท้ังใช  ้

คณะกรรมกำรและบุคลำกรในท้องถิ่นเป็นพลังและกลไกขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ	 อำทิ	 คณะกรรมกำร 

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ครูวิชำกำรกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร 

จัดกระบวนกำรเรียนรู้	และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ๒.		 ส่งเสรมิสนบัสนนุหรอืจดักจิกรรมเพ่ือยกระดับคณุภำพผู้เรียน	อำท	ิกำรพัฒนำวชิำกำร,	ค่ำยวชิำกำร

โดยกำรขับเคลื่อนจำกคณะกรรมกำรกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ๓.	 นิเทศ	 ก�ำกับ	 ติดตำม	 ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรที่ส่งผลโดยตรงต่อ 

ควำมส�ำเร็จ	ตำมเป้ำหมำย	ระดับสถำนศึกษำ

ด้ำนบริหำรจัดกำรในภำพรวม 
	 ๑.	 ผู้บริหำรและครูแสดงควำมรับผิดชอบ	 โดยกำรท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	 (MOU)	 และใช้แผนเป็น	

เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ๒.	 สร้ำงควำมตระหนักแก่ครู	 บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมเป้ำหมำย

ของปฏิญญำนี้	 อำทิ	ประชำสัมพันธ์ควำมส�ำคัญของกำรสอบ	NT,	O-NET	จัดท�ำประกำศ/ป้ำยนับเวลำถอยหลัง	

(Count		Down)	กำรจัดกิจกรรมครอบคลุม	๔	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก	กำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (PLC)	

เป็นต้น	

	 ๓.	 ใช้	 PLC	 เป็นเครื่องมือในกำรขับเคล่ือนกระบวนกำรนิเทศภำยในเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

และอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง	

	 ๔.	 ใช ้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 นวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำย	 โดยเฉพำะสื่อดิจิทัล 

(Digital	Media)		ต่ำงๆ		โดยเฉพำะ	web	site	และ	LINE	ในกำรบริหำรจัดกำร

	 ๕.	 จัดสภำพแวดล้อม	 ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด	 สวยงำม	 ร่มรื่น	 เอื้อต่อพัฒนำกำรทำงสมอง

และกำรเรียนรู้ของนักเรียน

	 ๖.	 ระดมสรรพก�ำลังจำกทุกภำคส่วนให้เข้ำมำร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

	 ๗.	 ควบคมุ	ก�ำกบั	ตดิตำม	และประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนตำมเป้ำหมำยปฏญิญำอย่ำงจริงจังและต่อเนือ่ง
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ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย  (อนุบำลปีที่ ๑ – ๓)
	 ๑.		 วิเครำะห์นักเรียนเป็นรำยบุคคลตำมพัฒนำกำรทั้ง	๔	ด้ำน	

	 ๒.		 จัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

	 ๓.		 จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

	 ๔.		 จัดห้องเรียนและบรรยำกำศที่ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง	๔	ด้ำนของเด็กปฐมวัย

	 ๕.		 พัฒนำนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่	๓	ให้สำมำรถอ่ำนค�ำพื้นฐำนได้ตำมเกณฑ์	

	 ๖.		 จัดหำสื่อ	ผลิตและใช้สื่อ	นวัตกรรม	อุปกรณ์กำรเรียนรู้ที่เหมำะสม	ปลอดภัย	และเพียงพอกับผู้เรียน

	 ๗.		 จัดเก็บ	น�ำเสนอ	และเผยแพร่ผลงำนผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม

ด้ำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกำรทดสอบระดับชำติ (NT และ O-NET) 
	 ๑.	 จัดท�ำระบบสำรสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน

	 ๒.	 ก�ำหนดเป้ำหมำยยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ	NT	&	O-NET	ทั้งในรำยวิชำและภำพรวม

	 ๓.	 วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล	โดยเฉพำะ	๔	กลุ่มสำระหลัก

	 ๔.	 วำงแผนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้	 กำรวัดและประเมินผล	 ครอบคลุมและสอดคล้องกับมำตรฐำน 

และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ

	 ๕.	 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ

	 ๖.	 น�ำแนวข้อสอบ	NT.	O-NET.	PISA	แทรกในหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยยดึมำตรฐำน

และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ	 และฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยกำรท�ำข้อสอบดังกล่ำว 

อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี

	 ๗.	 น�ำนวตักรรมและสือ่ทีห่ลำกหลำย	โดยเฉพำะสือ่ดจิทิลับนเครอืข่ำยอนิเตอร์เนต็	มำใช้ในกำรเรยีนกำรสอน

	 ๘.	 จัดกิจกรรมซ่อมเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี

ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนรู้เรื่อง สื่อสำรได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓
	 ๑.		 จัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้	และกำรอ่ำนรู้เรื่อง	สื่อสำรได้

							 ๒.		 จัดกิจกรรมแก้ปัญหำเฉพำะส�ำหรับนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก	เขียนไม่ได้

							 ๓.		 จัดหำ	ผลิตและใช้สื่อ	นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก	เขียนไม่ได้

							 ๔.		 ผู้บริหำรก�ำกับ	ติดตำม	กำรแก้ปัญหำนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก	เขียนไม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง

							 ๕.		 จัดท�ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก	เขียนไม่ได้	เดือนละ	๑	ครั้ง

ด้ำนควำมสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
	 ๑.		 จัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยเพื่อให้นักเรียนสื่อสำรภำษำอังกฤษได้

	 ๒.		 ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลำกหลำยบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและทีต่ำงๆ	 มำใช้ในกำรฝึกสื่อสำร 

ภำษำอังกฤษ	ในชีวิตประจ�ำวัน	โดยเฉพำะสื่อ	Echo	English.	DLTV	และ	DLIT

	 ๓.		 ประเมินควำมสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษของนักเรียนเป็นระยะๆ
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ด้ำนกำรพัฒนำทักษะพื้นฐำนที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ร & ๔ก) 
	 (รู้ภำษำ	 Literacy,	 รู้ค�ำนวณ	 Numeracy,	 รู้	 ICT,	 กำรคิดแบบมีวิจำรณญำณ	 Critical	 Thinking, 

กำรสื่อสำร	Communication,	กำรท�ำงำนร่วมกัน	Collaboration,	กำรสร้ำงสรรค์	Creativity)

	 ๑.		 จัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย	โดยเน้นกำรปฏิบัติจริงของผู้เรียน

	 ๒.		 ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลำกหลำยบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

ด้ำนกำรใช้ ID-plan และ PLC ในกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน
	 ๑.		 ผูบ้รหิำร	และครทูกุคนจดัท�ำ	ID-plan	เพ่ือพัฒนำตนเองและวชิำชพีทีเ่ชือ่มโยงกำรยกระดับคณุภำพ

ผู้เรียน

	 ๒.		 ใช้	PLC	ขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยใน	และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	ซึ่งมีเป้ำหมำยยกระดับคุณภำพ

ผูเ้รียน	โดยก�ำหนดปฏทินิกำรด�ำเนนิงำน	ด�ำเนนิกจิกรรมอย่ำงเป็นระบบ	และต่อเนือ่งทกุสปัดำห์ตลอดปีกำรศกึษำ

	 ๓.		 น�ำเสนอ	เผยแพร่กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม	PLC	ในสื่อสำธำรณะต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง

ด้ำนกำรพัฒนำนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ (เรียนรวม) 
	 ๑.	 สร้ำงวัฒนธรรมของกำรเรียนรวม	 เช่น	 สร้ำงควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ดีระหว่ำงบ้ำน	 ครู	 บุคลำกร	

นักเรียน	และผู้ปกครอง	อำทิ	ยินดีรับเรียนเข้ำเรียน	ศึกษำและเรียนรู้ข้อมูล,	พฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล	ยอมรับ

ควำมแตกต่ำงของนักเรียนแต่ละคน

	 ๒.		 ออกแบบหลักสูตร	สื่อนวัตกรรม	เทคนิคกำรสอน	และน�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมตำมแผนกำรศึกษำ

รำยบุคคล	(Individual	Educational	Program)

	 ๓.		 จัดโปรแกรมกำรศึกษำที่เหมำะสมแก่นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษให้สำมำรถเรียนได้สูงสุดตำม

ควำมสำมำรถ

	 ๔.		 ให้บรกิำรสือ่	สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	และควำมช่วยเหลอืต่ำงๆ	ทำงกำรศกึษำให้แก่นกัเรยีนทีม่คีวำม

ต้องกำรพิเศษทุกคน

ด้ำนกำรจัดท�ำ  และกำรใช้แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ที่เน้นกำรปฏิบัติ  แบบ  

Active Learning  และสอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนฯ
	 ๑.		 ครทูกุคนจดัท�ำแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีเ่น้นกำรปฏบิตั	ิแบบ	Active	Learning	และสอดคล้อง

กับมำตรฐำน	ตัวชี้วัด	ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ	เพื่อพัฒนำ	และยกระดับคุณภำพผู้เรียน

	 ๒.		 ผู้บริหำรสถำนศึกษำนิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำม	และประเมินกำรจัดท�ำและกำรใช้แผนกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ที่เน้นกำรปฏิบัติ	แบบ	Active	Learning	และสอดคล้องกับมำตรฐำน	ตัวชี้วัด	ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ	เพื่อพัฒนำ	และยกระดับคุณภำพผู้เรียน	ของครูทุกคน

	 ๓.		 ใช้	PLC	ขับเคลื่อนกำรจัดท�ำ	และกำรใช้แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
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ด้ำนกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำตำมระบบประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำอย่ำงเป็นระบบ   
	 ๑.		 จัดท�ำ	แผนงำน/โครงกำร		ที่ครอบคลุมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	

	 ๒.		 ผูบ้รหิำร	และครดู�ำเนนิกำรพฒันำตำมแผนงำน/โครงกำร		ทีค่รอบคลมุมำตรฐำนกำรประกนัคณุภำพ

ภำยในสถำนศึกษำ	ที่ก�ำหนด

						 ๓.		 มีกำรก�ำกับ	ติดตำม	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	อย่ำงเป็นระบบ	และต่อเนื่อง

							 ๔.		 มีกำรสรุป	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร	 น�ำเสนอ	 เผยแพร่กิจกรรมกำร 

ด�ำเนินงำน	และน�ำผลไปปรับปรุง/พัฒนำสถำนศึกษำ



ส่วนที่ ๓

ผลกำรด�ำเนินงำน
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ส่วนที่ ๓

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร   
งบตำมภำระงำน 

๑.   โครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ 
ผลกำรด�ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 

	 ๑.	 ร้อยละ	๙๕	ของบริเวณพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำม

	 ๒.	 ร้อยละ	๙๕	ของตวัอำคำร	ได้รบักำรซ่อมแซม	ปรับปรุงให้มคีวำมมัน่คงถำวร	ปลอดภยั	สะอำด	สวยงำม

เชิงคุณภำพ
	 ๑.	 บริเวณพื้นที่ได้รับกำรปรับปรุง	 ดูแล	 รักษำ	 ภูมิทัศน์อย่ำงสวยงำม	 มีควำมเหมำะสมกับกำรเป็น 

สถำนที่รำชกำร	 ท�ำให้บุคลำกรมีควำมรักหน่วยงำน	 สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้หน่วยงำน	 สถำนศึกษำ	 น�ำไป 

เป็นแบบอย่ำงในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์	ของสถำนศึกษำในสังกัดและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ๒.	 ตัวอำคำรส�ำนักงำนมีควำมสะอำด	สวยงำม	ถูกสุขลักษณะ	มั่นคง	ปลอดภัย	สวยงำม	สำมำรถอ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหำและอุปสรรค
	 เน่ืองจำกตัวอำคำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 เป็นอำคำรที่ก่อสร้ำง 

มำนำนท�ำให้มีสภำพช�ำรุดทรุดโทรมต้องดูและบ�ำรุงรักษำเป็นอย่ำงมำกและเสียค่ำใช้จ ่ำยในกำรดูแล 

เป็นจ�ำนวนมำก	 ระบบสำธำรณูปโภคที่ก่อสร้ำงมำนำนท�ำให้ระบบใช้งำนได้ไม่ดีเท่ำที่ควร	 สิ่งกลิ่น	 รบกวนเป็น 

บำงครั้ง	สภำพบริเวณมีพื้นที่กว้ำงกำรดูแลรักษำไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
	 เห็นควรจัดสรรงบประมำณซ่อมแซมบำงอำคำรเช่น	 หอประชุม	 ๗๒	 ปี	 ดร.ประภำ	 	 ภักดิ์โพธิ์ 

เปลี่ยนพรมปูพื้นห้องผู้บริหำรที่ใช้กำรมำนำนหลำยสิบปี
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๒.  โครงกำร Kkzoe๑ Green and Clean Zero Waste
ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	มวีตัถปุระสงค์มุง่เน้นให้บคุลำกรในส�ำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	ท่ีเป็นผูใ้ช้ทรพัยำกรภำยในส�ำนกังำน	ได้มส่ีวนร่วมในกำรดูแลรกัษำ	รวมทัง้สร้ำงควำมตระหนกั

และจิตส�ำนึกที่ดี	โดยร่วมกันรักษำควำมสะอำด	ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย	รักษำภูมิทัศน์ให้น่ำอยู่	น่ำดู	น่ำมอง	

จัดเก็บและทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะ	และวัสดุสิ่งของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ท�ำให้ส�ำนักงำนสะอำด	

เชิงปริมำณ

	 ๑.		 ร้อยละ	๙๕	ของบริเวณพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำน	

	 ๒.		 ร้อยละ	 ๙๕	 ของตัวอำคำร	 ได้รับกำรซ่อมแซม	 ปรับปรุงให้มีควำมมั่นคงถำวร	 ปลอดภัย	 

สะอำด	สวยงำม	

เชิงคุณภำพ

	 ๑.		 บริเวณพื้นท่ีได้รับกำรปรับปรุง	 ดูแล	 รักษำ	 ภูมิทัศน์อย่ำงสวยงำม	 มีควำมเหมำะสมกับกำร 

เป็นสถำนที่รำชกำร	 ท�ำให้บุคลำกรมีควำมรักหน่วยงำน	 สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้หน่วยงำนสถำนศึกษำ	 

น�ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำในสังกัดและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ๒.	 ตวัอำคำรส�ำนกังำนมคีวำมสะอำด	สวยงำม	ถกูสขุลกัษณะ	มัน่คง	ปลอดภยั	สวยงำม	สำมำรถอ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.	 เทศบำลนครขอนแก่น	 เข้ำมำท�ำกำรเก็บขยะในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น	เขต	๑		สัปดำห์ละ	๑	ครั้งท�ำให้มีขยะตกค้ำงส่งกลิ่นรบกวน

	 ๒.		 ไม่มีที่ทิ้งขยะที่เป็นต้นไม้	ใบไม้/ต้นไม้ขนำดใหญ่

	 ๓.		 ขำดอุปกรณ์ในกำรตัด	ตกแต่งกิ่งไม้	ต้นไม้	ขนำดใหญ่

	 ๔.		 สร้ำงจิตส�ำนึกให้บุคลำกรมีจิตส�ำนึกในกำรทิ้งขยะมำกขึ้น

	 ๕.		 กำรประชุม	 สัมมนำ	 อบรม	 บุคลำกรที่ใช้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น																	

เป็นสถำนที่ในกำรอบรมประชุม	สัมมนำ	ในวัน	เสำร์	–	อำทิตย์	จะมีขยะที่เป็นขยะโฟมตกค้ำงเป็นจ�ำนวนมำก

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ขอควำมร่วมมือไปยังเทศบำลนครขอนแก่นเพิ่มวันในกำรจัดเก็บขยะทั่วไปเป็น	๓	วัน/สัปดำห์

	 ๒.	 ขอควำมร่วมมือเทศบำลนครขอนแก่นช่วยเก็บกิ่งไม้	ต้นไม้ที่มีขนำดใหญ่	เป็นรำยกรณี

	 ๓.	 จัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้นไม้	ขนำดใหญ่

	 ๔.	 ขอควำมร่วมมือ	รณรงค์กำรใช้ขยะที่เป็นโฟมในกำรอบรม	ประชุม	สัมมนำ

	 ๕.	 ให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดี	มีวินัยในกำรทิ้งขยะ
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๓.  โครงกำรจัดงำนวันส�ำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำงๆ 

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้แสดงออกถึงควำม 

จงรักภักดีต่อสถำบันชำติ	 ศำสนำและพระมหำกษัตริย์	 ตำมคุณสมบัติของข้ำรำชกำร	 โดยได้ร่วมกิจกรรมและ 

ส่งเสริม	 สนับสนุน	 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีของไทย	 และร่วมร�ำลึกในกิจกรรมวันส�ำคัญต่ำง	 ๆ	 ของ 

ประเทศเสมอ	

	 ๒.		ร้อยละ	๑๐๐	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	ได้ร่วมงำนรัฐพิธีต่ำง	ๆ

เชิงคุณภำพ

	 บุคลำกรในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 มีควำมจงรักภักดี 

ในสถำบันชำติ	 ศำสนำ	 และพระมหำกษัตริย์	 และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย	 โดยร่วมร�ำลึกใน 

วันส�ำคัญต่ำง	 ๆ	 ท้ังงำนรัฐพิธี	 และงำนประเพณีอันดีงำมของไทย	 โดยปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐและ 

ร่วมสืบสำนประเพณีของไทย
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๔.  โครงกำรกำรประชุมปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนควบคุมภำยใน
ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 มีผูเ้ข้ำรบักำรประชมุประกอบด้วยครแูละบคุลำกรในโรงเรยีนภำครฐั	ทีร่บัผดิชอบงำนระบบกำรควบคุม

ภำยใน	โรงเรียนละ	๑	คน	รวม	๑๕๖	คน	และบุคลำกรเขต	จ�ำนวน	๑๐	คน	รวม	๑๖๖	คน

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในมำกยิ่งขึ้น

	 ๒.	 ผู้ผ่ำนกำรอบรมเข้ำใจระบบกำรรำยงำน	วิธีกำรรำยงำนตำมแบบที่ก�ำหนดให้ได้อย่ำงถูกต้อง

	 ๓.	 สพป.ขอนแก่น	เขต	๑/โรงเรียน	สำมำรถรำยงำนผลระบบกำรควบคุมภำยใน	ตำมระยะเวลำที่	

	 	 ก�ำหนด

	 ๔.	 สำมำรถลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้
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ปัญหำ อุปสรรค 

	 ๑.	 งบประมำณในกำรด�ำเนินกำรไม่เพียงพอ	

	 ๒.	 สถำนที่ในกำรจัดอบรม	ไม่สะดวก	

	 ๓.	 ระยะเวลำในกำรอบรม	สั้นเกินไป
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๕.  โครงกำรกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
เชิงปริมำณ

	 ๑.	ผู้บริหำรกำรศึกษำ	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑	 จ�ำนวน	 ๗	 คน

	 ๒.	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 จ�ำนวน	 ๑๕๖	 คน

	 ๓.		ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม	และบุคลำกรในสังกัด	 จ�ำนวน		 ๓๐	 คน

	 	 รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำร	 จ�ำนวน		 ๑๙๓	 คน

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ	ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ	และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ	มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจแนวทำงกำร

ขับเคลื่อนกำรติดตำมกลยุทธ์	สพฐ.

	 ๒.		ได้แนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกันสู่กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม

	 ๓.		ได้ลงนำมพนัธะสญัญำค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ครบทกุโรงเรยีน

	 ๔.		ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ซึ่งจะส่งผลต่อกำรท�ำงำนเป็นทีม	มีควำมรัก	ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ

	 ๕.		ผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ	มีควำมรู้	ได้รับประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.			สถำนท่ีจัดประชุมสัมมนำอยู่ไกล	 กำรเดินทำงไม่สะดวก	 ผู้เข้ำร่วมประชุมเกิดควำมเหนื่อยล้ำ 

เพรำะต้องเดินทำงแต่เช้ำไปถึงที่ประชุมสัมมนำ	ก็เป็นกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรตลอดทั้งวัน	

	 ๒.		ผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงท่ำน	 สุขภำพไม่แข็งแรงมีโรคประจ�ำตัว	 	 แต่อยำกเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 

กับคณะ	แต่ติดขัดเรื่องกำรเดินทำงเพรำะสถำนที่ประชุมอยู่ไกล
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ข้อเสนอแนะ

							 ๑.		ไม่ควรจัดประชุมสัมมนำและพิธีลงนำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรไกลมำกนัก	 เพรำะจะ 

เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 เพรำะผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงท่ำนอำยุมำกแล้ว	 บำงท่ำน 

มีปัญหำด้ำนสุขภำพ	เดินทำงไกลไม่สะดวก

	 ๒.		กำรไปประชุมสัมมนำและพิธีลงนำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร	 นอกสถำนที่	 ควรไปถึงสถำน 

ที่ประชุมสัมมนำแล้ว	ให้พักค้ำงคืนก่อน	๑	คืน	วันต่อมำค่อยประชุมสัมมนำและท�ำพิธีลงนำมค�ำรับรอง

กำรปฏิบัติรำชกำร
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๖.  โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑
ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ได้ประกำศ	เรื่อง	มำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

พ.ศ.	๒๕๖๐	ประกำศ	ณ	วันที่	๑๔	ธันวำคม	๒๕๖๐	 เป็นกำรก�ำหนดมำตรฐำนให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 

ใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและประเมินตนเองเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่เป้ำหมำย	 รวมทั้งส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 ใช้เป็นคู่มือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	โดยแบ่งออกเป็น	๓	มำตรฐำน	๑๔	ตัวบ่งชี้	๕๖	ประเด็นพิจำรณำ	โดยก�ำหนด 

ให้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-MES)	 และใช้ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 

ของปีงบประมำณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๑	 รวมทั้งผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๐ 

โดยระบบเปิดให้รำยงำน	ระหว่ำงวันที่	๑๕	กรกฎำคม	๒๕๖๑	ถึงวันที่	๑๕	ตุลำคม	๒๕๖๑	

เชิงคุณภำพ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้รำยงำนมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำพ.ศ.	๒๕๖๐	จ�ำนวน	๓	มำตรฐำน	๑๔	ตัวบ่งชี้	๕๖	ประเด็นพิจำรณำ	เสร็จเรียบร้อยทันตำมก�ำหนดเวลำ 

ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ก�ำหนด	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงส่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มศักยภำพ

กำรบริหำรจัดกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	สู่ควำมเป็นเลิศ

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.		ในกำรเขียนรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บำงคน	เขียนวิธีกำรด�ำเนินงำนไม่เป็นเชิง

วิชำกำรเขียนไม่ตรงประเด็นพิจำรณำ	เอกสำรแนบตัวบ่งชี้ไม่มี	เกิดปัญหำในกำรรำยงำน

	 ๒.		เนื่องจำกประเด็นในกำรพิจำรณำมีหลำยประเด็น	ท�ำให้กำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบยุ่งยำก

	 ๓.	 ในกำรก�ำหนดผู ้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บำงครั้งไม่มีผู ้รับผิดชอบเนื่องจำกเข้ำใจผิดคิดว่ำไม่ใช่งำน 

ของตัวเอง	เนื่องจำกไม่ท�ำควำมเข้ำใจในประเด็นกำรพิจำรณำ	ให้ถ่องแท้

	 ๔..	บุคลำกรที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้บำงท่ำน	 รำยงำนตัวบ่งชี้ช ้ำและจะหมดเวลำในกำรรำยงำน 

ท�ำให้กำรเขียนวิธีด�ำเนินงำนไม่เรียบร้อย	รัดกุม	เพรำะเร่งรีบ	เอกสำรแนบก็ไม่ครบเนื่องจำกจะหมดเวลำรำยงำน

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ควรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกคน	 เพื่อเขียนวิธีด�ำเนินงำนและผลกำร

ด�ำเนินงำนของงำนตัวเอง	 เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว	 เขียนงำนได้ตำมหลักวิชำกำร	 และไม่เกิดปัญหำในกำรเขียน

รำยงำนตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๒.		เสริมสร้ำงจิตส�ำนึกให้บุคลำกรในส�ำนักงำนเขต	 ให้มีควำมรับผิดชอบ	 รักองค์กร	 ร่วมกันท�ำงำนเป็น

ทีม	ใส่ใจในองค์กร	ถือว่ำส�ำนักงำนเป็นเหมือนบ้ำนของตัวเอง

	 ๓.		ควรประชมุผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี	้ทกุกลุม่	เพือ่จดัท�ำเอกสำรแนบตวับ่งชีใ้ห้เข้ำกบัประเดน็กำรพจิำรณำ

ทุกตัวบ่งชี้	ในกำรรำยงำนตัวบ่งชี้จะได้ไม่มีปัญหำในกำรน�ำเอกสำรมำแนบ	
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๗.  โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์
ผลกำรด�ำเนินงำน

	 จัดท�ำข่ำวทำงเว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	เขต	๑	(www.kkzone๑.go.th)		,ทำงกลุ่ม	Line		ของส�ำนักงำน	

(กลุ ่ม	 Line	 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ,	 กลุ ่ม	 Line	 เครือข่ำยประชำสัมพันธ์,	 กลุ ่ม	 Line	 :	 Obec	 Line, 

กลุ่ม	 Line	 :	 Pr.Cluster	 ๑๒,	 กลุ่ม	 Line	 :	 ชมนักประชำสัมพันธ์,	 กลุ่ม	 Line	 :	 หมู่เฮำพีอำร์อีกสำน), 

ประชำสัมพันธ์ข่ำวทำง	Facebook	:	Moddang	Chai		(ประชำสัมพันธ์	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑)	เป็นประจ�ำทุกวัน		

และข่ำวทำงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลำง	 เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

ของส�ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑	ให้ควำมร่วมมอืสนบัสนนุ	มศีรทัธำ	ทีจ่ะช่วยประสำน

เกิดควำมเข้ำใจ	 รวมท้ังมีควำมสัมพันธ์อันดีในกำรจัดกำรศึกษำระดับต�่ำกว่ำอุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรกำรศึกษำ	และสิ่งที่น่ำรู้	กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงำน	บุคลำกร	โรงเรียน	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	

ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง	และเพื่อเสริมสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลกรในสังกัด

เชิงปริมำณ

	 -		 คณะผู้บริหำรกำรศึกษำ	 ครู	 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 นักเรียน	 นักศึกษำ	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 ผู ้ปกครอง	 หน่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และประชำชนทั่วไปได้รับทรำบควำมเคลื่อนไหว 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ	 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ตั้งแต่ระดับอนุบำล	 ถึง	 ประถมศึกษำ	 ครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ	 บุคคลส�ำคัญใน	 สพฐ.	 อย่ำงท่ัวถึงทุกวัน	 โดยใช้สื่อเว็บไซต์	 ,จดหมำยข่ำว,	 กลุ่ม	 Line,	 แผ่นพับ 

และทำง	 Facebook	 เป็นตัวกลำงในกำรแจ้งข่ำวให้เข้ำใจเป็นแนวทำงเดียวกัน	 ในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำ 

ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดมุ่งเป้ำหมำย

	 ๑.	 ร้อยละ	๙๐	บคุลำกรในสงักดัมคีวำมรู้	ควำมเข้ำใจตรงกนัในกำรปฏบิติังำนตำมแนวนโยบำยเป้ำหมำย

และสภำพควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 

เขต	๑

	 ๒.		ร้อยละ	 ๘๐	 ของผู้ปกครอง	 ประชำชน	 และบุคคลทั่วไป	 มีควำมเข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำที่ของ						

สพป.ขอนแก่น	เขต	๑	และกรอบนโยบำยจุดเน้นของ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 ๓.		ร้อยละ	๙๐	ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้ปกครอง	ชุมชน	สมำคม	ชมรม	เข้ำใจในบทบำทภำระ

หน้ำที่ของ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

	 ๔.	 ร้อยละ	 ๘๕	 ของบุคลำกร	 ครู	 นักเรียน	 โรงเรียน	 หน่วยงำนในสังกัด	 และสำธำรณชนได้รับทรำบ 

ถึงผลส�ำเร็จกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

	 ๕.	 ร้อยละ	 ๗๕	 ของสื่อมวลชน	 ทุกสำขำในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ	 พร้อมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลำง 

จะต้องให้ทรำบควำมเคลื่อนไหว	ภำรกิจ	กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	และทันต่อเหตุกำรณ์

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจตรงกันในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวนโยบำย	 	 เป้ำหมำย 

และสภำพควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑

	 ๒.	 	 ผู้ปกครอง	 ประชำชน	 และบุคคลทั่วไป	 มีควำมเข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำที่ของ	 	 สพป.ขอนแก่น 

เขต	๑	และกรอบนโยบำยจุดเน้นของ	สพฐ.

	 ๓.	 กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 สมำคม	 ชมรม	 เข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำที่ของ	 

สพป.ขอนแก่น	เขต	๑
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	 ๔.	 ของบุคลำกร	 	 ครู	 	 นักเรียน	 	 โรงเรียน	 	 หน่วยงำนในสังกัด	 	 และสำธำรณชนได้รับทรำบถึง 

ผลส�ำเร็จกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

	 ๕.	 สื่อมวลชน	 	ทุกสำขำในเขต	 	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	๑	 	ที่รับผิดชอบ	 	พร้อมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลำง 

จะต้องให้ทรำบควำมเคลื่อนไหว	ภำรกิจ	กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	และทันต่อเหตุกำรณ์

	 จัดสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์	 อำสำสมัครประชำสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเครือข่ำย 

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	และกลุ่มเครือข่ำยกลุ่ม/หน่วย	ในส�ำนักงำน	เพื่อด�ำเนินกำร

	 ๑.	 เพิ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประชำสัมพันธ์	และกำรสื่อสำรมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ

	 ๒.	 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และค่ำนิยมของบุคลำกร

	 ๓.	 บรหิำรจดักำรควำมรูเ้พือ่พฒันำบคุลำกรด้ำนกำรประชำสมัพนัธ์	และกำรสือ่สำรมวลชนอย่ำงต่อเนือ่ง

และเป็นระบบ

	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 	 อำสำสมัครประชำสัมพันธ์	 หน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุน 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน	กำรพฒันำศกัยภำพ	จดัอบรมให้ควำมรูแ้ก่ครใูนสงักดัตำมโครงกำรต่ำง	ๆ 	เพือ่ตอบสนอง

นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 และ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ขอนแก่น	เขต	๑	ตลอดจนสถำนศึกษำในสังกัดได้มีกำรจัดท�ำโครงกำร	กิจกรรมต่ำง	ๆ	เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน

ของนักเรียน	 รวมถึงกำรน�ำผลงำน	 นวัตกรรม	 ผลส�ำเร็จของครูและนักเรียนไปแข่งขัน	 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

ในโอกำสต่ำง	 ๆ	 	 งำนประชำสัมพันธ์	 จึงมีหน้ำที่หลักในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์	 ผลงำน 

นวัตกรรม	ผลส�ำเร็จ	ของส�ำนักงำน	สถำนศึกษำ	ครู	และนักเรียน	ในสังกัด	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 สู่สำธำรณชน	 ซึ่งวิธีกำรที่ส�ำคัญวิธีหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์	 เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วน	

และบรรลุวัตถุประสงค์	 คือกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง	 ๆ 

เช่น	เว็บไซต์	สื่อหนังสือพิมพ์	วิทยุ	และโทรทัศน์	โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	

ได้จัดท�ำเว็บไซต์	 กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์	 http://kkzone๑.go.th	 เป็นช่องทำงที่ให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ ์

ส่งผลงำน	 ผลส�ำเร็จ	 นวัตกรรม	 ภำพกิจกรรม	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 สถำนศึกษำในสังกัด	 นักเรียน 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และนักเรียน	เพื่อประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณชนต่อไป	

วัตถุประสงค์

	 ๑)		 เพื่อให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 สำมำรถจัดท�ำเว็บไซต์เพื่อเสนอข่ำวควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำร

ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 	 และส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 สถำนศึกษำกลุ่มสถำนศึกษำ	 สถำนศึกษำ	 นักเรียน	 ครู	 และ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด

	 ๒)	 เพื่อให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 สำมำรถเผยแพร่ประชำสัมพันธ์	 ผลงำน	 นวัตกรรม	 ผลส�ำเร็จ 

กิจกรรมของกลุ่มสถำนศึกษำ		นักเรียน		ครู	และและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด	สู่สำธำรณชน	ทำงเว็บไซต์	

เอกสำร	วำรสำร	แผ่นพับ	และป้ำยประชำสัมพันธ์	ฯลฯ

	 ๓)	 เพื่อให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์มีเวทีช่องทำง	 และแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ผลงำน	 นวัตกรรมที่ประสบ 

ผลส�ำเร็จ	 รวมท้ังเรื่องในกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ,	 กลุ่มสถำนศึกษำ 

และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต่อสำธำรณ
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เชิงปริมำณ			กลุ่มเครือข่ำยประชำสัมพันธ์		จ�ำนวน	๕๗	คน	ประกอบด้วย

	 ๑)	 ครูเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	กลุ่มสถำนศึกษำ	๑๒	กลุ่ม	ๆ	ละ	๓	คน		 จ�ำนวน			 ๓๖		คน

	 ๒)	 กลุ่มเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ในส�ำนักงำน	(กลุ่ม/หน่วย)	๗	กลุ่ม	ๆ	ละ	๓	คน		จ�ำนวน		 ๒๑		คน

	 ๓)	 กลุ่มเครือข่ำยประชำสัมพันธ์จำกสื่อหนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์		 จ�ำนวน		 ๑๐		คน

เชิงคุณภำพ  

	 ๑)			ผลงำน	 นวัตกรรม	 ผลส�ำเร็จ	 กิจกรรม	 ของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ	 	 สถำนศึกษำกลุ่ม 

สถำนศึกษำ	นักเรียน	ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด	ได้เผยแพร่สู่สำธำรณชนอย่ำงสม�่ำเสมอทำงเว็บไซต์

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ,	ทำงเว็บไซต์		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	

http//:www.kkzone๑.go.th	 	 และทำงเว็บไซต ์	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 

http//:www.obec.go.th

	 ๒)		 นักเรียน	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 มีเวที	 ช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ผลงำน	 

นวัตกรรม	 ผลส�ำเร็จของส�ำนักงำนเขตพื้นที่	 	 สถำนศึกษำกลุ ่มสถำนศึกษำ	 สถำนศึกษำ	 นักเรียน	 ครู	 

และบคุลำกรทำงกำรศกึษำในสงักดั	ผ่ำนเว็บไซต์กลุม่สถำนศกึษำ,	ทำงเวบ็ไซต์	ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 http//:www.kkzone๑.go.th	 และทำงเว็บไซต์ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน.	http//:www.obec.go.th

	 โครงกำรบรจิำคโลหิตเพือ่ชีวิตเพือ่นมนษุย์	เป็นกำรประสำนควำมร่วมมอืจำกเหล่ำกำชำดจงัหวดัขอนแก่น	

และศูนย์คลังเลือดกลำง	 โรงพยำบำลขอนแก่น	 โดยมีจุดมุ ่งหมำยเพื่อเป็นกำรส่งเสริม	 “กำรให้”	 ของคร	ู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 นักเรียน	 นักศึกษำ	 เพื่อเพิ่มพูนกำรเป็นผู้มีจิตส�ำนึกสำธำรณะ	 กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 

และผู้อื่น	 กำรมีควำมรักตนเองและเพื่อนมนุษย์	 และยังส่งเสริมควำมเข้ำใจโลกและชีวิตที่ทุกคนร่วมท�ำควำมด ี

ได้โดยไม่ต้องมุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน	 เป็นกำรกระท�ำที่ส�ำเร็จประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น	 ตลอดจนเป็น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน	 เพื่อสนองแนวพระรำชด�ำรัส	 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ	 พระบรมรำชินีนำถ 

องค์สภำนำยิกำสภำกำชำดไทย	 ซึ่งทรงมีพระรำชด�ำรัสว่ำ	 “โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเล้ียงรักษำชีวิตให้ด�ำรงอยู่ 

นบัได้ว่ำเป็นส่วนหนึง่แห่งชวีติ	กำรบรจิำคโลหติจึงเทียบได้กบักำรบริจำคชวีติเป็นทำน	ซ่ึงเป็นทำนสูงสุดควรยกย่อง

สรรเสริญอย่ำงยิ่ง	 กำรที่ประชำชนชำวไทยมีศรัทธำบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่ำงเดียวกันนี้	 แสดงว่ำทุกคนมีจิตใจ 

เป็นกุศลถอืตนว่ำเป็นเพือ่น	เกดิ	แก่	เจบ็	ตำยด้วยกนัมหีน้ำทีท่ีจ่ะอนเุครำะห์กนัและกนั	เพรำะฉะนัน้ผูบ้รจิำคโลหติ

ทุกท่ำนจึงถือเป็นผู้ที่เสียสละ	ควรแก่กำรยกย่องและสรรเสริญ”

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท�ำควำมดี	เพิ่มพูนกำรมีจิตส�ำนึกสำธำรณะ

	 ๒.		เพื่อส่งเสริมกำรให้ของคณะครู	 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 นักเรียน	 นักศึกษำ	 และบุคคลทั่วไป 

ได้ร่วมกันบริจำคโลหิต	เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยที่รอรับกำรรักษำ	โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน

	 ๓.		เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจำคโลหิต

	 ๔.		เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำนักเรียน	 นักศึกษำด้ำนคุณธรรม	 จริยธรรม	 และกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ 

ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม

เป้ำหมำย ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	นักเรียน	นักศึกษำ	และบุคคลทั่วไป	ร่วมบริจำคโลหิต	

	 	 จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่ำ		๑๐๐	คน/ครั้ง	ปีละ	๓	ครั้ง	
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พัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

	 ๑.	 เพิ่มจ�ำนวนผู้รับบริกำรสื่อในสังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑

	 ๒.	 ผู้รับบริกำรในพื้นที่รับผิดชอบมีควำมพึงพอใจในบริกำร

	 ๓.	 เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำร

	 ๔.	 พัฒนำผลผลิตและบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย

	 ๕.	 สร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้รับบริกำร

	 ๖.	 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ทันสมัย

	 ประชำสัมพันธ์ข่ำวควำมเคลื่อนไหวให้บุคลำกรในส�ำนักงำนตำมโครงกำรเสียงตำมสำย	

	 -		 ทุกช่วงเช้ำ	เวลำ	๐๘.๐๐	–	๐๘.๓๐	น.	

	 -		 ช่วงเทียง		เวลำ	๑๒.๐๐	–	๑๓.๐๐	น.

	 -		 ช่วงบ่ำย		(ก่อนเลิกงำน)	เวลำ	๑๖.๐๐	–	๑๖.๓๐	น.

	 จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์	นิทรรศกำรวันส�ำคัญต่ำง	ๆ	และป้ำยต้อนรับบุคคลส�ำคัญ

	 บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว	 เพื่อประชำสัมพันธ ์ทำงเว็บไซต์	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 

http//:www.kkzone๑.go.th	และเว็บไซต์	สพฐ.	http//:www.obec.go.th

	 โครงกำรจัดท�ำแผ่นพับแนะน�ำบุคคล	กิจกรรมดีเด่น	โครงกำรต่ำง	ๆ	ของสพป.ขอนแก่น	เขต	๑

	 ประชำสัมพันธ์จดหมำยข่ำว	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑

๑๐.  ปัญหำ อุปสรรค 

	 ๑.		งบประมำณไม่เพียงพอ	ในกำรจัดท�ำวำรสำร/เอกสำร	และอบรมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์

	 ๒.		วัสดุ	อุปกรณ์ส�ำนักงำนไม่เพียงพอ	และไม่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

	 ๓.	 บุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรท�ำงำนด้ำนนี้

๑๑. ข้อเสนอแนะ

	 ๑.			จดัสรรงบประมำณให้เพยีงพอกบัโครงกำร	เพือ่เจ้ำของโครงกำรจะได้ด�ำเนนิกำรกำรท�ำงำนให้ตรงกับ

แผนงำนที่วำงไว้ได้ทันเวลำ	เพื่อกำรพัฒนำกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ	และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป

	 ๒.		บุคลำกรท�ำงำนด้ำนนี้มี	๑	คน	ท�ำให้กำรท�ำงำนไม่ทัน	ล่ำช้ำ	และไม่สำมำรถท�ำงำนครั้งเดียวในเวลำ

เดียวกันได้	อยำกได้บุคลำกรเพิ่มเพื่อจะได้ท�ำงำนให้ทันก�ำหนดเวลำ	และทันต่อเหตุกำรณ์

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
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โครงกำรบริจำคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

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

ประชำสัมพันธ์ทำง Facebook : moddang chai ประชำสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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ประชำสัมพันธ์ทำงกลุ่ม line
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ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย

ป้ำยประชำสัมพันธ์ นิทรรศกำรต่ำง ๆ
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ประชำสัมพันธ์ข่ำวทำงหนังสือพิมพ์
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จดหมำยข่ำว สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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แผ่นพับแนะน�ำ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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๘.  โครงกำรประชุมผู้บริหำรเขต “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. และ Morning TalK
ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	ประกอบด้วย

	 ๑.	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			 จ�ำนวน		 	๑		คน

	 ๒.	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	 จ�ำนวน		 	๖		คน

	 ๓.	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย	และข้ำรำชกำรในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย		 จ�ำนวน			 ๑๘		คน

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

ได้ร่วมฟังประชุมทำงไกล	Video		Conference		ข่ำวสำรทำงรำยกำร	“พุธเช้ำ	ข่ำว	สพฐ.”	โดยพร้อมเพรียงกัน	

ทุกวันพุธระหว่ำงเวลำ	๐๘.๐๐-๐๙.๐๐	น.

	 ๒.	 ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยได้ 

ซักซ้อมและท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรที่ตรงกัน

	 ๓.	 ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยได้รับ

ทรำบปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและหำทำงเพื่อหำทำงแก้ไขร่วมกัน

	 ๔.	 ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย	 

ได้ร่วมรับประทำนอำหำรเช้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท�ำงำนร่วมกัน

 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

	 ควรได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนที่เพียงพอ
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๙.  โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ 
กิจกรรมที่ ๑			 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ

ผลกำรด�ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 มีเกณฑ์อัตรำก�ำลังส�ำหรับใช้ในกำรบริหำร

อัตรำก�ำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด	รวมถึงจ�ำนวนครู	จ�ำนวนนักเรียน	เพศ	วิทยฐำนะ		พื้นที่ตั้ง	ครบทุกโรงเรียน

เชิงคุณภำพ

	 กำรศึกษำสภำพกำรจัดแผนอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	แสดงให้เห็นว่ำแผนอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำสำมำรถบ่งชี้	

สภำพอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตรำก�ำลังที่เป็นมำตรฐำน 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งจะน�ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ 

ในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำพรวมของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำได้โดยน�ำผลกำรวิเครำะห์เกณฑ์อัตรำ 

ก�ำลังมำเปรียบเทียบกับอัตรำก�ำลังท่ีมีอยู่และจ�ำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชำเอกตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในโรงเรียนของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ	 ให้กำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 

ประสิทธิผลต่อผู้รับกำรศึกษำในสถำนศึกษำนั้น	 ๆ	 ทั้งนี้	 	 กำรวำงแผนอัตรำก�ำลังส�ำหรับข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 นอกจำกจะวำงแผนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร	 ภำรกิจ	 และนโยบำย	 แล้วยังต้อง 

วำงแผนก�ำลังคนเพื่อใช้ก�ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกล่ำวคือ	 จะต้องมีกำรวำงแผนกระจำยก�ำลังคน 

หรือเริ่มกำรวำงแผนก�ำลังคนตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำซึ่งในปัจจุบันพบว่ำข้ำรำชกำรครูในระดับโรงเรียน 

มสีภำพอตัรำก�ำลงัทีข่ำดแคลน	ในขณะทีส่ภำพอตัรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูในภำพรวมทัง้ส�ำนกังำนไม่ได้สะท้อนภำพ

ดังกล่ำว	 และหำกมีกำรพิจำรณำในรำยละเอียดที่เกี่ยวกับสำขำวิชำเอกที่ข้ำรำชกำรครูส�ำเร็จกำรศึกษำ	 

พบว่ำบำงสำขำวิชำเอกมีควำมขำดแคลนเป็นอย่ำงมำกดังนั้นกำรวำงแผนอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำจึงควรเน้นแก้ปัญหำให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของจ�ำนวนและคุณภำพของข้ำรำชกำรคร ู

ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ

ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข

	 ๑.		กำรคืนอัตรำเกษียณข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณล่ำช้ำ	 เนื่องจำกติดเงื่อนไขของหน่วยงำน 

ที่อยู่เหนือขึ้นไป

	 ๒.	 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว	มำทดแทนมีจ�ำนวนจ�ำกัด

	 ๓.	 โรงเรียนไม่เข้ำใจวิธีคิดวิเครำะห์เกณฑ์อัตรำก�ำลัง

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ในกำรคิดวิเครำะห์อัตรำก�ำลังต้องศึกษำกระบวนกำรขั้นตอนต่ำง	ๆ 	(เกณฑ์อัตรำก�ำลัง)	ในกำรจัดท�ำ

แผนอัตรำก�ำลังในปัจจุบัน	กำรวำงแผนล่วงหน้ำและกำรเก็บสถิติ

	 ๒.	 กำรวำงแผนอัตรำก�ำลังล่วงหน้ำต้องค�ำนึงถึงอัตรำกำรเกิด	 กำรย้ำยถ่ิน	 และกำรเข้ำ-ออก	 กลำงคัน

ของเด็กกำรเลื่อนชั้นอัตรำกำรศึกษำต่อของประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรและอัตรำกำรสูญเสียอัตรำข้ำรำชกำร

ครูระหว่ำงปี

	 ๓.	 สถำนศึกษำต้องมีควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติและสำมำรถด�ำเนินกำรวำงแผนของตนเองได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ
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	 ๔.	 ควรให้มกีำรเพิม่โอกำสทำงกำรศกึษำ	ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรศกึษำของชมุชนหน่วยงำน

ภำยนอกเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นทักษะประสบกำรณ์	กระบวนกำรคิด

	 ๕.	 ปรับปรุงและพัฒนำและส่งเสริมให้มีกำรคิดวิเครำะห์เกี่ยวกับสภำพอัตรำก�ำลัง	ของเขตบริกำร

กิจกรรมที่ ๒		 กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งโดยกำรสอบกำรสรรหำ	 กำรย้ำยโอนและเกลี่ยอัตรำก�ำลัง 

	 	 	 ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ�ำทุกต�ำแหน่ง

ผลกำรด�ำเนินงำน
เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ได้ประกำศรับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำว 

เป็นบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ	 	 ได้รับจัดสรร	 

๒๒	อัตรำ	รับสมัคร		ระหว่ำงวันที่	๑-๗	มิถุนำยน		๒๕๖๑	สำขำวิทยำศำสตร์	มีผู้สมัคร	๕๗	รำย	สอบผ่ำน	๔๘	รำย	

สำขำคณิตศำสตร์	มีผู้สมัคร	๖๓	รำย	สอบผ่ำน	๔๙	รำย		

เชิงคุณภำพ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 มีบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 

ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ		๒๒	รำย	ในโรงเรียนที่ขำดอัตรำครูด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	ส่งผลต่อคุณภำพ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน	

กิจกรรมที่ ๓		 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ในรอบระยะเวลำกำรยื่นค�ำร้องขอย้ำย	 ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ต�ำแหน่งผู้บริหำร 

สถำนศึกษำ	จ�ำนวน	๔๔	รำย	สำยงำนกำรสอน	จ�ำนวน	๑๙๕	รำย	ได้รับกำรพิจำรณำครั้งที่	๑	จ�ำนวน	๒๖	รำย 

ย้ำยตัดโอนต�ำแหน่ง	๓๘	ค(๒)	จ�ำนวน	๘	รำย	และรับย้ำยต�ำแหน่ง	๓๘	ค(๒)		จ�ำนวน	๒	รำย	และย้ำยต�ำแหน่ง

ศึกษำนิเทศก์	จ�ำนวน	๓	รำย

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		มีข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนต�ำแหน่ง

ว่ำงท�ำให้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรในเขตลดลง

	 ๒.	 สถำนศึกษำ	 	 มีข ้ำรำชกำรครูปฏิบัติงำนตำมต�ำแหน่งว่ำง	 	 ครูปฏิบัติงำนสอนเต็มควำมรู ้ 

ควำมสำมำรถ		เต็มเวลำ		ท�ำให้เกิดประสิทธิภำพผลกำรจัดกำรศึกษำ

กิจกรรมที่ ๔		 กำรประชุมปฏิบัติกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 บุคลำกร	 ลูกจ้ำง	 เพ่ือเล่ือนเงินเดือน/ 

ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ด�ำเนินกำรซักซ้อมหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนเงื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	

ครั้งที่	๑	(๑	เมษำยน	๒๕๖๑)	,ครั้งที่	๒	(๑	ตุลำคม	๒๕๖๑)

	 ๒.	 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

จ�ำนวน	๒	ครั้ง	ๆ 	ละ	ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ	ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ค่ำจ้ำง/	พนักงำนรำชกำร			

จ�ำนวน		๑๕๗	โรงเรียน	รวมทั้งหมด	๑,๖๐๐	คน
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	 ๓.	 ด�ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน	 ให้แก่ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ									

ขอนแก่น	เขต	๑	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.		๒๕๖๑		จ�ำนวน	๒	ครั้ง	ๆ	ละ		๑,๖๐๐	คน

	 ๔.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนครบร้อยเปอร์เซ็นต์

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ลูกจ้ำงประจ�ำ	 พนักงำนรำชกำร	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในกำรเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน

	 ๒.		ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ลูกจ้ำงประจ�ำ	 พนักงำนรำชกำร	 ได้เลื่อนเงินดือนอย่ำง 

เป็นธรรมและสำมำรถเบิกจ่ำยเงินเดือนได้ถูกต้องรวดเร็ว

	 ๓.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเลื่อนเงินเดือนได้พัฒนำ 

ระบบกำรท�ำงำนกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ในกำรด�ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน	

	 ๔.	 เป็นฐำนข้อมูลในระบบบริหำรงำนบุคคล	 เป็นปัจจุบันสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.	 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมยังไม่เข ้ำใจหลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติของสพฐ	และ	ก.ค.ศ.

	 ๒.		กำรด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงกำรประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ	 หรือกำรออกปฏิบัติในกำรเก็บ 

ข้อมูลผลกำร	ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำงบประมำณมีน้อย

ข้อเสนอแนะ

	 -	 ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำและและในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	

กิจกรรมที่ ๕		 กำรเสริมสร้ำงขวัญ	ก�ำลังใจแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ�ำ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	เขต	๑	จ�ำนวน	๑๕๐	คน

เชิงคุณภำพ

	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ�ำ	 ท่ีเกษียณอำยุรำชกำร	 มีขวัญก�ำลังใจ 

ในวัยเกษียณ		ได้เตรียมควำมพร้อมให้มีควำมสุขและมีคุณภำพ

ปัญหำและอุปสรรค

	 งบประมำณน้อย

ข้อเสนอแนะ

	 ผูบ้รหิำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	ต้องเหน็ควำมส�ำคญัทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ	ผู้ท่ีจะเข้ำวยัเกษยีณ	

ให้มำกกว่ำนี้
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กิจกรรมที่ ๖		 โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก�ำลังใจและพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ที่เข้ำร่วมพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	ประกอบด้วย

	 ๑.	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด					 จ�ำนวน				๑๐		คน

	 ๒.		ผู้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำต่ำง	ๆ		 จ�ำนวน			๑๔๖		คน

เชิงคุณภำพ

	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	มีขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำร

ปัญหำและอุปสรรค

	 งบประมำณมีจ�ำกัด

กิจกรรมที่ ๗	 พัฒนำควำมรู้	ควำมเข้ำใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ข้ำรำชกำรำครู(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครู)	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	จ�ำนวน	๗๐	คน	เข้ำร่วมประชุม

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ได้ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

เลื่อนวิทยฐำนะ	เป็นอย่ำงดีหลังจำกอบรม

	 ๒.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ที่เข้ำรับกำรอบรมได้ก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำร 

ที่จะเตรียมตัวในกำรขอเลื่อนวิทยฐำนะ	ตำมหลักเกณฑ์ใหม่อย่ำงเป็นระบบ

	 ๓.	 สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปขยำยผลต่อ	 ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 

ศึกษำที่ยังไม่เข้ำใจ	และ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ข้อคิดเห็นต่ำง	ๆ	ร่วมกัน

ปัญหำและอุปสรรค

	 ผู้เข้ำร่วมประชุมน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำเอง	ท�ำให้ประสิทธิภำพกำรในฝึกปฏิบัติโดยผ่ำนระบบ

อินเทอร์เน็ตช้ำบ้ำง	เข้ำระบบไม่ทันบ้ำง	แต่วิทยำกรร่วมก็ได้ช่วยกันแก้ไข	และเป็นไปได้ด้วยดี

ข้อเสนอแนะ

	 เมื่อ	 ก.ค.ศ.	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเล่ือนวิทยฐำนะ	ครบถ้วนสมบูรณ์ควรมีกำรจัดประชุม 

อีกครั้งเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง	และเกิดประสิทธิภำพ

กิจกรรมที่ ๘					พัฒนำบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงบุคลิกภำพร่ำงกำรด้วยกิจกรรมแอโรบิกและโยคะ

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		จ�ำนวน	๓๐	คน
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เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 บุคลำกร	 	 มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์	 	 มีจิตส�ำนึกที่ดีรักกำรออกก�ำลังกำย	 	 มีสุขภำพจิตดี	 

ร่ำงกำยแข็งแรง		ด้วยกำรออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอ		ต่อเนื่อง		สร้ำงควำมสมดุลแก่ร่ำงกำย

	 ๒.	 บุคลำกรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ด้วยกำรร่วมกิจกรรมออกก�ำลังกำยลดควำมเครียด

๑๐.  โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล
กิจกรรมที่ ๑			 กำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร(คูปองกำรพัฒนำครู)

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 	 ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรูป

แบบครบวงจร	จ�ำนวน	๑,๒๗๒	คน

เชิงคุณภำพ

	 ครูสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพ	สำมำรถน�ำควำมรู้	 จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ 

กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กิจกรรมที่ ๒				กำรจัดแสดงผลงำนและเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับชำติ

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ครู	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ผู้บริหำรกำรศึกษำ	 ศึกษำนิเทศก์	 เข้ำร่วมกิจกรรม	 ๒๐๐	 คน	 ระดับ 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ	ระดับภำค	และระดับชำติ	

	 ๒.	 ครู	 ผู้บริหำรกำรศึกษำ	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ได้รับกำรคัดเลือกในระดับภำค	 จ�ำนวน	 ๑๔	 คน	 

ระดับชำติ	จ�ำนวน	๒	คน

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ครู	ผู้บริหำรกำรศึกษำ	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผลงำนทำงวิชำกำร	ส่งเข้ำประกวด

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	และระดับชำติ

	 ๒.	 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและผู้แสดงผลงำนได้น�ำผลงำนมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะ

	 ควรกระตุ ้นให้ครู	 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำได้จัดท�ำผลงำนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 เพื่อน�ำไปพัฒนำ 

กำรเรียนกำรสอน

๑๑.  โครงกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC) ในสถำนศึกษำโดยใช้  SIGMA Model
ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อน

กระบวนกำรแห่งกำรเรียนรู้	 ทำงวิชำชีพ(PLC)	 สู่สถำนศึกษำ	 เพ่ือยกระดับคุณภำพส�ำหรับข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ต�ำแหน่ง	ครูผู้ช่วย	จ�ำนวน	๖๓	คน
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เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ครูมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ตรงกับงำนที่รับผิดชอบ

	 ๒.	 เพื่อให้มีจ�ำนวนครูและบุคลำกรสนับสนุนเพียงพอ

	 ๓.	 ครูมีผลงำนวิจัย	โครงงำน

	 ๔.	 ครูสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ข้อเสนอแนะ

	 ครูควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเข้ม	และมีแผนพัฒนำตนเองทุกคน

๑๒.  โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในศูนย์ TEPE Online
กิจกรรมที่ ๑		 กำรบริหำรจัดกำรในศูนย์	TEPE	Online	และกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ	ICT

กิจกรรมที่ ๒		 กำรพัฒนำระบบถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ครูระบบออนไลน์

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 	 ต�ำแหน่ง	 	 ครูผู้ช่วย	 	 จ�ำนวน	 ๖๓	 คน	 	 ผ่ำนกำรพัฒนำ 

อย่ำงเข้มข้น	ก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง	ครู	ด้วยระบบออนไลน์

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 เพิ่มพนูทักษะ	ควำมรู	้ตำมสมรรถนะและสมรรถนะหลัก	ประจ�ำสำยงำน	ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน	

ทั้งกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติงำน	ที่เหมำะสมกับวิชำชีพครู	ให้กับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย

	 ๒.		ครูผู ้ช่วยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรพัฒนำอย่ำงเข้ม	 ก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งคร ู

ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่	ก.ค.ศ.ก�ำหนด

ปัญหำและอุปสรรค

	 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจะต้องเข้ำรับกำรพัฒนำด้วยระบบ	 TEPE	 Online	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	 และทดสอบ 

ให้ผ่ำนเกณฑ์	ระยะเวลำไม่เกิน	๖๐	วัน	หำกเกินก�ำหนดระบบจะปิดถือว่ำไม่ผ่ำนกำรพัฒนำต้องสมัครรุ่นใหม่

ข้อเสนอแนะ

	 ควรแต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ก�ำกับ	ติดตำม

๑๓.  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยและแผนประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 กิจกรรม		 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๖๑

 กิจกรรม	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรน�ำแผนสู่กำรปฏิบัติ

 กิจกรรม	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนบริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสู่กำรปฏิบัติ

 กิจกรรม	 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่ 

จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 	 อยู่ภำยใต ้

กำรก�ำกับ	 ดูแล	 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 มีภำรกิจในกำรก�ำกับ 

ดูแล	 ประสำน	 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง	
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เสมอภำค	 เท่ำเทียมมีคุณภำพ	 มีควำมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	 น�ำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมให้สอดคล้อง 

กับกำรแข่งขันทั่วประเทศ	 โดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำที่สนองต่อนโยบำยของรัฐบำล	 กระทรวงศึกษำธิกำร 

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จที่ก�ำหนด

เชิงปริมำณ

	 ๑.		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำระดับดีเยี่ยม

	 ๒.	 ร้อยละ	 ๘๐	 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพร้อยละ	 ๙๕	 ของสถำนศึกษำในสังกัด 

สำมำรถจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมำณได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ใช้เป็นกรอบทิศทำงด�ำเนินกำรจัดกำร

ศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

	 ๒.	 สถำนศึกษำในสังกัดใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพ
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	 ๓.	 สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถเสนอของบประมำณถูกต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์	 และทันตำม 

ก�ำหนดระยะเวลำ

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.	 งบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงบไว้	 ขำดควำมแน่นอน	 ชัดเจนในกำรจัดสรรงบประมำณ 

โดยเฉพำะงบแลกเป้ำ	

	 ๒.	 ในส่วนของผู้ปฏิบัติ	 ไม่ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนที่วำงไว้	 และไม่เป็นไปตำมขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน	 

ท�ำให้ไม่สำมำรถตอบตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น	และสัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีควำมชัดเจน	 ในกำรจัดสรรงบประมำณให้มำกขึ้น	 และมีทิศทำงในกำรบริหำรงบแลกเป้ำ 

อย่ำงชัดเจน	เพือ่ให้เกดิกำรเตรยีมกำรด�ำเนนิงำนล่ำช้ำ	และไม่สำมำรถด�ำเนนิงำนได้อย่ำงต่อเนือ่ง	ทนัก�ำหนดเวลำ
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กิจกรรม					กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		มีกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

ทุกโรงเรียน	เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก	ให้มีขนำดที่เหมำะสมกับ

พื้นที่	ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒.	 โรงเรียนขนำดเล็ก	ร้อยละ	๘๐	มีคุณภำพกำรศึกษำ	ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน	 ได้รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด 

และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก	ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละท้องถิ่น	อย่ำงต่อเนื่อง

	 ๒.	 มีโรงเรียนต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มขึ้น

	 ๓.	 โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดที่จัดกำรศึกษำได้บรรลุเป้ำหมำยที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	ก�ำหนด	มีขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

ปัญหำและอุปสรรค

	 -	 แหล่งข้อมูลไม่นิ่ง	ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

	 ควรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นให้เต็มรูปแบบ	 โดยเฉพำะภำคี	 ๔	 ฝ่ำย	 เพื่อให้ 

เป็นมติที่ชัดเจน	หำกมีกำรยุบ	เลิก	รวมโรงเรียนในขั้นตอนต่อไป
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๑๔. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ
ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ร้อยละ	๙๕	 ของผู้รับผิดชอบงำนงบประมำณของโรงเรียน	 มีควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และแนวทำง

ในกำรเสนอขอและบริหำรงบประมำณ

	 ๒.	 ร้อยละ	๑๐๐	ของโรงเรียนที่มีควำมจ�ำเป็นและขำดแคลน	ด�ำเนินกำรและจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมำณ

รำยจ่ำย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ได้ทันตำมก�ำหนดเวลำ

เชิงคุณภำพ

	 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้รับกำรจัดสรร 

งบประมำณเพื่อใช้ในกำรบริหำรกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้น

ปัญหำและอุปสรรค

	 กำรเปลี่ยนบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนงบประมำณของโรงเรียน	 ท�ำให้โรงเรียนขำดผู้มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ

ในงำนงบประมำณ

ข้อเสนอแนะ

	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนงบประมำณแก่บุคลำกรของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้ 

สร้ำงองค์		ควำมรู้แก่บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนใหม่และทบทวนควำมรู้ให้แก่ผู้รับผิดชอบงำนเดิม

๑๕.  โครงกำรติดตำมประเมินผลรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งระบบ
ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำม 

แผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๐		จ�ำนวน		๕๑		โครงกำร		๖	ยุทธศำสตร์	๔๔	ตัวชี้วัด	ประกอบ

ด้วย	 งบตำมภำระงำน	 งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ซ่ึงแต่ละโครงกำรได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย	 ยุทธศำสตร์	 

ตัวชี้วัด	 บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร	 และได้รวบรวมผลกำรด�ำเนินงำน	 จำกผู้รับผิดชอบโครงกำร	 

น�ำผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรมำวิเครำะห์	 สังเครำะห์	 สรุปจัดท�ำเอกสำรรำยงำนกำรด�ำเนินงำน	 รำยงำน 

ประจ�ำปี	จ�ำนวน	๔๐๐	เล่ม	เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

เชิงคุณภำพ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 	 มีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนิน

งำนตำมนโยบำย	 ยุทธศำสตร์	 ตัวชี้วัด	 โครงกำร/กิจกรรม	 ให้ทรำบถึงจุดเด่น	 จุดด้อย	 ปัญหำ	 อุปสรรค	 และ 

ข้อเสนอแนะ	 ในกำรด�ำเนินงำน	 และสำมำรถน�ำข้อมูล	 ผลที่ได้น�ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

และปรับปรุง	ให้เกิดประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ปัญหำและอุปสรรค

	 ด้วยภำระงำนที่มำก	 ท�ำให้ผู ้รับผิดชอบโครงกำรด�ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน	 ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน 

แผนเกิดควำมล่ำช้ำ

ข้อเสนอแนะ

	 ควรสร้ำงควำมตระหนัก	ให้บุคลำกรในส�ำนักงำนในภำระงำนที่รับผิดชอบ

๑๖.   โครงกำรพัฒนำระบบงำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
กิจกรรม			 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร	ปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			ได้ด�ำเนินโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ

บุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร	 ปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๑	 	 ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑		 

ในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ	 ทั้งข้อมูลเชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณที่เป็นระบบ	 เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ 

ในกำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	โดยใช้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูล	ดังนี้

	 ๑.	 ระบบ	Data		Management		Center	:	DMC	กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	(ข้อมูล	๑๐	มิ.ย.)	

ทำงระบบ	http://portal.bopp-obec.info/obec๖๑/   

	 ๒.	 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ	Education	 	Management	 Information	System	 :	

EMIS		ทำงระบบ		http://data.bopo-obec.info/emis/		ซึง่ประกอบด้วย	ข้อมลูพืน้ฐำนโรงเรยีน			ข้อมลูนกัเรยีน	

(สพฐ.	 น�ำเข้ำข้อมูลจำก	 DMC)	 	 ข้อมูลครูและบุคลำกร	 	 ข้อมูลกำรศึกษำเพื่อปวงชน	 (EFA)	 	 ข้อมูลครุภัณฑ์ 

(M-obec)			ข้อมลูด้ำนเทคโนโลย	ี	ข้อมลูเขตพืน้ทีบ่รกิำรโรงเรยีน		ข้อมลูด้ำนคอมพวิเตอร์		ข้อมลูด้ำนอนิเทอร์เนต็		

ข้อมูลข่ำวกิจกรรม	ข่ำวประชำสัมพันธ์	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง		

	 ๓.		ระบบข้อมลูอำคำรและสิง่ก่อสร้ำงโรงเรยีน	(B-OBEC)		ทำงระบบ	http://bobec.bopo-obec.info/
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วิธีกำรด�ำเนินงำน

 ๑.	 จัดท�ำโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร	 ปีกำรศึกษำ	
๒๕๖๑	เพื่อพัฒนำบุคลำกรระดับโรงเรียนผู้รับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน
	 ๒.	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อ 
กำรบริหำร	ปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑
	 ๓.	 ด�ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรผู ้รับผิดชอบด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำระดับโรงเรียน	 	 เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภำพในกำรด�ำเนินงำนของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนข้อมูลสำร 
สนเทศของโรงเรียนในสังกัด	 	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงสำมำรถน�ำไปประกอบกำร
บริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ	 	 ทั้งเรื่องของกำรบริหำรงบประมำณ	 	 และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
สำมำรถน�ำข้อมูลไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
		 ๔.	 ตรวจสอบ		ยืนยัน		แก้ไขข้อมูล
	 ๕.	 สรุปผลจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
	 ๖.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร
	 ๗.	 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูล							
ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ด�ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลทุกระบบจะได ้
ข้อมูล	 สำรสนเทศที่เป็นระบบครอบคลุมภำรกิจ	 ๔	 ด้ำน	 	 ถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 	 ทันสมัย	 	 และพร้อมใช้ใน 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 เพื่อพัฒนำคุณภำพของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต	๑	ดังนี้
 ๑.  ด้ำนกำรบริหำร
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ใช้ข้อมูลเพื่อกำรบริหำร		ดังนี้
					 	 ๑.๑	 ข้อมูลพื้นฐำนของแต่ละโรงเรียน	 เช่น	 ที่ต้ัง	 	 พ้ืนที่	 	 เขตบริกำร	 	 ระยะทำง	 	 น�้ำ	 	 ไฟฟ้ำ 
ระบบเครือข่ำย(อินเทอร์เน็ต)	 	 คอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำรและเพื่อกำรเรียนกำรสอน	 	 	 เว็บไซต์โรงเรียน 
ข้อมูลอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงโรงเรียน	 	 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 	 	 ข้อมูลผลกำรประเมิน	 	 NT	 และ 
O-NET	 	 	 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรกำรศึกษำ	 	 วำงแผนกำรศึกษำ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย	 	 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ในแผนปฏิบัติรำชกำร	 และตำมมำตรฐำน 
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและเกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อประเทศ
	 	 ๑.๒	 ส�ำนักงำนสถิติจังหวัด	 มีข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกำรศึกษำ	 เพ่ือน�ำไปประมวลผลและจัดพิมพ์ 
เป็นรำยงำนสถิติจังหวัด
	 	 ๑.๓		ศูนย์ข้อมูลกลำงกระทรวงมหำดไทยและจังหวัด	 มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ	 เพื่อประกอบ 
กำรวำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัด
 ๒.  ด้ำนวิชำกำร
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ใช้ข ้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
จำกระบบ	 DMC	 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกระบบระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ	 

EMIS	 	 ข้อมูลผลกำรประเมิน	 	 NT	 และ	 	 O-NET	 	 	 วำงแผนกำรศึกษำ	 	 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของแต่ละ 

โรงเรียน		และภำพรวมส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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 ๓.  ด้ำนงบประมำณ
	 	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑	ใช้ข้อมลูเพ่ือกำรบริหำรงบประมำณ	ดงันี้	
	 	 ๓.๑		ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	๑๐	มิถุนำยน	๒๕๖๑		จำกระบบ	DMC	เพื่อจัดสรรงบประมำณเงิน
อุดหนุนรำยหัว	 	 ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน	 	 จ�ำนวนนักเรียนเป็นตัวก�ำหนดขนำดโรงเรียนเพื่อจัดสรร 
งบประมำณให้กับโรงเรียนแต่ละขนำด	เช่น	โรงเรียนขนำดเล็ก		โรงเรียนขยำยโอกำส		
	 	 ๓.๒		 ข้อมลูครภุณัฑ์	(M-obec)		ข้อมลูด้ำนเทคโนโลย	ี	ข้อมลูด้ำนคอมพวิเตอร์		ข้อมลูด้ำนอนิเทอร์เนต็
เพือ่จดัสรรงบประมำณครภุณัฑ์		จดัสรรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำรบริหำร		จัดสรรค่ำอนิเทอร์เนต็
ให้กับโรงเรียน
	 	 ๓.๓	 ข้อมูลอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงโรงเรียน	 (B-OBEC)	 	 ใช้ข้อมูลเพื่อจัดต้ังและจัดสรรงบประมำณ
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับโรงเรียน	
 ๔.  ด้ำนบุคลำกร
					 	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑	ใช้ข้อมลูเพือ่กำรบรหิำรด้ำนบคุลำกร	ดงันี้	
	 	 ๔.๑		ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกระบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ	 
EMIS	 	 และ	 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกระบบ	 	 (P-OBEC)	 	 เช่น	 ข้อมูลครูจ�ำแนกตำมระดับ 
กำรสอน	 	 ข้อมูลครูในสถำนศึกษำจ�ำแนกตำมวิทยฐำนะ	 วุฒิกำรศึกษำ	 และเพศ	 	 ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ	 จ�ำแนกตำม	 เพศ	 	 และต�ำแหน่ง	 	 	 ข้อมูลลูกจ้ำงประจ�ำ	 พนักงำนรำชกำร	 ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ในสถำนศึกษำ	 	 จ�ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ	 และเพศ	 เพื่อก�ำหนดกรอบอัตรำก�ำลังครูในสถำนศึกษำ	 	 ทรำบ 
ควำมต้องกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ		จัดท�ำ	กพ.๗		แก้ไขควำมขำดแคลนครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ
ปัญหำอุปสรรค  
	 ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนกำรเก็บข้อมูลน้อยมำก		งบประมำณในกำรจัดท�ำเล่มสำรสนเทศไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ		ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนกำรเก็บข้อมูล
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๑๗.   โครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ ๑					กำรประเมินติดตำม/นิเทศกำรศึกษำตำมอัธยำศัย(Hone	School)		

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ช(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ	 .๒๕๔๕ 

มำตรำ	 ๑๒	 	 บัญญัติให้ครอบครัวมีสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 	 และให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดใน 

กฎกระทรวงศึกษำธกิำร	จงึออกกฎกระทรวงว่ำด้วยสทิธใินกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนโดยครอบครวั	พ.ศ.	๒๕๔๗	

โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 มีบทบำทหน้ำที่ในกำรอนุญำตวัดผล	 ประเมินผล	 และออกหนังสือ

รับรองหรือหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำให้แก่ผู้ขออนุญำตจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว		

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้อนุญำตให้มีกำรจัดกำรศึกษำโดย 

ครอบครัว	 (Home	 school)	 จ�ำนวน	 ๕	 ครอบครัว	 มีนักเรียน	 จ�ำนวน	 ๗	 คน	 ครอบครัวท่ีจัดกำรศึกษำได ้

รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 จึงได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรจัดกำรเรียนสอนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 จำกผลกำรออกประเมินผลกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวทั้ง	 ๕	 ครอบครัว	 นักเรียนได้รับจัดกำรเรียนกำรสอนตำม 

แผนกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว	 	 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเป็นไปตำมศักยภำพสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู ่ 

ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและเป็นไปตำมวัย

ปัญหำและอุปสรรค

	 กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 และ 

ผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	ขำดควำมต่อเนื่อง	และบำงครั้งติดต่อไม่ได้เนื่องจำกอยู่นอกพื้นที่หรือต่ำงจังหวัด
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กิจกรรมที่ ๒		 ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษำ(นิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำม

กำรใช้โปรแกรม	Thai	School	lunch)

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับ	 ติดตำม	 

กำรใช้โปรแกรม	 	 Thai	 School	 lunch	 	 	 จ�ำนวน	๑๕๖	 	 โรงเรียน	 	 จำกกำรติดตำม	พบว่ำ	 โรงเรียนในสังกัด 

ร้อยละ	๗๐	สำมำรถใช้โปรแกรม		Thai	School	lunch			ในกำรจัดเมนอูำหำรกลำงวนัทีม่คีณุภำพได้รับสำรอำหำร	

ครบตำมหลักโภชนำกำร

เชิงคุณภำพ

	 โรงเรียนที่ใช้	โปรแกรม		Thai	School	lunch		จัดท�ำเมนูอำหำรกลำงวันส�ำหรับนักเรียน	ท�ำให้นักเรียน

ได้รับประทำนอำหำรท่ีถูกหลักโภชนำกำร	 ได้รับสำรอำหำรครบ	 และส่งผลให้นักเรียนมีภำวะโภชนำกำรสมวัย 

มีน�้ำหนัก	ส่วนสูง	สมวัยตำมเกณฑ์	และมีสุขภำพแข็งแรง

ปัญหำและอุปสรรค

	 ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันยังไม่มีควำมช�ำนำญในกำรใช้โปรแกรม	 Thai	 school	 lunch 

ต้องอำศัยเวลำที่ว่ำงจำกกำรสอนเพื่อเข้ำใช้โปรแกรมในกำรจัดท�ำเมนูอำหำรกลำงวันส�ำหรับนักเรียนและ 

ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดซื้อวัตถุดิบส�ำหรับด�ำเนินโครงกำร

ปฏิทินกำรออกนิเทศติดตำมกำรใช้โปรแกรม Thai school lunch 

ระหว่ำงวันที่ ๑๕ สิงหำคม – ๔ กันยำยน ๒๕๖๑

คณะกรรมกำรชุดที่ ๑				ก�ำกับติดตำมกลุ่มสถำนศึกษำที่		๑		

	 ๑.		นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่	 ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	๑	 ประธำนกรรมกำร

	 ๒.		นำงวิมลพรรณ		พยัคฆกุล	 ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์	 กรรมกำร

	 ๓.		นำงวิไลวรรณ		รักสนิท	 ปฏิบัติหน้ำที่	ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน	 กรรมกำรและเลขำฯ

คณะกรรมกำรชุดที่ ๒				ก�ำกับติดตำมกลุ่มสถำนศึกษำที่		๑๐

	 ๑.		นำยวิเศษ		พลอำจทัน	 รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต	๑	 ประธำนกรรมกำร

	 ๒.		นำงวิจิตร		มูลแวง			 ปฏิบัติหน้ำที่	ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล	 กรรมกำร

	 ๓.		นำงสำวชยภร		ไชยพิเดช	 เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ	 กรรมกำรและเลขำฯ

คณะกรรมกำรชุดที่ ๓				ก�ำกับติดตำมกลุ่มสถำนศึกษำที่		๕	,	๖	,	๗

	 ๑.		นำงสำวประภำพร		ส�ำเรียงจิตต์	รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต	๑	 ประธำนกรรมกำร

	 ๒.	 นำงค�ำพิมำย		นำคะผิว	 นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร	 กรรมกำร

	 ๓.	 นำงเจษฎำภรณ์		วงษ์ทรงยศ	 ปฏิบัติหน้ำที่	ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 กรรมกำรและเลขำฯ

คณะกรรมกำรชุดที่ ๔			ก�ำกับติดตำมกลุ่มสถำนศึกษำที่		๓	และ	๔

	 ๑.		นำยรังสฤษฎ์		ธนะภูมิชัย	 รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต	๑	 ประธำนกรรมกำร

	 ๒.		นำงสุมัททนำ		แก้วจินดำ	 ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน	 กรรมกำร

	 ๓.	นำงพัฒนำ		สิมมำโคตร	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำฯ
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คณะกรรมกำรชุดที่ ๕					ก�ำกับติดตำมกลุ่มสถำนศึกษำที่		๒
	 ๑.		นำยเสด็จ		ทะยะรำช	 รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต	๑	 ประธำนกรรมกำร
	 ๒.		นำงสมคิด		เมืองสอน	 ผอ.กลุ่มอ�ำนวยกำร	 กรรมกำร
	 ๓.		นำงปุณิกำ		กิตติภูมิ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำฯ
คณะกรรมกำรชุดที่ ๖					ก�ำกับติดตำมกลุ่มสถำนศึกษำที่		๘	และ	๙
	 ๑.		นำงภัทรนันฐ์		ไหลงำม	 รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต	๑	 ประธำนกรรมกำร
	 ๒.	 นำงจิดำภำ		บุญโนนแต้	 ปฏิบัติหน้ำที่	ผอ.กลุ่มพัฒนำครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ		กรรมกำร

	 ๓.		นำงสำวละออ		ชัยภูมิ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำฯ

๑๘.   โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรบรหิำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑			 ประชุมแนะแนวทำงกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับสถำนศึกษำที่ได้รับงบลงทุน	ปี	๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒		 พัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
ตำม	พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และระเบียบกำรเงินกำรคลัง	 เพื่อพัฒนำ
องค์กรและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรเงินกำรคลังและพัสดุ
กิจกรรมที่ ๓		 ติดตำม	 เร่งรัด	 ตรวจสอบ	 กำรด�ำเนินกำรตำมสัญญำทุกรำยงำกรตำมสถำนศึกษำที่ประสบ 
ปัญหำกำรก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยตำมงวดงำน
ผลกำรด�ำเนินงำน
	 เนื่องด้วยพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	 พ.ศ.๒๕๖๐	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ตระหนักถึงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถและเพิ่มพูนควำมรู ้ให้กับ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 และผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุโรงเรียน	 	 เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ	 ของ 
โรงเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 มีควำมมั่นใจ 
ในกำรด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯได้เป็นอย่ำงดี	 	 จึงได้จัดอบรมตำมโครงกำรฝึกอบรมกระบวนกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.	๒๕๖๐	 ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	และเจ้ำหน้ำที่พัสดุในสังกัดทุกโรงเรียน	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรทำงพัสดุ	สำมำรถน�ำควำมรู้	ทักษะเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม	พ.ร.บ.พัสดุ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
ไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ			ระหว่ำงวันที่	๒๐	–	๒๑	มกรำคม	๒๕๖๑	จ�ำนวน	๓๒๐	คน	ณ	มหำวิทยำลัย
มหำมกุฎรำชวิทยำลัย	วิทยำเขตอีสำน	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	จนสำมำรถบริหำรงบประมำณ	(งบลงทุน)	
ได้ตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 เป็นผลให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 สำมำรถด�ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ	 (งบลงทุน)	 ได้ตำมเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด 
คิดเป็นร้อยละ	 ๙๙.๐๕	 	 นอกจำกนี้ยังได้ส่งบุคลำกรของส�ำนักงำนเพื่อเข้ำรับกำรอบรมเพิ่มเติมจำกสมำคม 
นักบริหำรพัสดุแห่งประเทศไทย	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิทยำกำรใหม่ๆอีกทำงหนึ่งด้วย	 	 	 และเพื่อเป็นกำร 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในระเบียบต่ำงๆ	 	 ด้ำนกำรเงินกำรคลัง	 	 และสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ร้อยละ	 ๙๐	 ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมำณลงทุน	 ได้รับกำรติดตำม	 ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำร 

ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตำมระเบียบหลักเกณฑ์ทำงรำชกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร

	 ๒.	 ร้อยละ		๙๐	ของบคุลำกรทำงกำรเงินกำรคลัง	ได้รับกำรอบรมและพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ		

เพื่อน�ำมำพัฒนำให้กับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดได้

	 ๓.	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 ของบุคลำกรด้ำนกำรเงิน	 พัสดุโรงเรียนได้รับค�ำปรึกษำและแนะน�ำแนวทำง 

กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมระเบียบหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 โรงเรียนในสังกัดบริหำรงบประมำณได้ตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

	 ๒.	 ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ	 สำมำรถน�ำควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนมำ 

ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ	เกิดประสิทธิผล	และทันก�ำหนดเวลำที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

	 ๓.	 บคุลำกรด้ำนกำรเงนิและพสัด	ุมคีวำมรู้	ควำมสำมำรถเพ่ิมขึน้	และเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลง

ในระเบียบต่ำง	ๆ	ด้ำนกำรเงินและพัสดุ	และสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ๔.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 สำมำรถด�ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ 

ให้ได้ตำมเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดเป็นอย่ำงน้อย
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ปัญหำและอุปสรรค

	 ผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ	 เปลี่ยนบ่อยและไม่มีเวลำในกำรศึกษำระเบียบหลักเกณฑ์ของ 

ทำงรำชกำร

ข้อเสนอแนะ

	 ควรพัฒนำเพิ่มพูน	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินกำรคลังแก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและ

พัสดุปีละ	๒	ครั้ง	และให้มีกำรก�ำกับ	ติดตำม	และให้ค�ำแนะน�ำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด

๑๙.  โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน  (IAOA)
ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ร้อยละ	๑๐๐	ของผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน

ภำครัฐ(CGTA)

	 ๒.	 ร้อยละ	๘๐	ของโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ	สำมำรถบริหำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพเกิด

ควำมคุ้มค่ำ

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ผู ้ตรวจสอบภำยในของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 มีควำมรู ้	 

ควำมสำมำรถตรงตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่กรมบัญชีกลำงก�ำหนด

	 ๒.	 เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

ปัญหำและอุปสรรค

	 บุคลำกรไม่เพียงพอ	เนื่องจำกย้ำย	จึงไม่สำมำรถด�ำเนินกำรทันตำมแผนปฏิบัติกำรที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีกำรสรรหำบุคลำกรเพิ่ม	เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบภำยใน
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งบแลกเป้ำ/งบจำก สพฐ. 

๑.  โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนำ     

ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 กิจกรรมหลัก	 กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส�ำหรับโรงเรียนปกติ			 	

 กิจกรรมรอง		 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรประเมิน								

																															คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ๑.		คณะกรรมกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือช่วยเหลือและก�ำกับติดตำมกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 

และมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกคนตระหนักและเข้ำใจระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ	

	 ๒.		ผูบ้รหิำร	ครโูรงเรยีนในโครงกำรทกุคนตระหนกัและเข้ำใจระบบและกลไกกำรบรหิำรจดักำรคณุภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำ	

	 ๓.	 ผู้บริหำร	 ครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนำตระหนักและเข้ำใจระบบ 

และกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ.	

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 สพป.ขอนแก่น	เขต	๑	เกดิเครอืข่ำยควำมร่วมมอืช่วยเหลอืและก�ำกบัตดิตำมกำรบรหิำรจดักำรคณุภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำ	ทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ระดับกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำและระดับโรงเรียน		

	 ๒.	 คณะกรรมกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือช่วยเหลือและก�ำกับติดตำมกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศกึษำ	ระดบัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนหลงักำรด�ำเนนิโครงกำรร่วมกบัทมีทีป่รกึษำ	

IQA	ประจ�ำภูมิภำค	ของ	สพฐ.	

	 ๓.	 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ	โดยจัดกิจกรรม	เพื่อเผย

แพร่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ	

ปัญหำและอุปสรรค  

	 ๑.	 บทบำทของคณะกรรมกำรเครือข่ำย	ช่วยเหลือควำมชัดเจนปฏิบัติได้มำกกว่ำนี้	

	 ๒.	 ภำระงำนที่ต้องด�ำเนินกำรไม่สอดคล้องและไปในทิศทำงเดียวกันซึ่งอำจส่งผลถึงคุณภำพของ 

ผลลัพธ์ที่จะเกิด	

ข้อเสนอแนะ 

	 ๑.	 กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในกำรท�ำงำนอย่ำงแท้จริงเป็นระบบ

	 ๒.	 กระบวนกำรขับเคลื่อน	กำรสนับสนุนควำมใช้เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นฐำน	

	 ๓.	 ควรเป็นโครงกำรต่อเนื่องอย่ำงน้อย	๓	ปี
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คณะกรรมกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือ ช่วยเหลือและก�ำกับติดตำมกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑

ที่ ชื่อ –  สกุล ต�ำแหน่ง - สังกัด คณะกรรมกำรเครือข่ำย

๑ นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประธำนคณะกรรมกำร

๒ นำยศิริกุล		นำมศิริ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองประธำนคณะกรรมกำร

๓ นำยสมหวัง		บุญสิทธิ์ ผู้แทน	กตปน. กรรมกำร

๔ นำงวิจิตร		มูลแวง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบุคคล กรรมกำร

๕ นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนแผนและงบประมำณ กรรมกำร

๖ นำงแสงสุรีย์		ดวงค�ำน้อย ผูน้�ำชมุชน	/องค์กร	สถำบนั	หน่วยงำนทีห่นนุเสรมิกำร

ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร๗ นำงจอมขวัญ		ศศิวรรณพงศ์

๘ 	นำยพีระพงษ์		วิริยสถิตย์กุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

ผู้แทนเครือข่ำยสถำนศึกษำ

กรรมกำร

๙ นำยชิตเมธำ		ทำสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วง

ผู้แทนเครือข่ำยสถำนศึกษำ	

กรรมกำร

๑๐ นำยสันติ		มุ่งหมำย ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะอำด

ผู้แทนเครือข่ำยสถำนศึกษำ	

กรรมกำร

๑๑ นำงพรนภำ		กลำงสำแม ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนขำมป้อมชำนบึงโพธิ์ทอง

ผู้แทนเครือข่ำยสถำนศึกษำ	

กรรมกำร

๑๒ นำงสำววิไลพร		ศรีจันทร์หล้ำ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบะยำว

ผู้แทนเครือข่ำยสถำนศึกษำ

กรรมกำร

๑๓ นำงสำวฉวีวรรณ		แก้วหล่อน ศึกษำนิเทศก์งำนประกันคุณภำพ เลขำนุกำรและกรรมกำร

๑๔ นำงสำวชนกกำญจน์		ตุไตลำ ศึกษำนิเทศก์งำนประกันคุณภำพ ผูช่้วยเลขำนกุำรและกรรมกำร
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รำยชื่อเครือข่ำยสถำนศึกษำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

๑. เครือข่ำย/กลุ่มต�ำบลบ้ำนทุ่ม แดงใหญ่ สำวะถี ๒. เครือข่ำย/กลุ่มต�ำบลศิลำ โคกสี หนองตูม

๑ บ้ำนแดงน้อย ๑ ชุมชนบ้ำนพรหมนิมิต

๒ บ้ำนแดงใหญ่ ๒ บ้ำนโคกแปะ

๓ บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) ๓ บ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง

๔ บ้ำนม่วง ๔ หนองตูมหนองงูเหลือม

๕ บ้ำนหนองกุงคุรุประชำสรรค์ ๕ บ้ำนหนองหัววัว

๖ บ้ำนหนองหลุบ ๖ บ้ำนโนนม่วง

๗ บ้ำนโนนรังวิทยำคำร ๗ บ้ำนหนองกุงวิทยำคำร

๓. เครือข่ำย/กลุ่มต�ำบลพระลับ บึงเนียม 

บ้ำนเป็ด เมืองเก่ำ

๔. เครือข่ำย/กลุ่มบ้ำนฝำงเหนือ 

๑ บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน ๑ โคกงำมวิทยำคำร

๒ บ้ำนสงเปือยฮ่องเดื่อ ๒ ชุมชนบ้ำนหนองบัว

๓ พระคือหนองโพธิ์วิทยำ ๓ บ้ำนนำฝำยนำโพธิ์

๔ บ้ำนดอนบม ๔ บ้ำนบะยำว

๕ บ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์ ๕ บ้ำนโสกม่วงดอนดู่

๖ บ้ำนเป็ด(ท่ำบึงประชำส่งเครำะห์) ๖ บ้ำนแก่นเท่ำ

๗ บ้ำนสะอำด ๗ สระแก้วรำษฎร์บ�ำรุง

๕.  เครือข่ำย/กลุ่มพระยืน

๑ ชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ

๒ บ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

๓ บ้ำนขำมป้อมชำนบึงโพธิ์ทอง

๔ บ้ำนชำด

๕ บ้ำนบ่อแก

๖ ชุมชนบ้ำนพระยืน

๗ บ้ำนโนนบ่อ
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๒.   โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย                                           

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 โรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย	ประเทศ	 	 จ�ำนวน	 	๘๑	 โรงเรียน	 	 ผ่ำนกำรประเมิน 

และรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ทุกโรงเรียน	 								

	 ปี	๒๕๕๔		รุ่นที่	๑		 จ�ำนวน			๑๐	 โรงเรียน	ปีกำรศึกษำ	

	 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.	 ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนทุกคน	 มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจกิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์ 

ส�ำหรับเด็กปฐมวัย	 และสำมำรถน�ำควำมรู ้ประสบกำรณ์จำกกำรอบรมสู ่กำรปฏิบัติจริงในก้องเรียนได ้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ๓.		นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนวิทยำศำสตร์	 และมีจิตวิทยำศำสตร์	 อันเป็นกำรเตรียมคน 

สู่สังคมอย่ำงมีคุณภำพ

เชิงคุณภำพ

	 ๑.		ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์ปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ๒.		ครูผู ้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่ลุ ่มลึกส�ำหรับเด็กปฐมวัยโดย 

โครงงำนปฐมวัย	

ปัญหำและอุปสรรค

	 กำรเปลี่ยนครูผู้สอนระดับปฐมวัยบ่อยท�ำให้กำรจัดประสบกำรณ์ไม่ต่อเนื่อง	

ข้อเสนอแนะ

	 ควรมอบหมำยให้เขตพื้นที่กำรศึกษำด�ำเนินกำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรำพระรำชทำนเพื่อลด 

ควำมกดดันในกำรท�ำงำนส�ำหรับครูผู้สอน
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๓.  โครงกำรสัมมนำวิชำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบมอนเตสซอรี                                          

ผลกำรด�ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ    

	 ผู้ร่วมงำนสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบมอนเตสซอรี		จ�ำนวน	๑,๐๐๐		คน	จำก		๒๔	เขตพื้นที่

กำรศึกษำ		มีควำมรู้ควำมเข้ำใจรูปแบบกำรสอนมอนเตสซอรี	ประกอบด้วย		

	 ๑)	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ						

	 ๒)	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ				

	 ๓)	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		

	 ๔)	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน		

	 ๕)	 ครูผู้สอน	

	 ๖)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ	

เชิงคุณภำพ

	 ๑.		ผู ้บริหำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 ผู ้บริหำรโรงเรียน	 ศึกษำนิเทศก์	 ครูผู ้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในกำรจัดกำรศึกษำเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำรรูปแบบกำรสอนมอนเทตสซอรีอย่ำงแพร่หลำย

	 ๒.		มีห้องเรียนต้นแบบกำรสอนมอนเตสซอรีตำมมำตรฐำนสำกลเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

	 ๓.		น�ำเสนอ/เผยแพร่นวัตกรรมกำรสอนรูปแบบมอนเตสซอรีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 

อย่ำงกว้ำงขวำง

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.	 งบประมำณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม

	 ๒.	 กรอบกำรท�ำงำนที่ถูกบังคับด้วยระบบรำชกำรท�ำให้ต้องใช้งบประมำณสูงกว่ำควำมเป็น

	 ๓.	 สื่อ	อุปกรณ์และอื่นมีคุณภำพที่สมบูรณ์แต่ถูกใช้งำนด้วยเวลำสั้นไม้คุ้มค่ำกำรลงทุน.	

ข้อเสนอแนะ 

			 ๑.		ควรสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมกำรสอนมอนเตสซอรีอย่ำงกว้ำงขวำงเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ 

ของเด็ก	

		 ๒.		ควรก�ำหนดเวลำในกำรสัมมนำ	ไม่น้อยกว่ำ	๒	วัน
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๔.  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดมอนเตสซอรี                                        

ผลกำรด�ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ

	 ๑.		ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรทุกคนได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด 

มอนเตสซอรี

	 ๒.		ห้องเรียนมอนเตสซอรีมีสื่อ	อุปกรณ์เพียงพอกับเด็กทั้งสื่อที่ซื้อและที่ด�ำเนินกำรผลิตเอง	ร้อยละ	๕๐

เชิงคุณภำพ

	 ๑.		ผู ้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ผู ้บริหำรโรงเรียน	 ศึกษำนิเทศก์	 ครูผู ้สอนและผู ้มีส ่วนในกำร 

ขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม

	 ๒.		มีห้องเรียนต้นแบบกำรสอนมอนเตสซอรีตำมมำตรฐำนสำกลเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	 เช่น	 	 โรงเรียนค�ำไฮหัวทุ่งประชำบ�ำรุง	 	 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำแพรก 

ท่ำแร่	และโรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธิ์

	 ๓.		ครูผู้สอนมีศักยภำพในกำรน�ำนวัตกรรมสู่ห้องเรียนอย่ำงมีคุณภำพ

	 ๔.		น�ำเสนอ/เผยแพร่นวัตกรรมกำรสอนรูปแบบมอนเตสซอรีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 

อย่ำงกว้ำงขวำง

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.		งบประมำณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม	

	 ๒.		กรอบกำรท�ำงำนที่ถูกบังคับด้วยระบบรำชกำรในขณะที่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องใช้ช่วงเวลำ 

ปิดภำคเรียน

	 ๓.		สื่อ	อุปกรณ์และอื่นมีรำคมำสูง	

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ควรสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมกำรสอนมอนเตสซอรีอย่ำงกว้ำงขวำงเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ 

ของเด็ก	

	 ๒.	 ควรส่งเสริม	สนับสนุนให้ครูสำมำรถสร้ำงสื่อใช้เองตำมบริบทได
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๕.  โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่กำรประเมินระดับนำนำชำติ (PISA)

วิธีด�ำเนินกำร

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน ระยะเวลำด�ำเนินงำน

๑ ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรใช้ 

ระบบออนไลน์ข้อสอบ	 และกำรพัฒนำแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ 

ตำมแนวทำงกำรประเมินของ	 PISA	 ๒๐๑๘	 ด้ำนกำรรู ้เรื่องกำรอ่ำน	 

ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์

๙-๑๐	มิถุนำยน	๒๕๖๑

๒ นิเทศติดตำมกำรด�ำเนินงำน ๙	กรกฎำคม	๒๕๖๑

เชิงปริมำณ

	 ๑.	 ครูผู้สอนร้อยละ	 ๑๐๐	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อมใน 

กำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ	 (PISA)	 ด้ำนกำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน	 ด้ำนกำรรู้เร่ืองคณิตศำสตร์และด้ำนกำรรู้เรื่อง

วิทยำศำสตร์)

	 ๒.	 นักเรียน	ร้อยละ	๑๐๐	ผ่ำนกำรประเมิน	ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน	ด้ำนกำรรู้เรื่อง	คณิตศำสตร์	และ 

ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์

	 ๓.	 ครูผู้สอนและศึกษำนิเทศก์	ที่รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย	คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์

ตำมกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมิน 

นักเรียนนำนำชำติ	(PISA)

เชิงคุณภำพ

	 ๑.	 ครผููส้อนมคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรยกระดบัคณุภำพผูเ้รยีนสูค่วำมพร้อมในกำรประเมนินกัเรยีน

นำนำชำติ	(PISA)	ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน	ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์	และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์

	 ๒.	 นักเรียนมีควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับด้ำนกำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน	 ด้ำนกำรรู้เร่ือง	 คณิตศำสตร์	 

และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
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	 ๓.	 ครูผู้สอนและศึกษำนิเทศก์	ที่รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย	คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์	

เข้ำรับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ	(PISA)

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

๖.   โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด	จ�ำนวน	๔๕	โรงเรียน	ๆ  

ละ		๘	คน	จ�ำนวน	๓๕๒	คน	ครูผู้ควบคุมและเป็นวิทยำกรพี่เลี้ยง	โรงเรียนละ	๑	คน	จ�ำนวน	๔๕	คน	รวมทั้งสิ้น	

๓๙๖	คน
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เชิงคุณภำพ

	 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียนให้เข้มแข็ง	 จัดต้ังกองลูกเสือต้ำนยำเสพติด 

ในสถำนศึกษำ	 และได้รับควำมรู้จำกวิทยำกรที่มีควำมรู้และเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนจำกหน่วยงำนเครือข่ำยในกำร

ป้องกัน	โทษ	ภัย	และกระบวนกำรรักษำกำรติดยำเสพติด	คือ	จำกส�ำนักงำน	ปปส.ภำค	๔	ส�ำนักงำนสวัสดิกำรและ

คุ้มครองแรงงำนจังหวัด	สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กฯ	โรงพยำบำลธัญญรักษ์ขอนแก่น	ซึ่งส่งผลไปถึงกระบวนกำร

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง	ปลอดภัยจำกสิ่งเสพติดและเป็นสถำนศึกษำสีขำว

ปัญหำและอุปสรรค

	 กำรด�ำเนินโครงกำรเป็นช่วงฤดูฝน	ซึ่งเป็นอุปสรรคในกำรเดินทำงและจัดกิจกรรมค่ำยลูกเสือ

ข้อเสนอแนะ

	 ควรเพิ่มงบประมำณขยำยผลไปสู่โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงำนปฏิบัติ	 เพื่อเพิ่มกระบวนกำรทำงลูกเสือ 

ให้เข้มแข็ง
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๗.   โครงกำรประชมุปฏบิตักิำรพัฒนำระบบกำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรูสู้ก่ำรยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำ

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

		 ๑)		ครูในสังกัด	 จ�ำนวน	 ๑๕๖	 	 	 คน	 ด�ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนในชั้นเรียนได้อย่ำง	 

เหมำะสมและหลำกหลำย

			 ๒)		ครูผู ้สอนของสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียน	 จัดกำรเรียนรู ้และวัดประเมินผลกำรเรียนใน 

ชั้นเรียน	 โดยใช้ข้อมูลผลกำรวิเครำะห์สัดส่วนพฤติกรรมกำรเรียนรู ้ตำมตัวชี้วัด	 และมำตรฐำนกำรเรียนรู ้		 

หลักสูตรแกนกลำงฯ		พุทธศักรำช	๒๕๕๑

เชิงคุณภำพ

	 ๑)		โรงเรียนมีระเบียบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เหมำะสม	 ตำมโครงสร้ำง

ระเบียบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน	หลักสูตรแกนกลำงฯ			พุทธศักรำช	๒๕๕๑

	 ๒)	 โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลกำรเรียนที่หลำกหลำย

										๓)	 ทุกโรงเรียนมีรำยกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เหมำะสม	 ตำมโครงสร้ำงระเบียบกำรวัดและ 

ประเมินผลกำรเรียน	หลักสูตรแกนกลำงฯ

	 ๔)		ครูผู้สอนด�ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนในชั้นเรียนได้อย่ำงเหมำะสมและหลำกหลำย

	 ๕)		ครูผู ้สอนจัดกำรเรียนรู ้และวัดประเมินผลกำรเรียนในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลผลกำรวิเครำะห ์

สัดส่วนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนกำรเรียนรู้	หลักสูตรแกนกลำงฯ		พุทธศักรำช	๒๕๕๑
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ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.			สถำนศึกษำยังไม่เข้ำใจระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เท่ำที่ควร

	 ๒.			สถำนศึกษำส่วนมำกยังไม่มีระเบียบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของสถำนศึกษำ	

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.		ควรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนัก	 ให้กับบุคลำกรของสถำนศึกษำให้เข้ำใจระบบกำรวัด 

และประเมินผลกำรเรียนรู้

	 ๒.		ให้ควำมรู ้	 และให้สถำนศึกษำเห็นควำมส�ำคัญ	 ของระเบียบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

ของสถำนศึกษำ

๘.  โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะน�้ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ของโรงเรียนน�ำร่อง	 จ�ำนวน	 ๑๖	 โรงเรียน	 ๆ	 ละ	 คน	 ครูผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนละ	 ๒	 คน	 	 และเจ้ำหน้ำที่ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 	 ๕	 คน	 เข้ำค่ำยศึกษำดูงำน	ณ	 ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำร 

ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๓		จ�ำนวน		๒		รุ่น		ดังนี้

 รุ่นที่ ๑	วันที่		๑๘		สิงหำคม	๒๕๖๑	

	 น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	จ�ำนวน		๘		โรงเรียน	ๆ	ละ	๑๐	คน		ครูผู้ควบคุม		โรงเรียนละ		๒		คน	

และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 ๕	 คน	 	 เข้ำค่ำย	ณ	 	 ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะ 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๓
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 รุ่นที่ ๒		วันที่		๑๙		สิงหำคม	๒๕๖๑	

										น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	จ�ำนวน		๘	โรงเรียน	ๆ	ละ	๑๐	คน	ครูผู้ควบคุม	โรงเรียนละ		๒	คน 

และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 	 ๕	 	 คน	 	ณ	 	 ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะและ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๓	

ควำมเป็นมำ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 ได้จัดสรรงบประมำณงบแลกเป้ำโครงกำรสร้ำง 

จติส�ำนกึด้ำนกำรบรหิำรจดักำรขยะและอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม		จ�ำนวน	๔๐,๐๐๐	บำท		(ส่ีหมืน่บำทถ้วน)		ตำมหนงัสอื

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ที่	ศธ	๐๔๐๐๘/	ว	๑๔๓๑		ลงวันที่		๒๖		มิถุนำยน		๒๕๖๑	มำ 

เพื่อด�ำเนินกำรโครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 	 กำรด�ำเนินงำน 

ตำมข้อเสนอโครงกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรขยะ 

น�้ำเสีย	 พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 ส่งเสริมให้โรงเรียนด�ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะใน 

โรงเรียนให้รู ้จักกำรคัดแยกขยะและลดขยะในโรงเรียน	 และเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้โรงเรียน 

รักษำสิ่งแวดล้อมเป็นโรงเรียนปลอดขยะ	(Zero	Waste	School)	

หลักกำรและเหตุผล

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ได้ด�ำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนปลอด 

ขยะ	 	 (Zero	Waste	 School)	 	 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนด�ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะในโรงเรียนให้มีจิตส�ำนึก 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ	 น�้ำเสีย	 พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 รู้จักกำรคัดแยกขยะและลดขยะ 

ในโรงเรียนและกำรจัดท�ำหลักสูตรบูรณำกำรเพ่ิมเติมด้ำนกำรจัดกำรขยะในโรงเรียนในกำรด�ำเนินกำร 

ด้ำนกำรจัดกำรขยะ	 	 	 ในระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้ขับเคลื่อนมำ 

อย่ำงต่อเนือ่ง	ได้บูรณำกำรให้ครอบคลมุขอบข่ำยของงำนด้ำนกำรจดักำรขยะและสร้ำงเครอืข่ำยกำรบรหิำรจดักำร

ขยะ	 สร้ำงขยะให้มีรำยได้และลดปริมำณขยะให้ลดลงสร้ำงจิตส�ำนึกให้บุคลำกรในโรงเรียน	 จึงได้ด�ำเนินกำร 

โครงกำรนี้ขึ้น



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

83

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

	 ๑.		เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ	น�้ำเสีย	พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	

	 ๒.		เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนด�ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะในโรงเรียนให้รู ้จักกำรคัดแยกขยะและ 

ลดขยะในโรงเรียน

	 ๓.		เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัให้โรงเรยีนรักษำส่ิงแวดล้อมเป็นโรงเรียนปลอดขยะ	(Zero	Waste	School)

เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ	

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 ๒	 รุ่น	 ๆ	 ละ	 ๘๐	 คน	 

จ�ำนวน	 ๑๖	 โรงเรียน	 ๆ	 ละ	 ๑๐	 คน	 ครู	 ๑๖	 คน	 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 ๕	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 

๑๘๑	คน

ด้ำนคุณภำพ 

	 ครูและนักเรียนมีจิตส�ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ	น�้ำเสีย	พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

กำรด�ำเนินกำร

วิธีด�ำเนินกำร

	 ๑.		ประชมุปฏบัิตกิำรชีแ้จงกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรจดักำรขยะ	โรงเรยีนปลอดขยะ	(Zero	Waste	School)

ให้กับโรงเรียนน�ำร่อง	๑๖	โรงเรียน

	 ๒.		เข้ำค่ำยโรงเรียนปลอดขยะ	ณ	ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน	กำรจัดกำรขยะ	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	

	 ๓.		นิเทศ	ติดตำม	ประเมินผลโรงเรียนน�ำร่องตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน

	 ๑.		เสนอโครงกำรขออนุมัติในเดือนกรกฎำคม	๒๕๖๑	

	 ๒.		ประสำนงำนกับคณะวิทยำกรโรงเรียนน�ำร่อง	ในเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม	๒๕๖๑

	 ๓.		ด�ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรในเดือน	กรกฎำคม	๒๕๖๑	

	 	 ๓.๑		 ค่ำยโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนน�ำร่อง	 จ�ำนวน	 ๑๖	 โรงเรียน	 ณ	 ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้ 

พลังงำนกำรจัดกำรขยะ	 และอนุรักษ์พลังงำน	 สิ่งแวดล้อม	 	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๓	 ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม	 –	 

สิงหำคม	๒๕๖๑	

	 	 ๓.๒	 นิเทศ	ติดตำมและประเมินผลในเดือนสิงหำคม	๒๕๖๑

	 	 ๓.๓	 สรุปรำยงำนผลในเดือนสิงหำคม	๒๕๖๑
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

	 ๑.		เสนอโครงกำรขออนุมัติ	

	 ๒.		ประสำนงำนกับคณะวิทยำกรของศูนย์กำรเรียนรู ้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะ	 และอนุรักษ์ 

พลังงำน	สิ่งแวดล้อม		สพป.ขอนแก่น	เขต	๓	

	 ๓.		แจ้งโรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียนน�ำร่อง	 จ�ำนวน	 ๑๖	 โรงเรียน	 ส่งรำยชื่อนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	 โรงเรียนละ	 ๑๐	 คน	 และครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ	 	 ๒	 คน	 จ�ำนวน	 ๒	 รุ่น	 ๆ	 ละ	 ๘	 

โรงเรียน	และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	จ�ำนวน	๕	คน	รวมทั้งสิ้น	๑๘๑	คน	ระหว่ำงวันที่	๑๘	-๑๙	

สิงหำคม	 ๒๕๖๑	 เพื่อส่งรำยชื่อให้ศูนย์กำรเรียนรู ้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะ	 และอนุรักษ์พลังงำน 

สิ่งแวดล้อม		สพป.ขอนแก่น	เขต	๓	

	 ๔.		กลุ ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำน�ำนักเรียนและครูผู ้ควบคุมเข้ำค่ำย	 ณ	 ศูนย์กำรเรียนรู ้ลดใช ้

พลงังำนกำรจดักำรขยะ	และอนรุกัษ์พลงังำน	สิง่แวดล้อม	สพป.ขอนแก่น	เขต	๓	ระหว่ำง	๑๘-๑๙	สงิหำคม		๒๕๖๑		

จ�ำนวน		๒	รุ่น		จ�ำนวน	๑๘๑	คน	

กระบวนกำร 

	 ๑.	 กำรเข้ำค่ำยโรงเรียนปลอดขยะ	 กำรลดใช้พลังงำน	 กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ณ	 ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะ	 และอนุรักษ์พลังงำน	 สิ่งแวดล้อม	 	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๓ 

ซึ่งส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 เป็นเครือข่ำยกำรศึกษำ	 แหล่งเรียนรู	้ 

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๓	จ�ำนวน	๒	รุ่น	จ�ำนวน	๒		วัน	จ�ำนวน	๑๘๑	คน

	 ๒.	 กระบวนกำรกำรเรียนรู้	ฟังบรรยำย	และเชิงปฏิบัติจริง	จ�ำนวน	๘	ฐำนกำรเรียนรู้		ดังนี้		

	 ฐำนที่	๑		 ศำสตร์พระรำชำ...สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 ฐำนที่	๒		 อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ฐำนที่	๓		 Zero	Waste	

	 ฐำนที่	๔		 น�้ำใช้รู้ใช้รู้น�้ำ

	 ฐำนที่	๕		 โลกไร้ตะวันสะกิดคิด	พิชิตลดโลกร้อน

	 ฐำนที่	๖		 ห้องเรียนสีเขียว

	 ฐำนที่	๗		 เส้นทำงชีวิตผลิตภัณฑ์	:	LCA

	 ฐำนที่	๘		 บ้ำนประหยัดพลังงำน	

	 ๓.	 โรงเรียนน�ำไปขยำยผลต่อ	ณ	โรงเรียนของตนเอง	

	 ๔.	 กำรติดตำมผลโดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
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ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ 

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 ๒	 รุ่น	 ๆ	 ละ	 ๘๐	 คน 

จ�ำนวน	๑๖	โรงเรียน	ๆ	ละ	๑๐	คน	ครู	๑๖	คน	เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	๕	คน	รวมทั้งสิ้น	๑๘๑	คน

เชิงคุณภำพ 

	 ๑.	 ครแูละนกัเรยีนมจีติส�ำนกึด้ำนกำรบรหิำรจดักำรขยะ	น�ำ้เสยี	พลงังำนและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

	 ๒.	 โรงเรียนน�ำร่อง	 โรงเรียนปลอดขยะและกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ	 น�้ำเสีย	 

พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๑	 จ�ำนวน	 ๑๖	 โรงเรียน	 	 นักเรียนและครู	 

จ�ำนวน	๑๘๑	คน	

	 ๓.	 นักเรียนและครู	 จ�ำนวน	 ๑๘๑	 คน	 มีประสบกำรณ์ตรง	 และเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถ	 มีทักษะ 

ในกำรจัดกำรขยะให้ครบวงจร	 (๓	 R)	 กำรลดมลพิษจำกขยะที่มีผลต่อสภำพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน 

ในกำรเรียนรู้	ฟังกำรบรรยำย	และปฏิบัติจริง	จ�ำนวน	๘	ฐำนกำรเรียนรู้	ได้แก่

	 ฐำนที่	๑		 ศำสตร์พระรำชำ...สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 ฐำนที่	๒		 อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ฐำนที่	๓		 Zero	Waste	

	 ฐำนที่	๔		 น�้ำใช้รู้ใช้รู้น�้ำ

	 ฐำนที่	๕	 โลกไร้ตะวันสะกิดคิด	พิชิตลดโลกร้อน

	 ฐำนที่	๖	 ห้องเรียนสีเขียว

	 ฐำนที่	๗	 เส้นทำงชีวิตผลิตภัณฑ์	:	LCA

	 ฐำนที่	๘	 บ้ำนประหยัดพลังงำน

	 ๔.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ก�ำหนดนโยบำยให้โรงเรียนในสังกัด 

จ�ำนวน		๑๕๖		โรงเรียน	เป็นโรงเรียนปลอดขยะ		

	 ๕.	 โรงเรียนน�ำร่อง	จ�ำนวน	๑๖	โรงเรียน	ขยำยผลต่อโรงเรียนเครือข่ำย

	 ๖.	 เจ้ำหน้ำท่ีกลุ ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 	 ๕	 	 คน	 ได้รับควำมรู ้	 เพิ่มทักษะเกี่ยวกับ 

โรงเรียนปลอดขยะ

	 ๗.	 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	จ�ำนวน	๑๕๖	โรงเรียน	

เป็นโรงเรียนปลอดขยะ	(Zero	Waste	School)

ข้อเสนอแนะ  

	 -			เพิ่มเติมงบประมำณในกำรด�ำเนินโครงกำร	เพื่อให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
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๙.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวันในโรงเรียนโดยกำรใช้โปรแกรม Thai school Lunch

ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑	จดัอบรมกำรใช้โปรแกรม	Thai	school	lunch	

ให้ครูผู ้รับผิดชอบอำหำรกลำงวัน	 ทุกโรงเรียนในสังกัด	 จ�ำนวน	 ๑๕๖	 โรงเรียน	 ให้มีควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจ 

กำรใช้โปรแกรมจัดส�ำรับอำหำรกลำงวัน	 Thai	 school	 lunch	 ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบำลและระดับ 

ชั้นประถมศึกษำให้มีคุณภำพได้รับสำรอำหำรครบตำมหลักโภชนำกำร				

เชิงคุณภำพ

	 ครูผู ้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน	 มีควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจกำรใช้โปรแกรมส�ำรับ 

อำหำรกลำงวัน	 	 Thai	 school	 lunch	 และจัดอำหำรกลำงวันให้นักเรียนตำมหลักโภชนำกำรครบ	 	 ๕	 หมู ่

และส่งผลให้นักเรียนมีภำวะโภชนำกำรสมวัย		มีน�้ำหนัก		ส่วนสูง		สมวัยตำมเกณฑ์			และมีสุขภำพแข็งแรง
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๑๐.  โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
	 กำรด�ำเนินโครงกำรกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนปีงบประมำณ	 ๒๕๖๑	 
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	ได้ด�ำเนินกำรดังนี้
	 ๑.		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 โดย	 ดร.ภูมิพัทธ	 เรืองแหล่ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ประกำศนโยบำยกำรให้ทุกโรงเรียน 
ในสังกัดพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด	 ๓	 ดีมีชีวิต	 เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำและยกระดับ 
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ				
	 ๒.		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		โดย	ดร.ภูมิพัทธ		เรืองแหล่	ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑	จดัประชมุเพือ่แจ้งนโยบำยแก่ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำและ
ครูทุกคนในสังกัด	
	 ๓.		จัดท�ำฐำนข้อมูลก่อนด�ำเนินกิจกรรมโครงกำร	ดังนี้
												 ๓.๑	 ฐำนข้อมูลก่อนปีงบประมำณ	๒๕๖๑
										 	 	 ๑)			มีโรงเรียนในสังกัดจ�ำนวนทั้งสิ้น	๑๕๖	โรงเรียน	
	 	 	 ๒)		 มีโรงเรียนที่ได ้รับกำรพัฒนำตำมกิจกรรมของโครงกำร“สุดยอดเด็กไทย	 หัวใจ 
นักคิด	 พิชิตกำรอ่ำน	 ”ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนของ	 ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑		มำแล้วระหว่ำงปีงบประมำณ	๒๕๕๖–๒๕๕๘		จ�ำนวน		๒๒ 
โรงเรียน
	 	 	 ๓)	 มโีรงเรยีนท่ีได้รบัเลอืกเป็นห้องสมดุมชีวีติต้นแบบในโรงเรยีนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 รุ่นที่	 ๖	 ประจ�ำปี	 ๒๕๕๖	 ประเภทท่ี	 ๑(สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำห้องสมุด)	 
จ�ำนวน	๑	โรงเรียนคือโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง	
	 	 	 ๔)		 มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคู ่ขนำนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ประจ�ำปี	๒๕๕๙	จ�ำนวน	๑	โรงเรียนคือโรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธิ์
 กำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ด�ำเนินกำรดังนี้
	 ๑.	 กำรเตรียมฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ
	 	 ๑.๑.		ศึกษำต้นทุนด้ำนโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนโดย
	 	 	 ๑)		 ส�ำรวจข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดโดยใช้เครื่องมือที่	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 
๑	ปรับปรุงและพัฒนำขึ้น
	 	 	 ๒)		 ประเมินมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	โดยเบื้องต้นให้โรงเรียนประเมินตนเอง
	 	 ๑.๒		วิเครำะห์ข้อมูลจำกข้อ	๑)	–	๒)	และจัดท�ำสำรสนเทศเพื่อวำงแผนพัฒนำต่อยอด	ตำมสภำพ
บริบทของโรงเรียนและตำมข้อจ�ำกัดของงบประมำณ
	 ๒.	 ก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำตำมข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
วิธีด�ำเนินงำน

	 ๑.	 	 พัฒนำโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด	 ๓	 ดีมีชีวิตเพื่อเป็นห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มำตรฐำนและเป็น 

แหล่งเรียนรู้	โดยด�ำเนินกำร	ดังนี้
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  ๑)		 ประชำสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้ำร ่วมโครงกำรโดยใช้ชื่อโครงกำรเดิมที่ด�ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ	๒๕๕๖	 –	 ๒๕๕๘	 คือโครงกำรสุดยอดเด็กไทย	 หัวใจนักคิด	 พิชิตกำรอ่ำน”	 ภำยใต้โครงกำร 
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
	 	 ๒)	 ขอควำมร่วมมอืจำกศกึษำนเิทศก์ท่ีรับผิดชอบและประธำนในแต่ละกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพ
กำรศึกษำ	 พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนที่เข้ำตำมเกณฑ์ห้องสมุด	 ๓	 ดี	 และจัดกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง	 	 เพ่ือเป็น 
ข้อมูลในกำรพัฒนำต่อยอดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดของสพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ได้	 โรงเรียน	 ทั้งสิ้น 
๒๐	โรงเรียน	
	 	 ๓)		 ส่งโครงกำร	 “ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้”แลกเป้ำ 
ไปยัง	สพฐ.และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	๑๐๔,๕๐๐.-	(หนึ่งแสนสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน)	
	 ๒.		แบ่งกำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดโรงเรียนออกเป็น	๒	กลุ่ม	ดังนี้
 กลุ่มที่ ๑  	โรงเรียนทั่วไป	ด�ำเนินกำรดังนี้
	 	 ๑)		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			แจ้งนโยบำยให้โรงเรียนขับเคลื่อน
กิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ก ่อนภำยใต ้
บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมำณจำกส่วนกลำง
	 	 ๒)		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 พิจำรณำหำแหล่งสนับสนุนกำร 
ด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งเสรมินสิยัรกักำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมดุโรงเรียนโดยส่งโครงกำร“สุดยอดเด็กไทยหวัใจนกั
คิดพิชิตกำรอ่ำน”	 เพื่อเสนอของบประมำณสนับสนุนในกำรพัฒนำ	 ต่อยอดให้เป็นห้องสมุดต้นแบบจำก 
กองทุนจี	เอฟ	สร้ำงปัญญำ	(รอกำรพิจำรณำ)	
	 	 ๓)	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 สร้ำงวิสัยทัศน์ด้ำนกำรด�ำเนินงำน
ห้องสมุด	 ๓	 ดีมีชีวิตในโรงเรียนโดยน�ำคณะผู้บริหำรโรงเรียนและครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	 จ�ำนวน 
๑๐๐	โรงเรียน	๒๐๕	คน	ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน	จีเอฟ	สร้ำงปัญญำและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	๓	ดี	ที่ได้รับ
กำรคัดเลือกจำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ให้เป็นโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	 
๓	ดี	ไปศึกษำดูงำนห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศ	๒		โรงเรียน	ได้แก่
	 	 	 (๑)	 โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ�ำรุง	 	 อ�ำเภอยำงตลำด	 ส�ำนักงำน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์	เขต	๒
	 	 	 (๒)		โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์	 	 อ�ำเภอเมือง	 ส�ำนักงำน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
กำฬสินธุ์		เขต		๑		โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลกำรศึกษำดูงำนในประเด็นห้องสมุด	๓	ดี	เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำดูงำน
	 	 ๔)		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 จัดท�ำร่ำงแผนพัฒนำห้องสมุด 
โรงเรียนและตัวอย่ำงกิจกรรมท่ีครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและกิจกรรมรำยวัน	 	 รำยสัปดำห์	 	 รำยเดือนส่งเป็นแนวทำงให้โรงเรียนศึกษำและจัดท�ำเป็น 
ของตนเอง
	 	 ๕)		 โรงเรยีนจดัท�ำแผนพฒันำห้องสมดุโรงเรยีนทีม่กีจิกรรมครอบคลมุตำมมำตรฐำนห้องสมดุโรงเรยีน
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดกิจกรรมรำยวัน	รำยสัปดำห์	รำยเดือนอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 	 ๖)		 โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด	๓	ดีที่ได้มำตรฐำนตำมจุดพัฒนำให้สำมำรถ	
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลำกรในโรงเรียนได้
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	 	 ๗)	 โรงเรียนจัดพื้นที่และสื่อ	 โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมุดเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็น 
อัจฉริยภำพของเด็กแต่ละคน
	 	 ๘)		 โรงเรยีนส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลำกรทีด่แูลห้องสมดุโรงเรยีนพฒันำตนเองให้มวีสิยัทศัน์ทกัษะ
และควำมรูท้ีท่นัต่อควำมก้ำวหน้ำของสือ่เทคโนโลย	ี	และสำรสนเทศเพ่ือและน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุง	และให้บรกิำร
ในห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ														
	 	 ๙)		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
พัฒนำยุวบรรณรักษ์	เพื่อเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน		
	 	 ๑๐)		 โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกกำรอ่ำนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	๑	เป็นต้นไปทุก
คนและให้นักเรียนบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง
	 	 ๑๑)	 โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียนทุกคน
	 	 ๑๒)	 โรงเรียนจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุด
โรงเรียนตำมแผนกำรด�ำเนินงำน
 กลุ่มที่ ๒			โรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	๓	ดีมีชีวิต	ด�ำเนินกำรดังนี้
	 	 	 ๑)		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 แจ้งนโยบำยให้โรงเรียนขับ
เคลื่อนกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ก่อนภำยใต ้
บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมำณจำกส่วนกลำง
	 	 	 ๒)		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			๑	จัดสรรงบประมำณด�ำเนิน
กำรกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงกำรกองทุน 
จี	เอฟ	สร้ำงปัญญำ	เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในส่วนที่จ�ำเป็นเร่งด่วน	
	 	 	 ๓)		 น�ำคณะผู้บริหำรโรงเรียนและครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	 จ�ำนวน	 ๑๐๐	 โรงเรียน	 
๒๐๕	 คน	 ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน	 จีเอฟ	 สร้ำงปัญญำและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	 ๓	 ดี	 ที่ได้รับกำร 
คัดเลือกจำกส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 	 ให้เป็นโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	๓	 ดี	 
ไปศึกษำดูงำนห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศ	 ๒	 โรงเรียนเพื่อเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ด้ำน 
กำรด�ำเนินงำนห้องสมุด	๓	ดีมีชีวิตในโรงเรียน	ได้แก่
	 	 	 	 (๑)	 โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ�ำรุง	 	 อ�ำเภอยำงตลำด	 ส�ำนักงำน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำกำฬสินธุ์	เขต	๒
																												(๒)	 โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์		อ�ำเภอเมือง	ส�ำนักงำน	เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์		เขต		๑		โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลกำรศึกษำดูงำนในประเด็นห้องสมุด	๓	ดี	เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำดูงำน
	 	 	 ๔)		 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑			จดัท�ำร่ำงแผนพฒันำห้องสมุด
โรงเรียนและตัวอย่ำงกิจกรรมท่ีครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและกิจกรรมรำยวัน	รำยสัปดำห์	รำยเดือน	ส่งเป็นแนวทำงให้โรงเรียนศึกษำและจัดท�ำเป็นของตนเอง
	 	 	 ๕)	 โรงเรียนจัดท�ำแผนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุด
โรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดกิจกรรมรำยวัน	 รำยสัปดำห์	 รำยเดือน 
อย่ำงสม�่ำเสมอ
	 	 	 ๖)		 โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด	 ๓	 ดีท่ีได้มำตรฐำนตำมจุดพัฒนำให้
สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลำกรในโรงเรียนได้
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	 	 	 ๗)		 โรงเรียนจัดพื้นที่และสื่อ	โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมุดเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นอัจฉ
ริยภำพของเด็กแต่ละคน
	 	 	 ๘)		 โรงเรยีนตดิตัง้ระบบห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดและให้บรกิำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ							
	 	 	 ๙)		 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนำตนเองให้มีวิสัยทัศน์
ทักษะและควำมรู้ที่ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของสื่อเทคโนโลยี	 และสำรสนเทศเพ่ือและน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุง	 และ 
ให้บริกำรในห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ														
	 	 	 ๑๐)		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
โรงเรียนพัฒนำยุวบรรณรักษ์	เพื่อเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน		
	 	 	 ๑๑)		โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกกำรอ่ำนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	๑	เป็นต้นไป
ทุกคนและให้นักเรียนบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง
	 	 	 ๑๒)		โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียนทุกคน
	 ๓.		ออกนิเทศ	 ติดตำมภำคสนำมโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยและโรงเรียนในสังกัด	 โดยคณะกรรมกำร 
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	กลุ่ม		๑	
	 ๔.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ประเมินมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียน 
ตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของสพฐ.	 เพื่อทบทวนและตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนในเดือนมีนำคม	๒๕๖๒	 
หรือเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑				
	 ๕.	 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และนิทรรศกำรแสดงผลงำนของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำน 
กำรประเมินในระดับดีเยี่ยมและมอบโล่รำงวัลในเดือนมีนำคม	๒๕๖๒
	 ๖.	 โรงเรียนทุกโรงเรียนเขียนรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯเสนอและเผยแพร่หน่วยงำน 
และผู้เกี่ยวข้อง
	 ๗.	 ขยำยเครือข่ำยฯโดยใช้โรงเรียนต้นแบบที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียน
ผลกำรด�ำเนินงำน
เชิงปริมำณ
	 ๑.	โรงเรียนในสังกัด	จ�ำนวน	๑๕๖	โรงเรียน	ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุดโรงเรียน
ตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
	 ๒.	 โรงเรียนในสังกัด	จ�ำนวน	๑๕๖	โรงเรียน	ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก	 
กำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน	
	 ๓.		ผู้บริหำรโรงเรียน	 ครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	 และคณะท�ำงำน	 จ�ำนวน	 ๒๐๕	 คนได้รับ
ประสบกำรณ์และเปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุด	๓	ดี	
เชิงคุณภำพ
	 ๑.		โรงเรียนในสังกัด	 ร้อยละ๑๐๐	 ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุดโรงเรียน 
ตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และเกิดควำมตระหนัก 
ในกำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
	 ๒.		โรงเรียนในสังกัด	 ร้อยละ๑๐๐	 ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
และพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน	
	 ๓.		ผู้บริหำรโรงเรียน	 ครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	 และคณะท�ำงำน	 ร้อยละ	 ๘๐	 ขึ้นไปได้รับ
ประสบกำรณ์และเปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุด	๓	 ดี	 และสำมำรถน�ำไปปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินงำน 
ได้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของโรงเรียน
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ภำพแสดงร่องรอยกำรด�ำเนินกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน

และพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๑

กำรศึกษำดูงำนห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต ๑
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กำรศึกษำดูงำนด้ำนห้องสมุด ๓ ดี บรรยำกำศดี หนังสือดี บรรณำรักษ์ดี



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

93



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

94



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

95

กำรศึกษำดูงำนห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิตที่โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ�ำรุง สพป.กำฬสินธุ์ เขต ๒

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
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ด้ำนบรรยำกำศดี
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๑๑.  โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ    
กิจกรรมที่ ๑		 กำรประชุมปฏิบัติกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ
 กลุ่มที่ ๑	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ
	 ๑.๑		 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟตำมหลักสูตรระยะที่	๑	
	 ๑.๒		 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร	:	กำรขับเคลื่อนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	สู่กำรปฏิบัติ	
	 ๑.๓		 กำรประชุมปฏิบัติกำรนิเทศภำคสนำมละจัดกิจกรรม	Roving	Team	เพื่อช่วยปรับสภำพแวดล้อม									
ในห้องเรียนอนุบำลแบบบ้ำนห้องเรียนใหม่
	 ๑.๔	 จัด	 Group	 Study	 เพื่อพัฒนำทักษะอนุบำลให้ครูปฐมวัยที่เลือกนวัตกรรมอนุบำลแบบบ้ำน																		
ตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ
กิจกรรมที่ ๒		 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรครูอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟระยะ	ที่	๒	ครูห้องเรียนใหม่
กิจกรรมที่ ๓	 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 “กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยสู่กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	 
อย่ำงเป็นองค์รวม”		
กิจกรรมที่ ๔	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 “กำรจัดท�ำสื่อ	 เกมกำรศึกษำ	 เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำงภำษำ 
และกำรอ่ำนค�ำพื้นฐำนระดับปฐมวัย”	(โรงเรียนอนุบำลประจ�ำเขตพื้นที่ด�ำเนินกำร)	
กิจกรรมที่ ๕ 	 กำรนิเทศ	ติดตำมและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย	(ไม่ใช้งบประมำณ)
กิจกรรมที่ ๖		 กำรประชมุปฏบิตักิำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ	๒๕๖๑(ไม่ใช้งบประมำณ)
ผลกำรด�ำเนินงำน
กำรด�ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
	 ในปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๑	 	 ได้มีกำรด�ำเนินงำนต่อยอดโดยใช้ข้อมูลจำกกำรท�ำงำน	 กำรลงพื้นที่เพ่ือ 
นิเทศภำคสนำมด้วยกำรสังเกตห้องเรียนเชิงลึก	 กำรสอบถำมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย	 มำประมวลออกแบบ 
หลักสูตรกำรพัฒนำ	ต่อยอดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์จุดพัฒนำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยผู้บริหำรโรงเรียน 
และครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่ม	 ที่	 ๑	 โดย	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มที่	๑		
วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อวิเครำะห์จุดพัฒนำและส�ำรวจข้อมูลเพ่ิมเติม	 ตลอดจนน�ำนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ของ			สพป.ขอนแก่น	เขต	๑	มำเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
							 ๒.	 เพื่อร่วมก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
กลุ่มเป้ำหมำย  
	 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	กลุ่มที่		๑		จ�ำนวน		๑๙		โรงเรียน	ประกอบด้วย	
ผู้บริหำรโรงเรียนและครูปฐมวัยรวมทั้งสิ้น	๔๕	คน
ระยะเวลำด�ำเนินกำร		๑๒	–	๑๕	มีนำคม	๒๕๖๑
วิธีกำรด�ำเนินงำน
							 ๑.		ผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้ำร่วมประชุมที่มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย	 วิทยำเขตอีสำน	
เพื่อรับฟังนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของ	ดร.ภูมิพัทธ	เรืองแหล่	ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	๑
							 ๒.		ผู้บรหิำรโรงเรยีนทกุโรงเรยีนเข้ำร่วมประชมุปฏบิตักิำรในวนัที	่๑๒	มนีำคม	๒๕๖๑	ณ	โรงเรยีนไทยรฐั
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วทิยำ	๘๔	สรปุผลกำรประชมุผูบ้รหิำรโรงเรยีนและครูปฐมวยัพร้อมด้วยศกึษำนเิทศก์	ได้ร่วมกนัสรุปผลและก�ำหนด
ทิศทำงในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำดังนี้	
	 	 ๒.๑	 ให้แต่ละโรงเรียนที่ยังไม่มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยได้พิจำรณำเลือกนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบท	สภำพปัญหำ	ควำมเป็นไปได้และควำมสนใจของตนเองและชุมชน
	 	 ๒.๒	 เปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยของผู้บริหำรโรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคนโดยกำรไปศึกษำ
ดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยท่ีจัดในกลุ่มเครือข่ำยฯเดียวกันคือกลุ่มเครือข่ำยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำที่	๑	ที่ใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	อำทิ	มอนเตสซอรี่และอนุบำแบบบ้ำนตำม	แนวคิด
วอลดอร์ฟ		ดังนี้
																					 ๒.๒.๑		ไปศกึษำดงูำนกำรจดักำร	ศกึษำปฐมวยัตำมแนวคดิมอนเตสซอรีท่ี	่โรงเรยีนบ้ำนหนิลำด
วังตอในวันที่	 ๑๔	 มีนำคม	๒๕๖๑	 และไปศึกษำดูงำนกำรจัดกำรปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟท่ีโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยำ	๘๔	ในวันที่	๑๕	มีนำคม	๒๕๖๑
																					 ๒.๒.๒		ประชุมคณะครู	 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำตลอดจนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของโรงเรยีน							ในกลุม่เครอืข่ำยฯทีห้่องประชมุโรงเรียนไทยรัฐวทิยำ	๘๔		ซ่ึงเป็นท่ีต้ังกลุ่มเครือข่ำยฯเพ่ือวเิครำะห์
ควำมต้องกำรควำมเป็นไปได้และร่วมกันพิจำรณำตัดสินใจเลือกโดยท่ีประชุมคณะผู้บริหำรโรงเรียน	 ๑๙	 
โรงเรียน	 ครู	 ตลอดจนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีมติเลือกนวัตกรรมวอลดอร์ฟ	 จ�ำนวน	 ๑๐	 โรงเรียน	 
ประกอบด้วย
																						๑)	 โรงเรียนบ้ำนซ�ำจำนเนินทอง
																						๒)		 โรงเรียนบ้ำนตอกแป้น
																						๓)		 โรงเรียนบ้ำนโนนลำน
																						๔)		 โรงเรียนบ้ำนหนองกุงน้อย
																						๕)		 โรงเรียนบ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม
																						๖)		 โรงเรียนบ้ำนค�ำบอน
	 	 	 ๗)		 โรงเรียนบ้ำนไก่นำ	(เรียนรวมกับบ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม)
																						๘)		 โรงเรียนบ้ำนโนนท่อนวิทยำ
																						๙)		 โรงเรียนบ้ำนบึงแก
	 	 	 ๑๐)	โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำกลำงฮุง
มีมติเลือกนวัตกรรมมอนเตสซอรี่	จ�ำนวน		๑	โรงเรียนได้แก่
	 	 	 ๑)		 โรงเรียนบ้ำนโคกสีโคกเปี้ย
	 	 	 ๒)	 โรงเรียนบ้ำนโนนแต้	(เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนโคกสีโคกเปี้ย)
และเลือกกำรจัดกิจกรรมแบบบูรณำกำร	จ�ำนวน	๔	โรงเรียนได้แก่
	 	 	 ๑)			โรงเรียนบ้ำนหนองเบ็ญ
	 	 	 ๒)		 โรงเรียนบ้ำนหนองปอ
	 	 	 ๓)		 โรงเรียนบ้ำนโนนเรือง
	 	 	 ๔)		 โรงเรียนบ้ำนนำเพียง
หมำยเหตุ				๑.	 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ	๘๔	เป็นโรงเรียนแกนน�ำนวัตกรรมวอลดอร์ฟ
	 	 ๒.	 โรงเรียนบ้ำนหินลำดวังตอและโรงเรียนบ้ำนค้อท่อนน้อย	ใช้นวัตกรรมมอนเตสซอรี	ในปี	๒๕๕๙
													 	 ๒.๒.๓	 ผูบ้รหิำรโรงเรยีนและครูปฐมวยัทีเ่ลือกนวตักรรมอนบุำลแบบบ้ำนตำมแนวคดิวอลดอร์ฟ
เข้ำรับกำรอบรม	พัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรน�ำนวัตกรรมสู่ห้องเรียน	ดังนี้
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ระบบกำรเดินเข้ำแถวเคำรพธงชำติหน้ำเสำธงช่วงเช้ำ
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สังเกตกำรจัดกิจกรรมตลอดวันในห้องเรียนครูปฐมวัย ครูกำญจนำ  ไชยธรรม

ขั้นตอนกำรสะท้อนผลหลังสอน AAR และกำร COACH น�ำโดยนำยธนวรรธน์ ธะนะค�ำมำ ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยำ ๘๔

ภำพร่องรอยกำรสังเกตกำรณ์สอนนวัตกรรมวอลดอร์ฟที่ รร.ไทยรัฐวิทยำ ๘๔  วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑

กิจกรรมกำรสวดมนต์ ไหว้พระหน้ำเสำธงในเวลำเช้ำก่อนเข้ำห้องเริ่มกิจกรรมประจ�ำวัน

วงกลมรับอรุณปลุกตื่น

เพื่อเปิดวันและเป็นกำร				

ส�ำรวจเด็ก	ตรวจสุขภำพ

และเตรียมควำมพร้อม

ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
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จินตนำกำรกำรเล่นที่เด็กคิดเองอย่ำงอิสระ น�ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่สิ้นสุด แตกต่ำงตำมวัย



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

104

มุ่งมั่นตั้งใจร้อยดอกไม้บูชำพระ	ควำมงำมและควำมดีที่ถูกปลูกฝัง	บ่มเพำะไปพร้อม	ๆ	กัน

คณะศกึษำดงูำนร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู/้สะท้อนผลหลังจำกเสร็จส้ินกำรจดักิจกรรมประจ�ำวนัและสรุปบทเรียน

(AAR	&	coach)	น�ำโดยนำยธนวรรธน์	ธะนะค�ำมำ	ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยำ	๘๔	ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ	๑

								 หลังจำกกำรประชุมสะท้อนผลในแต่ละนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ตลอดจนวิเครำะห์ต้นทุน 

ตนเองของแต่ละโรงเรียนแล้ว	 ผู้บริหำรโรงเรียน	 ครูวิชำกำร	 ครูป.๑	 และครูวิชำกำรแต่ละโรงเรียนก็ร่วมกัน 

พิจำรณำตัดสินใจเลือก	 ดังข้อมูลท่ีน�ำเสนอไปแล้ว	 ในส่วนของนวัตกรรมอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ 

ได้เตรียมควำมพร้อมผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหำรโรงเรียน		ครูปฐมวัย	ครู	ป.๑	และครูวิชำกำรโดยก�ำหนดให้เข้ำรับกำร

พัฒนำและด�ำเนินกิจกรรมดังนี้	

								 ครั้งที่	 ๑	 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟตำมหลักสูตรระยะที่	 ๑ 

ใช้เวลำ	๕	 วันระหว่ำงวันท่ี	 ๑๖	 –	๒๐	 เมษำยน	๒๕๖๑	ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ	๘๔	 โดยกำรอบรมครั้งนี้ใช้งบ

ประมำณด�ำเนินกำร		ทกุรำยกำรของกลุม่เครอืข่ำยพฒันำคณุภำพกำรศกึษำกลุม่อที	่๑	และงบประมำณจำกโรงเรยีน

ต้นสังกัด

	 กลุ่มเป้ำหมำย	 	 ผู้บริหำรโรงเรียน	 ครูปฐมวัย	 ครูวิชำกำรและครูป.	 ๑	 ในโรงเรียนที่เลือกนวัตกรรม 

วอลดอร์ฟ	จ�ำนวน	๑๐	โรงเรียน	๔๕		คน

 ระยะเวลำในกำรอบรม			๕		วัน

 สถำนที่   ห้องประชุมโรงเรียน	ไทยรัฐวิทยำ	๘๔

ประมวลภำพกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรครูอนุบำลวอลดอร์ฟระยะที่ ๑ ที่ รร.ไทยรัฐวิทยำ๘๔

ระหว่ำงวันที่  ๑๖ – ๒๐ เมษำยน  ๒๕๖๑
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เรียนรู้ภำคทฤษฎีจำกอำจำรย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอนุบำลวอลดอร์ฟ

ฝึกจัดดอกไม้เพื่อจัดใจ

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ให้ขวัญก�ำลังใจและมอบนโยบำย

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
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 เรียนรู้จำกครูแกนน�ำ ลงมือฝึกปฏิบัติจริง และสะท้อนบทเรียนประจ�ำวัน

 ครั้งที่ ๒	 อบรมเชิงปฏิบัติกำร	 :	 กำรขับเคลื่อนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 

สู่กำรปฏิบัติ	ณ	หอประชุม	๗๒	ปีดร.ประภำ	ภักดิ์โพธิ์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	

โดยกำรอบรม	 	 ครั้งนี้ใช้งบประมำณด�ำเนินกำรทุกรำยกำรของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มที่	 ๑	 

และ	งบประมำณจำกโรงเรียนต้นสังกัด	เช่นเดียวกับครั้งที่	๑	

กลุ่มเป้ำหมำย	 	 เป็นผู้บริหำรโรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคนในสังกัด	 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่	 ๑	

จ�ำนวน	 ๕๐	 คนและเครือข่ำยนวัตกรรมวอลดอร์ฟ	 จำกมูลนิธิสยำมกัมมำจลและธนำคำรไทยพำนิชย	์ 

รร.บ้ำนป่ำนหนองอ้อ	สพป.ร้อยเอ็ด	เขต	๑

ระยะเวลำ		๓	วัน		ระหว่ำงวันที่	๒	-	๔		พฤษภำคม	๒๕๖๑	

สถำนที่อบรม		หอประชุม	๗๒	ปี		ดร.ประภำ  ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษโดย ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑

ทีมวิทยำกร ๓ นวัตกรรม วอลดอร์ฟ มอนเตสซอรีและบูรณำกำร

ผู้เข้ำอบรมแยกกลุ่มเป็นโรงเรียนลงมือปฏิบัติกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย

ผู้บริหำรโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑ ร่วมกันมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่ำนกำรอบรม

	 ครั้งที่	 ๓	 จัด	 Roving	 Team	 เพื่อช่วยปรับสภำพแวดล้อมในห้องเรียนอนุบำลแบบบ้ำนให้มีสภำพ 

แวดล้อม	 ในห้องเรียนที่อบอุ ่นเหมือนบ้ำน	 สะอำด	 เรียบร ้อย	 	 สวยงำม	 มีบริเวณที่ เอื้อต ่อกำรจัด 

อนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิด	 วอลดอร์ฟ	 ในโรงเรียนบ้ำนหนองค้ำกลำงฮุง	 	 โรงเรียนบ้ำนบึงแก	 โรงเรียน 

บ้ำนซ�ำจำนเนินทอง	โรงเรียนบ้ำนโนนลำน	ฯลฯ		ซึ่งเสนอขอควำมช่วยเหลือในช่วงวันหยุดรำชกำร		เป็นต้น
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กลุ่มเป้ำหมำย				โรงเรียนที่เลือกใช้นวัตกรรมวอลดอร์ฟในปีงบประมำณ	๒๕๖๑

ระยะเวลำ				โรงเรียนละ	๑	วัน

สถำนที่    ห้องเรียนอนุบำลวอลดอร์ฟ

สภำพภำยในห้องอนุบำลโรงเรียนบ้ำนหนองค้ำกลำงฮุงก่อนกำรปรับปรุง  พัฒนำสภำพแวดล้อม
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สภำพภำยในห้องอนุบำลโรงเรียนบ้ำนหนองค้ำกลำงฮุงหลังกำรปรับปรุง พัฒนำ

สภำพภำยในห้องอนุบำลโรงเรียนบ้ำนบึงแกก่อนกำรปรับปรุง พัฒนำสภำพแวดล้อม
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สภำพภำยในห้องอนุบำลโรงเรียนบ้ำนบึงแกหลังกำรปรับปรุง พัฒนำสภำพแวดล้อม

สภำพภำยในห้องอนุบำลโรงเรียนบ้ำนซ�ำจำนเนินทองก่อนกำรปรับปรุง พัฒนำสภำพแวดล้อม

สภำพภำยในห้องอนุบำลโรงเรียนบ้ำนซ�ำจำนเนินทองหลังกำรปรับปรุง พัฒนำสภำพแวดล้อม

 ครัง้ท่ี ๔  จดั	Group	Study	เพือ่พฒันำทกัษะอนบุำลให้ครปูฐมวยัทีเ่ลอืกนวตักรรมอนบุำลแบบบ้ำนตำม

แนวคิด	วอลดอร์ฟในวนัหยดุรำชกำร	เช่น	กำรจดักจิกรรมวงกลม	นทิำน	เพลง	กำรร้องเพลงกำรเล่ำนทิำนประกอบ

กำรเคลื่อนหุ่น	ท�ำมือ		กำรท�ำตุ๊กตำ	กำรท�ำงำนหัตถกรรม	กำรปั้นขี้ผึ้งกำรออกแบบสถำนที่/กำรจัดวำงและนัยที่

แอบแฝงในแต่และกิจกรรม	เทคนิคกำรเตรียมเด็กให้สงบ	กำรสำธิตจ�ำลองกำรจัดสถำนกำรณ์		กำรเรียนรู้		๑	วัน

ในห้องเรียนอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ	เป็นต้น		ร่องรอยกำรจัดกิจกรรมดังปรำกฎดังภำพ
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๑๒.  โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง  

เขียนคล่อง กิจกรรม “ชั้นเรียนใหม่ อ่ำนภำษำไทยรู้เรื่อง กำรเขียนก้ำวหน้ำ”

วิธีด�ำเนินกำร

	 ๑.	 วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียนชั้น	 ป.๑-๖	 ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน	 ปีกำรศึกษำ	

๒๕๖๐

	 ๒.	 จัดท�ำโครงกำรปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภำพโดยมีกิจกรรมส�ำคัญ	๒	กิจกรรม	ได้แก่

	 	 ๑)	 กิจกรรม“ค่ำยกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียนนักเรียน 

ช่วงชั้นที่	๑”

	 	 ๒)	 กิจกรรม	 “กำรอบรมปฏิบัติกำรเพิ่มเทคนิคกำรจัดกิจกรรมเสริมควำมสำมำรถทำงภำษำไทย 

ของผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน	กำรเขียน	และหลักภำษำ”

	 ๓.	 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้เกี่ยวข้อง	 แลกเปลี่ยนแนวทำงกำรส่งเสริมและแก้ไขปัญหำ

กำรอ่ำน-กำรเขียน	ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	๑-๖	ในกิจกรรมกำรนิเทศสัญจร	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 ๑.	 กำรสร้ำงควำมตระหนกัถงึสภำพควำมสำมำรถของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษำปีที	่๑-๖	ปีกำรศกึษำ	๒๕๖๐	

ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน														

 ๒.	 กำรจัด	“ค่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน	กำรเขียน	นักเรียนช่วงชั้นที่	๑”

	 ๓.	 กำรน�ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

	 ๔.	 กำรนิเทศติดตำมกำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

กระบวนกำรด�ำเนินงำน

	 วิเครำะห์จุดอ่อน	วิเครำะห์หลักสูตร

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ๑.	 วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน	 ของผู้เรียนปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๐	 ช้ัน 

ป.๑-๖	พบว่ำ

	 	 (๑)	 โดยรวมผู้เรียนมีผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละมำกกว่ำ	 ๙๐.๐๐	 ทั้ง 

๔	รำยกำรประเมิน	ทุกระดับชั้น

	 	 (๒)		พบแนวโน้มจ�ำนวนร้อยละของนกัเรยีนทีม่ผีลกำรประเมนิในระดบัดมีำกและด	ีลดลง		ในรำยกำร

ประเมินอ่ำนรู้เรื่องและเขียนเรื่องทุกระดับชั้น

 ๒.	 กำรสร้ำงควำมตระหนกัถงึสภำพควำมสำมำรถของผู้เรยีน	ช้ันประถมศกึษำปีที	่๑-๖	ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขยีน
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	 	 (๑)	 น�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจุดสังเกตตำมภำพแนวโน้มที่พบ	 ในระดับศูนย์เครือข่ำย 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	และระดับโรงเรียน	เพื่อน�ำสู่กำรวำงแผนด�ำเนินกำรต่อไป

	 	 (๒)		 วิเครำะห์	 ก�ำหนดจุดพัฒนำและพิจำรณำเลือกนวัตกรรมเพ่ือใช้ส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนิน

งำนของศูนย์เครือข่ำยฯ	และโรงเรียน	ได้ทำงเลือกและผลกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 -		 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพครู	 คือ	 “ค่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน- 

กำรเขียน	นักเรียนช่วงชั้นที่	๑”		๑	ครั้ง	๒	วัน	

	 -		 เปิดเครือข่ำยนิเทศชั้นเรียน	แบบออนไลน์	ส�ำหรับกลุ่มเครือข่ำยครู	ช่วงชั้นที่	๑	แลกเปลี่ยนบทเรียน

และประสบกำรณ์	

	 -		 นิเทศชั้นเรียน	กำรสอนอ่ำนรู้เรื่อง-เขียนสื่อสำรเป็น	อย่ำงเป็นระบบ	๑	ครั้ง	:	๑	ห้องเรียน	:	๑	เดือน	 

ผู้นิเทศประกอบด้วย	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละแห่ง	 ทีมบริหำรและวิชำกำรศูนย์เครือข่ำยฯ	 และศึกษำนิเทศก์	 

ทั้งนี้	สำมำรถด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องได้	๒	เดือน	(๘	ครั้ง)		

	 มีผู้ที่ได้รับกำรนิเทศในชั้นเรียน	จ�ำนวน	๘๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๐	ของครูผู้สอนภำษำไทย	ช่วงชั้นที่	๑

	 -		 ผูท้ีผ่่ำนกำรพฒันำมคีวำมเข้ำใจถงึแนวคดิกำรจัดกจิกรรม	สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ออกแบบกจิกรรม

และชุดฝึกส�ำหรับกำรพัฒนำผู้เรียนของตนเองได้		

	 ๓.	 จัดประชุมปฏิบัติกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับ	 ภำคท่ี	 ๑/๒๕๖๑	 ทุกโรงเรียนชั้น	 

ป.๑-๔,	ม.๓

เชิงปริมำณ		 ครูมีแผนกำรสอน	ภำคเรียนที่	๑/๒๕๖๑	พร้อมใช้ได้ทุกโรงเรียน

เชิงคุณภำพ		 ครูสำมำรถน�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนตนเอง 

ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข    

	 กิจกรรมบำงกิจกรรมต้องกำรระยะเวลำที่ต่อเนื่องยำวนำน	 เช่น	 กำรปรับชั้นเรียน	 	 กำรปรับเปลี่ยน 

ชั้นเรียนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนท้ังสภำพแวดล้อมและบทบำทผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 จ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำและ 

พัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

	 ๑.		ลดกิจกรรมจำกส่วนกลำง

	 ๒.		จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรปรับชั้นเรียน	สู่สถำนศึกษำโดยตรง

	 ๓.		มุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงคุณภำพมำกกว่ำปริมำณ
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๑๓.  โครงกำรเร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์

วิธีด�ำเนินกำร 

	 	 ๒.๑	 วิเครำะห์สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ครูคณิตศำสตร์/กระบวนกำรเรียนรู้ของนักเรียน

	 	 ๒.๒	 ส่งเสริมและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ		Active		Learning		สู่กำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์

	 	 ๒.๓	 ประชุมปฏิบัติกำรครูคณิตศำสตร์	 	 เรื่อง	 “กำรจัดค่ำยคณิตศำสตร์โดยใช้สื่อกำรเรียนรู ้

และอุปกรณ์ทำงคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับครูคณิตศำสตร	์

ระดับชั้นประถมศึกษำ”		เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์	และกำรแก้ปัญหำของนักเรียน					

	 	 ๒.๔	 จัดท�ำ/พัฒนำ	 จัดหำสื่อ/นวัตกรรมกำรสอนคณิตศำสตร์ที่สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถ 

ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำของนักเรียน

	 	 ๒.๕	 คัดเลือกนวัตกรรม/สื่อกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนค�ำนวณ	 	 ด้ำนกำรคิด

วิเครำะห์		และกำรแก้ปัญหำของนักเรียนปรับปรุงและเผยแพร่/สื่อลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงทั่วถึง

	 	 ๒.๖	 ครูคณิตศำสตร์ออกแบบกำรเรียนรู้	แบบ		Active		Learning		และจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ

ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์		และกำรแก้ปัญหำของนักเรียน

	 	 ๒.๗	 นิเทศติดตำมและส่งเสริมให้ครูคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ 

และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของนักเรียน	 โดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ	 สำมำรถพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ 

และกำรแก้ปัญหำของนักเรียน	

	 	 ๒.๘	 สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนของนักเรียน

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 	 ๓.๑	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำร 

จัดกำรเรียนรู้	ของครูคณิตศำสตร์	สำมำรถจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์	และกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียน	เพื่อ

พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์	ของนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 	 ๓.๒	 ครูผู้สอนคณิตศำสตร์มีสมรรถนะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถ 

ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 	 ๓.๓	 ครูผู ้สอนคณิตศำสตร์สำมำรถจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนำทักษะ 

กำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมมำกขึ้น
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	 	 ๓.๔	 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 	 	 ๖	 	 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 	 ๓	 ของโรงเรียนในสังกัด	 

ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 มีค่ำเฉลี่ยของระดับผลกำรสอบทำงกำรศึกษำ 

ในระดับชำติขั้นพื้นฐำน		(	O–NET	)	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	สูงขึ้น

กำรน�ำไปใช้

	 ๑.	 ครูสำมำรถมองเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมแบบ	 	 Active	 	 Learning 

เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน	 โดยครูลดกำรสอนแบบบรรยำยอธิบำยควำมรู้ให้น้อยลง	 แล้วเพิ่ม 

กำรจัดกิจกรรมแบบ	ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติ		และทักษะคิดวิเครำะห์มำกขึ้น

	 ๒.	 ครูปรับพฤติกรรมกำรสอน	 และรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มำใช้กิจกรรมที่สำมำรถส่งเสริม 

กำรเรียนรู้	 	 เสริมสร้ำงทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์	 	 	 ฝึกให้นักเรียนท�ำงำนเป็นทีม	 	 ยอมรับฟังเหตุผล 

ของผู้อื่น	 รู ้จักวำงแผนกำรท�ำงำน	 และรับผิดชอบหน้ำที่ของตนเอง	 	 ที่ส�ำคัญคือ	 ท�ำให้นักเรียนรู ้สึกสนุก 

มีควำมสุขกับกำรเรียนรู้จนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ครูมีแนวทำงและสื่อกำรเรียนรู้	ส�ำหรับกำรจัดกิจกรรม	แบบ		Active		Learning			และมีควำมสำมำรถ

ในกำรน�ำกจิกรรมค่ำยคณติศำสตร์สำมำรถน�ำไปจัดในชัว่โมงของ	กจิกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้	หรือใช้กจิกรรม

แต่ละฐำนกำรเรียนรู้ไปจัดในเวลำเรียนปรกติห้องเรียนได้

ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ

	 ๑.	 ควรส่งเสริมให้ครูปรับกำรสอนจำกแบบเดิม	 มำจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของ

นักเรียนให้มำกขึ้น	 เพรำะทักษะกำรวิเครำะห์ของนักเรียนมีส่วนส�ำคัญในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ของนักเรียนให้สูงขึ้น	 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้แบบ	 	 Active	 	 Learning	 	 สำมำรถช่วย	 พัฒนำทักษะ 

กำรคิดวิเครำะห์ของนกัเรยีนได้	ดงันัน้จงึควรส่งเสรมิและพฒันำครใูห้ลดกำรจดักำรเรยีนกำรสอนด้วยกำรบรรยำย	
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อธิบำย/บอกควำมรู้ให้น้อยลง	 แล้วเพิ่มกำรจัดกิจกรรมแบบ	 ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ	 และได้คิดวิเครำะห์มำกขึ้น 

โดยครูใช้ส่ือ	 ใช้ค�ำถำมกระตุ้นคิด	 	 สถำนกำรณ์ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนฝึกทักษะ	 และเกิดกำรเรียนรู้ 

ได้ด้วยตนเอง

	 ๒.	 กำรจัดค่ำยคณิตศำสตร์เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู ้	 	 เสริมสร้ำงทักษะกระบวนกำรทำง 

คณิตศำสตร์	รู้จักกำรท�ำงำนเป็นทีม		ยอมรับฟังเหตุผล	ของผู้อื่น	รู้จักวำงแผนกำรท�ำงำน	และรับผิดชอบหน้ำที่

ของตนเอง	 ที่ส�ำคัญคือเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้นักเรียนรู้สึกสนุก	 	 มีควำมสุขกับกำรเรียนรู้	 และ	 เกิดเจตคติที่ดีต่อ 

วิชำคณิตศำสตร์	 ควรส่งเสริมให้ครูน�ำไปจัดในชั่วโมงของจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้	 หรือใช้กิจกรรม 

แต่ละฐำนกำรเรียนรู้		ไปจัดใน	เวลำเรียนปรกติห้องเรียนได้
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๑๔.  โครงกำร “กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรม” ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ “สู่กำรพัฒนำคุณภำพเด็กไทย 
ยุค ๔.๐”
วิธีกำรด�ำเนินงำน  
	 ๑.	 	ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑		ได้จดักจิกรรมเพือ่ทบทวนควำมสอดคล้อง
กิจกรรมของโรงเรียนในโครงกำรลดเวลำเรียน	เพิ่มเวลำรู้		ปรับ	และเพิ่มคุณภำพระบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ของโรงเรียน
	 -		 ด้ำน	๔	H
	 -	 มำตรฐำน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร
	 -	 บริบทโรงเรียน				ควำมสนใจและควำมถนัดของโรงเรียน
	 -	 คุณภำพนักเรียน	ยุค		๔.๐
	 ๒.	 ประชุมปฏิบัติกำรครูออกแบบเมนูกิจกรรม	 “ลดเวลำเรียน	 เพิ่มเวลำรู้”ที่เน้น	 	 Active	 	 Learning		
สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัด		สำมำรถพัฒนำนักเรียนได้ครอบคลุม		๔		H	
	 ๓.	 อบรมเชงิปฏิบัตคิรเูรือ่ง	“กำรจดัค่ำยคณติศำสตร์โดยใช้สือ่และอปุกรณ์คณติศำสตร์เพือ่พฒันำทกัษะ
กำรคิดวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำของนักเรียน
	 ๔.	 สร้ำงประสบกำรณ์ให้โรงเรียน		ดังนี้
	 	 -	 กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน	เพิ่มเวลำรู้	ที่เน้นกิจกรรมแบบ			Active		Learning		ที่สอดคล้อง
มำตรฐำน/ตัวชี้วัดและครอบคลุม		๔	H		กลุ่มสำระหลัก	ในห้องเรียน
	 	 -	 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรนิเทศภำยใน	 	 โดยใช้กำรศึกษำชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 หรือ	 AAR	 
ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน
	 ๕.	 ส่งเสรมิและพฒันำกำรผลติสือ่ลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูท้ีเ่น้นทกัษะกำรคดิ	กลุม่สำระหลกัในห้องเรยีน
	 ๖.	 นิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรม	“ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้”	ที่เน้น	Active	 	Learning	 	สอดคล้องกับ
มำตรฐำนและตัวชี้วัด	พัฒนำนักเรียนได้ครอบคลุมด้ำน		๔		H
	 ๗.	 ถอดบทเรียน	 จัดท�ำแนวกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก	 เช่น		
คณิตศำสตร์		ภำษำไทย		ในห้องเรียน	และจัดท�ำรำยงำนของโรงเรียน
	 ๘.		น�ำเสนอและเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลปฏิบัติงำนสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไป		
ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	โรงเรียนมีเมนูกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ที่เน้น		Active		Learning	ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
และตัวชี้วัด	และครอบคลุมกำรพัฒนำ		๔		H		ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
	 ๒.	โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้เน้น	Active		Learning	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
หลักที่สอดคล้องกับมำตรฐำน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่ำงน้อย	๒	กลุ่มสำระหลัก
	 ๓.	 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตนเองครอบคลุม	 ๔	 H	 อย่ำงมีคุณภำพ	 และมีควำมสำมำรถพื้นฐำน 
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร	
	 ๔.		ผู้เรียนมีควำมสำมำรถสอดคล้องกับคุณภำพเด็กไทยยุค	๔.๐
	 ๕.		ครูมีกำรพัฒนำและปรับแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรม		Active		Learning 
ท�ำให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพมำกขึ้น								
กำรน�ำไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ
											๑.	ครูในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต	๑	สำมำรถจัดกิจกรรมตำมเมนู
กจิกรรมได้อย่ำงหลำกหลำย	ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในกำรออกแบบเมนกูจิกรรมกบัโรงเรียนอืน่ๆและน�ำเมนกูจิกรรม
เกิดกำรพัฒนำแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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	 ๒.		นักเรยีนสำมำรถพฒันำตนเองครอบคลมุ	๔	H	อย่ำงมคีณุภำพ	และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถพืน้ฐำนตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
	 ๓.		ครูในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต	๑			สำมำรถจัดกิจกรรมตำมเมนู
กิจกรรมได้อย่ำงหลำกหลำย	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรออกแบบเมนูกิจกรรมและน�ำเมนูกิจกรรมของโรงเรียน
อื่นๆไปใช้ในโรงเรียนแต่ละโรงได้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ
	 ๑.	 โรงเรียนควรมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	 และกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ได้อย่ำง
เหมำะสมทั้งด้ำนวิชำกำรและด้ำนกำรปฏิบัติ
			 ๒.	 ควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรนิเทศภำยใน		 โดยใช้กำรศึกษำชั้นเรียน	 (	Lesson	Study)	หรือ	AAR	
ตำมควำมพร้อมของโรงเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ	และน�ำผลจำกกำรนิเทศไปปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมตำมเมนูกิจกรรม
ที่น�ำมำใช้
			 ๓.	 ควรมกีำรนิเทศกำรจดักจิกรรมเพิม่เวลำรู	้ให้ครสูำมำรถจดักจิกรรมได้ในห้องเรยีนปรกตหิรอืในชัว่โมง
เรียนของทุกสำระกำรเรียนรู้	
	 ๔.	 ผู้บริหำรโรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสื่อในกิจกรรม	“ลดเวลำเรียน	 เพิ่มเวลำรู้”	 ที่เน้น
ทักษะกำรคิด	กลุ่มสำระหลักในห้องเรียน	ให้มำกขึ้น
	 ๕.	 ครูในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต	๑	 สำมำรถจัดกิจกรรมตำมเมนู
กิจกรรมได้อย่ำงหลำกหลำย	 	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรออกแบบเมนูกิจกรรมและน�ำเมนูกิจกรรมของโรงเรียน
อื่นๆ	ไปใช้ในโรงเรียนแต่ละโรงได้
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  ตัวชี้วัด
 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 เป็นองค์กำรชั้นน�ำในกำรบริหำรจัดกำร 
ในกำรจัดกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	ดัง่วสิยัทศัน์“คณุภำพคูค่ณุธรรม		เป็นองค์กรชัน้น�ำในกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน”		
และมกีำรวำงแผนและจดัระบบกำรตดิตำมประเมนิผลและรำยงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนือ่ง		กำรตดิตำมประเมิน
ผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	เริ่มจำกกำร		
 ๑. วำงแผน (Planning) 	ในกำรติดตำมโครงกำร/กิจกรรม	ยุทธศำสตร์	ตัวชี้วัด	นโยบำย	จุดเน้นตำม 
ข้อสัง่กำรของนำยกรฐัมนตร	ีประสำนแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั/โครงกำร	ออกแบบ	สร้ำงเครือ่งมอื		และคูม่อืกำร
ด�ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั/โครงกำรในกำรตดิตำมประเมนิผลและรำยงำน	ก�ำหนดปฏทินิในกำรรำยงำนเป็นรำยไตรมำส	
รำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	e-MES
 ๒.  ปฏิบัติงำน (Implementation) 	ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร	แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลตัวช้ีวัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/
โครงกำร		ตำมแบบติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และแบบรำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	
ประจ�ำปี		
 ๓. ตรวจสอบควบคมุ (Control)		ตรวจสอบรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของผูร้บัผดิชอบตัวชีว้ดั/โครงกำร/
กิจกรรม
 ๔. ประเมินผล (Evaluation)		วิเครำะห์	สังเครำะห์	และสรุปผลกำรด�ำเนินงำนรอบปีที่ผ่ำนมำ	
 ๕. รำยงำนผล (Report)	ด�ำเนินงำนตำมประเด็นรำยงำนผล			รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปี			ตำมยุทธศำสตร์			ตัวชี้วัด			นโยบำย	จุดเน้นตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี	ตำมระยะ
เวลำกำรรำยงำน	 ก�ำหนดกำรรำยงำนเป็นรำยไตรมำส	 	 ควำมก้ำวหน้ำเป็นรำยไตรมำส	 ผลกำรด�ำเนินงำนเป็น 
รำยไตรมำส	ผลกำรด�ำเนินงำนรวมสรุปทั้งปี	กำรน�ำไปใช้	เสนอผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ประกอบกำรตัดสินใจพัฒนำกำรศึกษำ	วำงแผนกำรท�ำงำนปีถัดไป	สะท้อนผล	เผยแพร่ 
ต่อสำธำรณชน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ได้น�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ	 โดยมีกระบวนกำรวิเครำะห์	 สังเครำะห์	 และสรุปผลกำร 
ด�ำเนินงำน	ของรอบปีที่ผ่ำนมำ		โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง	วิเครำะห์	สังเครำะห์	ประกอบด้วย	ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย	
ศึกษำนิเทศก์	 เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	 ในกำรน�ำยุทธศำสตร์	 ตัวชี้วัด	 นโยบำย	 โครงกำร/กิจกรรม	 น�ำผลกำร 
ด�ำเนินงำน	 มำวิเครำะห์	 สังเครำะห์	 ว่ำได้อะไรจำกกำรด�ำเนินกำร	 แล้วควรต่อยอดในปีต่อไปหรือไม่	 	 วิเครำะห์	
สังเครำะห์แล้ว	 โครงกำรนั้นดีต่อคุณภำพผู้เรียนก็น�ำมำพัฒนำเพื่อต่อยอดในปีต่อไป	 ในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	
ประจ�ำปี	และ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			ได้จัดท�ำโครงกำร/กิจกรรม		ตำมแผน
ปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑		เพื่อสนองนโยบำย	ยุทธศำสตร์		ตัวชี้วัด

ยุทธศำสตร์ที่ ๑   จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง   
๑. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
	 ๑.	 กิจกรรมอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	 จ�ำนวน	๔๕	 โรงเรียนๆ	ละ	๘	
คน	จ�ำนวน	๓๕๒	คน
		 ๒.	 กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	 จ�ำนวน	๔๕	 โรงเรียนๆ	 ละ	 ๕	 คน 

จ�ำนวน		๒๒๐		คน
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	 ๓.	 กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของโรงเรียน	จ�ำนวน	๔๕	โรงเรียน
 ๔.	 กำรฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด	(โรงเรียนขยำยโอกำส/มัธยมศึกษำปีที่	๑-๓)
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 เริ่มจำกกำรขออนุมัติโครงกำร,	 แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรด�ำเนินงำน	 ,ประชุมคณะกรรมกำรฯ/วิทยำกรภำยในสังกัด	 และเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำน 
ป้องกัน	 รักษำ	 โทษภัยจำกยำเสพติด	 จำกส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.ภำค	 ๔,	 ส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
จังหวัด,	 สถำนพินิจและคุ ้มครองเด็กฯ,	 โรงพยำบำลธัญญรักษ์ขอนแก่น,จัดเตรียมสถำนท่ีค่ำยอบรม	 ณ	 
ค่ำยลูกเสือแก่นนคร	ต.โคกสี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น		ระหว่ำงวันที่	๗-๙	มิถุนำยน	๒๕๖๑		นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม	
๓๕๒	 คน	 ครู/ผู้ก�ำกับลูกเสือโรงเรียนขยำยโอกำสฯ	 จ�ำนวน	 ๔๕	 คน	 ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดระดับชั้น	 ม.ต้น 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 และมีภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติด	 โรงเรียนขยำย 
โอกำสทำงกำรศึกษำ	และจัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียนขยำยโอกำสฯ	ทุกโรงเรียน	ๆ	ละ	๑	กอง	
จัดตัง้กองลกูเสือต้ำนภยัยำเสพตดิในโรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ	โรงเรยีนๆละ	๑	กอง		นกัเรยีนระดบั	ม.ต้น	
เข้ำร่วมกิจกรรม	จ�ำนวน	๒,๕๙๓	คน			กำรก�ำกับติดตำมกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
ระดับเขตพื้นที่	 ก�ำกับให้โรงเรียนขยำยโอกำสฯ	 ทุกแห่ง	 จัดให้มีโครงกำร/กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดโดย 
กำรส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนกำรทำงลูกเสือ/กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด	 เช่น	 โครงกำรสถำน
ศึกษำสีขำว,	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,	สภำนักเรียน,	นักเรียนแกนน�ำ	โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม	สนับสนุน	
และช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย			
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 มีกำรด�ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดอบำยมุข	 ซึ่งทุกโรงเรียนด�ำเนินกิจกรรมจึงมีระบบคัดกรองนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด	 จึงไม่มี
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง	 กำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมจำกพ่อ	 –	 แม่	 ผู้ปกครอง	 ในระบบกำรติดตำม	 ดูแล	 ช่วยเหลือเด็ก 
และเยำวชนทีม่ปัีญหำยำเสพตดิ	โรงเรยีนมกีำรประชมุผู้ปกครอง/เชญิผู้ปกครองร่วมกจิกรรมกบัทำงโรงเรียน	ท�ำให้
มกีำรเชือ่มโยงแลกเปลีย่นข้อมลูของพฤตกิรรมนกัเรยีนจำกผูป้กครองสูค่รปูระจ�ำชัน้	ท�ำให้โรงเรยีนรบัทรำบปัญหำ
และพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งเพ่ือให้ใช้ระบบดูแล	ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือนกัเรียนเพ่ือหลีกเลีย่ง
เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	หน่วยงำนอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	โรงเรียนมีครูต�ำรวจ	D.A.R.E.	ท�ำให้สอนในโรงเรียนเพื่อให้
ควำมรู้และอันตรำย	จำกสิ่งเสพติด	และได้ด�ำเนินกำรคัดกรองเฝ้ำระวัง	ติดตำมช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปกติ	เสี่ยง	
เสพ	ค้ำโดยแยกกลุ่ม	ตำมระดับชั้น	(ป.๑–ป.๖,	ม.๑-ม.๓)	ดังนี้
กระบวนกำรและวิธีกำรคัดกรองนักเรียน		
	 ๑.		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ก�ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
	 ๒.	 ประสำนโรงเรยีนให้จดัท�ำโครงกำรและกจิกรรมกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในสถำนศกึษำ
	 ๓.	 ประสำนโรงเรียนให้ให้คัดกรองเด็กทุกกลุ่มให้รำยงำนผลภำยในเดือนมิถุนำยน
	 ๔.	 แจ้งโรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ	๑	ครั้ง
	 โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ให้เหมำะสมกับ 
กลุ่มเป้ำหมำย	
	 ๑.		โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ				
	 ๒.		กิจกรรมอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	
	 ๓.	 กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	
	 ๔.	 กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของโรงเรียน	
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 ๕.	 กจิกรรมกำรบรหิำรจดักำรในกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนยำเสพตดิ	/สถำนศกึษำสขีำวของส�ำนกังำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำกำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมจำกพ่อ-แม่	 ผู้ปกครองในระบบกำรติดตำม	 ดูแล	 ช่วยเหลือเด็กและ
เยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด
	 ๑.		ประชุมผู้ปกครอง
	 ๒.		เยี่ยมบ้ำนนักเรียน
หน่วยงำนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๑.	 เป็นคณะกรรมกำรในเครือข่ำย
	 ๒.	 กำรออกตรวจควำมประพฤตินักเรียนตำมสถำนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
ผลงำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โครงกำรเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ�ำปี  ๒๕๖๐
รูปแบบ/กระบวนกำรจัดกิจกรรม
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่	 ด�ำเนินโครงกำรเชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น	 เพื่อให้
เป็นกจิกรรมกำรท่ีสร้ำงกลไกกำรขับเคลือ่นเครอืข่ำยพฒันำจดัระบบดูแลนกัเรยีนให้เข้มแขง็และช่วยเหลอืนกัเรยีน
ที่มีปัญหำกำรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 	 ลดอัตรำออกกลำงคันและแก้ปัญหำยำเสพติด	 อบำยมุขทุกประเภท 
ให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีที่เหมำะสมกับศักยภำพ 
ของโรงเรียน		
วิธีด�ำเนินกำร  
	 โรงเรียนประเมินตนเอง	 และส่งผลงำน/กำรด�ำเนินกิจกรรมโรงเรียนด�ำเนินกำรประสบผลส�ำเร็จลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ลดอัตรำออกกลำงคันและแก้ปัญหำยำเสพติด	อบำยมุขทุกประเภท		ให้ส�ำนักงำนเขต
พื้นที่	ตั้งคณะกรรมกำรประเมินเชิงประจักษ์	และคัดเลือกโรงเรียนที่ด�ำเนินกำรและมีผลงำนระดับดีเด่น	เพื่อมอบ
โล่และเกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่
ผลกำรด�ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำง
	 โรงเรียนที่ได้รับโล่รำงวัลระดับดีเด่น	 ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ส่งผลงำนของรับกำรประเมิน
ระดับประเทศ	 และได้รับรำงวัลดีเด่นระดับทองจ�ำนวน	 ๓	 โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนบ้ำนม่วง	 	 โรงเรียนชุมชนบ้ำน

ท่ำพระ	และโรงเรียนบ้ำนกระเดื่อง	ซึ่งโรงเรียนจะขอรับกำรประเมินระดับเพชรต่อไป

๒.  โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม  

 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑	ได้จดัท�ำ	๑.	โครงกำรโรงเรยีนคณุธรรม	โครงกำร
สร้ำงคนดีให้บ้ำนเมือง		โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม	โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงเครือข่ำย
กับหน่วยงำนภำยนอก	โครงกำรเสรมิสร้ำงคณุธรรมให้ผูบ้รหิำร	คร	ูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ	โดยมกีจิกรรม	ดงันี้
	 กิจกรรมที่	๑		 กิจกรรมโครงงำนพัฒนำจริยคุณ
	 กิจกรรมที่	๒		 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
	 กิจกรรมที่	๓		 กิจกรรมค่ำยเยำวชนคนคุณธรรม
	 กิจกรรมที่	๔		 กิจกรรมนิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำม	โรงเรียนคุณธรรม
	 กิจกรรมที่	๕		 กิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรม	สพฐ.	ระดับ	๒	ดำว	
ก�ำหนดกลุม่เป้ำหมำย	จ�ำนวน		๑๕๖	โรงเรยีน	เข้ำร่วมโครงกำร		ผูบ้รหิำร		คร	ู	และนกัเรยีน	ทกุคนมคีวำมตระหนกั	
เข้ำใจ	 และคิดอย่ำงมีเหตุผล	 ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ	 สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วด	ี
ภูมิใจในกำรท�ำควำมดีและร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม	 ด้วยกำรร่วมมือจำกหน่ำยงำน 
และองค์กรที่ท�ำงำนด้ำนคุณธรรม	อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อเนื่องและยั่งยืน	
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	 ๒.		โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมด้วยกระบวนกำรลูกเสือ	ประกอบด้วย	โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ	
กิจกรรมลูกเสือดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชน
	 ๓.		โครงกำรเสรมิสร้ำงคณุธรรม	จรยิธรรมและธรรมำภบิำลในสถำนศกึษำ	“ป้องกนักำรทจุรติ”	(โครงกำร
โรงเรยีนสจุรติ)	กจิกรรมกำรสร้ำงพลงัเครอืข่ำย	ป.ป.ช.	สพฐ.น้อย		กจิกรรมบริษทัสร้ำงกำรดี			กจิกรรมส่ือภำพยนตร์
สั้นกำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต	 	 	 กิจกรรมสร้ำงส�ำนึกพลเมือง	 (Project	 Citizen)	 กิจกรรมกำรจัดค่ำย
เยำวชน	“คนดีของแผ่นดิน”
	 ๔.		โครงกำรสภำนักเรียน	 กิจกรรมประกวดสภำนักเรียนในงำนศิลปหัตถกรรม	 กำรคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภำนักเรียน		
	 ๕.		โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประกำร
	 	 	 ๑.	 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดำห์/วันธรรมะสวนะ
	 	 	 ๒.	 กิจกรรมน�ำนักเรียนเข้ำวัดในวันส�ำคัญ
	 	 	 ๓.	 ค่ำยคุณธรรม
	 	 	 ๔.	 กิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมหน้ำเสำธง
	 	 	 ๕.	 ร้อง/ร�ำ	เพลงค่ำนิยม
	 	 	 ๖.		กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด
	 	 	 ๗.		กิจกรรมจิตอำสำ
	 ๖.	 กิจกรรมกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
			 	 	 ๑.	 กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด
			 	 	 ๒.	 อบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้ำเสำธง
	 	 	 ๓.		อบรมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน
	 	 	 ๔.		กิจกรรมจิตอำสำ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรียนคุณธรรม 
ในสังกัดทุกโรงเรียน	 ด�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค่ำนิยมหลักของคนไทย	 ๑๒	 ประกำร	 และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด	กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้ำ
เสำธงและในวันธรรมะสวนะ	กิจกรรมอบรมคุณธรรมหน้ำเสำธงและในห้องเรียน	และนักเรียนทุกคนใน	ได้รับกำร
ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ค่ำนิยมหลัก	๑๒ประกำร	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

ตำมที่หลักสูตรก�ำหนดครบ	๑๐๐%		และมีสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงจ�ำนวน	๖๑	โรงเรียน	

๓.  โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		สถำนศึกษำ	น�ำ	“ศำสตร์พระรำชำ”	มำใช้
ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้	 ทุกโรงเรียน	 และจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือบ่มเพำะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย	 “อยู่อย่ำง 
พอเพียง”	จ�ำนวน	๑๐๐	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ๑๐๐		ในกำรกำรน�ำศำสตร์พระรำชำมำใช้ในและจัดกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อบ่มเพำะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย	 “อยู่อย่ำงพอเพียง”รำยสถำนศึกษำ	 มีสถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมิน 
และประกำศเป็นสถำนศึกษำพอเพียงทั้งหมด	 	 จ�ำนวน	 ๑๒๗	 โรงเรียน	 	 จำกโรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับประเมิน	 
๑๔๘	แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๘๑	 	 สถำนศึกษำเข้ำรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง	 ในปี	 พ.ศ.	๒๕๖๐		
จ�ำนวน	๕	แห่ง		และผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง	จ�ำนวน		๕	โรงเรียน		(ประกำศเป็นสถำนศึกษำพอ
เพยีงแล้ว)		มสีถำนศกึษำผ่ำนกำรประเมนิเป็นศนูย์กำรเรยีนรูต้ำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยกระทรวง

ศึกษำธิกำร	จ�ำนวน	๑	โรงเรียน			ได้แก่	โรงเรียนสนำมบิน
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ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  พฒันำคณุภำพผูเ้รยีนและส่งเสรมิกำรจดักำรศกึษำเพือ่สร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

๑.  โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 กิจกรรมที่	 ๑	 
“กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	 สู่กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นองค์รวม”	 ด�ำเนินกำรระหว่ำงวันที่	 
๒๒	–	๒๓	กันยำยน	๒๕๖๑	ณ	หอประชุม	๗๒	ปี	ดร.ประภำ	ภักดิ์โพธิ์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น	เขต	๑	กลุ่มเป้ำหมำย	คือ	ครูปฐมวัย	ทุกคนในสังกัดจ�ำนวนทั้งสิ้น	๒๔๑	คน	(รวมทั้งครูพี่เลี้ยง	ครูอัตรำ
จ้ำงและครูจ้ำงสอนทุกคน)
ผลกำรด�ำเนินกิจกรรม  
เชิงปริมำณ
	 ๑.		ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	จ�ำนวน	๘๒	โรงเรียน	จ�ำนวน	๑๖๑	คนมีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ	สำระ 
และแนวคิดหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิม 
และเข้ำใจวธิกีำรในกำรบูรณำกำรแนวคดิ	หลกักำร	สำระและคณุลกัษณะทีเ่ป็นจดุเน้นของเดก็ปฐมวยัตำมอตัลกัษณ์		
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ ์
และแผนกำรจัดประสบกำรณ์	ได้
	 ๒.	 ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	 จ�ำนวน	๕๑	 โรงเรียน	จ�ำนวน	๖๐	คน	มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ	สำระ 
และแนวคิดหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิม 
และเข้ำใจวธิกีำรในกำรบูรณำกำรแนวคดิ	หลกักำร	สำระและคณุลกัษณะทีเ่ป็นจดุเน้นของเดก็ปฐมวยัซึง่ได้รบักำร
พฒันำจำกกจิกรรมกำรเรยีนรูต้ำมด้วยนวตักรรกำรเรยีนรูต้ำมแนวคดิมอนเตสซอร	ีตลอดจนอตัลกัษณ์		เอกลกัษณ์
ของสถำนศึกษำตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำร 
จัดประสบกำรณ์ได้
	 ๓.		ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	 จ�ำนวน	๑๕	 โรงเรียน	จ�ำนวน	๒๒	คน	มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ	สำระ 
และแนวคิดหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิม 
และเข้ำใจวธิกีำรในกำรบูรณำกำรแนวคดิ	หลกักำร	สำระและคณุลกัษณะทีเ่ป็นจดุเน้นของเดก็ปฐมวยัซึง่ได้รบักำร
ปลกูฝังบ่มเพำะจำกกจิกรรมด้วยนวตักรรมกำรเรียนรู้อนบุำลแบบบ้ำนตำมแนวคดิ	วอลดอร์ฟ	ตลอดจนอตัลักษณ์		
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ ์
และแผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้
เชิงคุณภำพ
	 ๑.		ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	 ร้อยละ	๗๐	ขึ้นไป	มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ	สำระและแนวคิดหลักกำร 
ของหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั	พทุธศกัรำช	๒๕๖๐	ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกหลกัสตูรฉบบัเดมิและสำมำรถบรูณำกำร
แนวคิด	 หลักกำรสำระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยตำมอัตลักษณ์	 	 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
ได้อย่ำงถูกต้อง	เหมำะสม
	 ๒.			ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	 ร้อยละ	๘๐	ขึ้นไป	มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ	สำระและแนวคิดหลักกำร 
ของหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั	พทุธศกัรำช	๒๕๖๐	ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกหลกัสตูรฉบบัเดมิและสำมำรถบรูณำกำร
แนวคิด	 หลักกำร	 สำระ	 และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซ่ึงได้รับกำรพัฒนำจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตำมด้วยนวัตกรรกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี	ตลอดจนอัตลักษณ์		เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำตนเองลงใน
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยพ.ศ.	๒๕๖๐	หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง	

เหมำะสม
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	 ๓.		ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	 ร้อยละ	๘๕	ขึ้นไป	มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ	สำระและแนวคิดหลักกำร 
ของหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั	พทุธศกัรำช	๒๕๖๐	ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกหลกัสตูรฉบบัเดมิและสำมำรถบรูณำกำร
แนวคิด	 หลักกำร	 สำระและคุณลักษณะท่ีเป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซ่ึงได้รับกำรปลูกฝังบ่มเพำะจำกกิจกรรม 
ด้วย	นวตักรรมกำรเรยีนรูอ้นบุำลแบบบ้ำนตำมแนวคดิ	วอลดอร์ฟ	ตลอดจนอตัลักษณ์		เอกลักษณ์ของสถำนศกึษำ
ตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
ได้อย่ำงถูกต้อง	เหมำะสม
กิจกรรมท่ี ๒	 	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 “กำรจัดท�ำสื่อ	 เกมกำรศึกษำ	 เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำงภำษำและ 
กำรอ่ำนค�ำพื้นฐำนระดับปฐมวัย”	วันที่	๑๖		กันยำยน	๒๕๖๑		ณ	โรงเรียนสนำมบิน	(รร.อนุบำลประจ�ำเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นผู้ด�ำเนินกำรตำมบทบำท/หน้ำที่โดยกำรดูแล	ปรับหลักสูตรของ	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑)	
ผลกำรด�ำเนินกิจกรรม  
เชิงปริมำณ
	 ๑.	 ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง		จ�ำนวน	๑๔๘	โรงเรียน	จ�ำนวน	๑๕๔	คน	มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
วิเครำะห์ค�ำพื้นฐำนสู่กำรจัดกิจกรรม/ประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำทักษะพื้นฐำนทำงภำษำผ่ำนสื่อและเกมกำรศึกษำ
ให้เด็กปฐมวัย
	 ๒.	 ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	 จ�ำนวน	๑๔๘	 โรงเรียน	 จ�ำนวน	๑๕๔	 คน	 มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกำร
ออกแบบสื่อ	เกมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรภำษำผ่ำนค�ำพื้นฐำนของเด็กปฐมวัย
	 ๓.	 ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	จ�ำนวน	๑๔๘	โรงเรียน	จ�ำนวน	๑๕๔	คน	ได้รับกำรพัฒนำเรื่องกำรผลิต 
สื่อประเภทต่ำง	ๆ	ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนำกำรภำษำผ่ำนค�ำพื้นฐำนของเด็กปฐมวัย
เชิงคุณภำพ
	 ๑.	 ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	 	 ร้อยละ	๘๐	ขึ้นไป	 	 สำมำรถน�ำค�ำพื้นฐำนของเด็กปฐมวัยไปบูรณำกำรสู่ 
กำรจัดกิจกรรม/ประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำทักษะพื้นฐำนทำงภำษำผ่ำนสื่อและเกมกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยได ้
อย่ำงเหมำะสมจำมธรรมชำติ
	 ๒.	 ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง		ร้อยละ	๗๐	ขึ้นไป	สำมำรถออกแบบสื่อ	เกมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรภำษำ
ผ่ำนค�ำพื้นฐำนของเด็กปฐมวัย	ได้อย่ำงถูกต้อง	เหมำะสม	
	 ๓.		ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง		ร้อยละ	๗๐	ขึ้นไป	สำมำรถผลิตสื่อส่งเสริมกำรอ่ำนค�ำพื้นฐำนได้เหมำะสม
กับวัย
กิจกรรมที่ ๓			กำรนิเทศ	ติดตำมและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
	 กิจกรรมกำรนิเทศ	ติดตำมและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย	ในปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑	ที่จะด�ำเนินกำรใน
ช่วงเดือนกุมภำพันธ์	๒๕๖๒	โดยใช้เครื่องมือของสถำนศึกษำและเครื่องมือที่	สพฐ.จัดท�ำขึ้น	มีวิธีด�ำเนินกำร	ดังนี้
วิธีด�ำเนินกำร 
	 ๑.	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรออกนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยโดยใช้คณะกรรมกำรดูแลกลุ่ม 
เครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	กลุ่ม	๑	–	๑๐	เป็นกรรมกำรออกนิเทศ	ติดตำมแบบบูรณำกำร
	 ๒.	 สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 ในวำระกำรประชุม
ศึกษำนิเทศก์ประจ�ำเดือนทุกวันพุธที่	๓	ของเดือน
	 ๓.	 จัดท�ำเครื่องมือในกำรสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของครูให้คณะกรรมกำรประจ�ำกลุ่มเครือข่ำยฯ	 เพื่อ

ใช้ประกอบกำรสังเกตกำรณ์สอนในห้องเรียน

	 ๔.	 ประเมินผลกำรนิเทศ	 ติดตำมโดยใช้คุณภำพของผู้เรียนจำกกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

เป็นตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ	
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	 ๕.		ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่	 ๑	 –	 ๓	 	 ในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยทุกโรงเรียน 

ในสังกัด		๑๔๘		โรงเรียนโดยใช้เครื่องมือของสถำนศึกษำ	และเครื่องมือที่	สพฐ.จัดท�ำขึ้น

	 ๖.		ประเมินกำรอ่ำนค�ำพื้นฐำนของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่	 ๓	 ในปลำยภำคเรียนที่	 ๓	 เดือนกุมภำพันธ	์

๒๕๖๒	โดยใช้เครื่องมือที่	สพป.ขอนแก่น	เขต	๑	จัดท�ำขึ้น

	 ๗.	 แจ้งให้โรงเรียนจัดท�ำรำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๐	เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ	

โดยใช้กรอบและแนวทำงที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ก�ำหนด

กิจกรรมที่ ๔			รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ	พ.ศ.		๒๕๖๑

			 	 กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย	

ในปีงบประมำณ	๒๕๖๑		มีวิธีด�ำเนินกำรดังนี้

วิธีด�ำเนินกำร

	 ๑.	 รวบรวมข้อมูล	สรุปและประมวลผลจำก

	 	 ๑.๑	 ผลกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงกำร

	 	 ๑.๒	 กำรนิเทศ	ติดตำมผลของคณะกรรมกำรแต่ละกลุ่มเครือข่ำยฯ

	 	 ๑.๓	 รำยงำนผลกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยของทุกโรงเรียนในสังกัดที่จัด 

กำรศึกษำปฐมวัย

  ๑.๔	 ผลกำรประเมนิกำรอ่ำนค�ำพืน้ฐำนของนกัเรยีนช้ันอนบุำลปีที	่๓	ในภำคเรยีนที	่๒	ปีกำรศกึษำ	๒๕๖๑

 ๒.	 จดัท�ำเอกสำรสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรพฒันำกำรจดัประสบกำรณ์เมือ่สิน้ปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๓.		นิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำม	ประเมินเอกสำรหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ

๒. โครงกำรจดัประชมุเชงิปฏบิตักิำรปรบัหลกัสตูรสถำนศกึษำตำมหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พทุธศกัรำช ๒๕๖๐

 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑			ประชมุเชงิปฏบิติักำรกำรปรับหลักสูตรสถำน
ศึกษำตำมหลักสูตรฉบับปรับปรุง	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 	 นิเทศกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดท�ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้	ด�ำเนินประชุมเชิงปฏิบัติกำร	จ�ำนวน	๔	รุ่น		ดังนี้
	 รุ่นที่	๑	วันที่	๓-๕	เมษำยน	๒๕๖๑
	 รุ่นที่	๒	วันที่	๘-๑๐	เมษำยน	๒๕๖๑
	 รุ่นที่	๓	วันที่	๑๗-๑๙	เมษำยน	๒๕๖๑
	 รุ่นที่	๔	วันที่	๒๑-๒๓	เมษำยน	๒๕๖๑
	 ๑.	 โรงเรียนในสังกัด	 ปรับหลักสูตรสถำนศึกษำ	 ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดในกลุ่มสำระที่มีกำรปรับปรุง	
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	๑	และ	๔	ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๑	สำมำรถน�ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียน 
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
	 ๒.	 ศกึษำนิเทศก์	ด�ำเนินกำรนิเทศตดิตำมกำรปรบัปรงุหลกัสตูรสถำนศกึษำ	และกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
	 ๓.	 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนิเทศภำยใน	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดในกลุ่มสำระ
ที่มีกำรปรับปรุง
	 ๔.		ศึกษำนิเทศก์ประชุมสะท้อนผลกำรนิเทศด�ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ	

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดตัวอย่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ(ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐)				

จ�ำนวน	๖	โรง	ประกอบด้วย	
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ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔     
โรงเรียนขนำดใหญ่			โรงเรียนสนำมบิน
โรงเรียนขนำดกลำง			โรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำคำร
โรงเรียนขนำดเล็ก					โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว		โรงเรียนบ้ำนแก่นเท่ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
โรงเรียนขนำดใหญ่		โรงเรียนสนำมบิน
โรงเรียนขนำดกลำง		โรงเรียนบ้ำนม่วงบ้ำนม่วง
๓.  โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 มีผู้เรียน	 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 
ในสังกัดทั้งหมด	 จ�ำนวน	 ๒๐,๑๕๖	 	 คน	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำร	ระดับดีขึ้นไป	จ�ำนวน		๑๖,๓๐๒	คน		คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๙๕		และสถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรให้แก่ผู้เรียนทุกโรงเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐๐	 	 ผลส�ำเร็จ 
ของกำรด�ำเนินงำนคือ	 นักเรียนในส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 มีควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ	เพื่อกำรสื่อสำรมำกขึ้น		
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	ส่งเสริม	สนับสนุน	สถำนศึกษำ	ดังนี้
	 ๑.		จดัท�ำเอกสำรค�ำศพัท์พืน้ฐำนภำษำองักฤษตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรภำษำองักฤษส�ำหรบั
นักเรียนชั้น	ป.๑-๓	และเอกสำรบทสนทนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	ส�ำหรับนักเรียนชั้น	ป.๑-ม.๓	
	 เพือ่โรงเรยีนทกุโรง	สำมำรถน�ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษ	เพ่ือกำรส่ือสำร
ในชีวิตประจ�ำวัน	โดยไม่เน้นไวยำกรณ์	และ		ได้จัดให้ศึกษำนิเทศก์ทุกคน	
	 ๒.	 นิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ	 ระดับ	 ชั้น	 ป.๑-๓	 	 ๕	 ชั่วโมงต่อสัปดำห์		 
ตลอดทั้งกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะภำษำอังกฤษ	
	 ๓.	 ประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนจัดสภำพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมกำรจัดกำเรียนรู้	 ภำษำอังกฤษ
และกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
	 ๔.	 ประชำสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกคนใช้แอพลิเคชั่นต่ำง	 ๆ	 เป็นสื่อเสริมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ	เช่น	กำรใช้	Echo	English	
	 ๕.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำเรียนรู้ภำษำอังกฤษแบบ	Active	 Learning 
โดยเน้นภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสร	ส�ำหรับครู	ชั้นประถมศึกษำปีที่	๔-๖	และชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๑-๓	โดย	จัดกำร
อบรมเป็น	๔	รุ่น	ช่วงระหว่ำงวันที่	๓-๒๓	เมษำยน	๒๕๖๑	
	 ๖.	 โรงเรียนรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรของนักเรียน 
ทุกรุดับชั้น	ภำยในวันที่	๓๑	มีนำคม	๒๕๖๑
	 ๗.	 ประชำสมัพนัธ์และสัง่กำรให้โรงเรียนจัดท�ำกจิกรรมต่ำง	ๆ 	และจัดส่ิงแวดล้อมโรงเรียน	ทีส่่งเสริมกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียน	เช่น
	 	 ๑)		กำรจัดกิจกรรมภำษำอังกฤษวันละค�ำ	 บริเวณหน้ำเสำธง	 ช่วงเข้ำแถวเคำรพธงชำติ	 หรือ 
บำงโรงเรียนอำจในช่วงกิจกรรมโฮมรูม

	 	 ๒)		กำรจัดเสียงตำมสำยเป็นภำษำอังกฤษ

	 	 ๓)		กำรจัดชุมนุมภำษำอังกฤษหรือคอร์สเวิร์ด

	 	 ๔)		จัดท�ำป้ำยสถำนที่ต่ำง	ๆ	ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนภำษำอังกฤษ	
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ผลกำรด�ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
	 ๑.	 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรเพ่ิมมำกข้ึนโดยได้ระดับข้ึนไป 
จ�ำนวน	๑๖,๓๐๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๙๕
	 ๒.		โรงเรียนด�ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรท่ีส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตลอด 
ทั้งกำรจัดสภำพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษทุกโรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
เชิงคุณภำพ 
	 -		นักเรียนในสังกัด	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ทุกคน		ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	สำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้	และปีกำรศึกษำ	๒๕๖๐	นักเรียน 
มีคะแนนผลกำรทอดสอบระดับชำติ	O-NET	วิชำภำษำอังกฤษสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ	๒๕๕๙
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
	 ๑.		ไม่มงีบประมำณสนบัสนนุในกำรพฒันำงำนหรอืจดัท�ำโครงกำรเพือ่พฒันำนกัเรยีนและครใูนกลุม่สำระ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
 ๒.		กำรขำดแคลนครูผูส้อนภำษำองักฤษทีจ่บเอกภำษำองักฤษหรอืผูท้ีม่คีวำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำองักฤษ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
	 ๑.		จัดสรรงบประมำณให้เขตพื้นที่กำรศึกษำ	เพื่อน�ำมำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ
	 ๒.		จัดหำครูต่ำงชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษ	มำช่วยสอนให้นักรเยนได้สัมผัส	เรียนรู้กับครูชำวต่ำงชำติ
	 ๓.		จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขนำดเล็กจัดท�ำสื่อ	 ป้ำย	 ข้อควำมต่ำง	 ๆ	 ที่เป็นสถำนที่โรงเรียนเป็น
ภำษำอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เน้นภำษำอังกฤษมำกขึ้น
๔.  โครงกำรกระบวนกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 น�ำข้อสอบที่พัฒนำขึ้นโดยส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	มำสอบ	จ�ำนวน	๑๕๖	โรงเรียน		คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
ผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะเป็นไปตำมหลักสูตร
	 ๒.	 นักเรียนมีกำรคิดวิเครำะห์	และคิดสร้ำงสรรค์
	 ๓.	 นักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น
ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑	จดัประชมุเชงิปฏบิติักำรวดัและประเมนิผลทีส่อดคล้อง
กับ	Active	Learning	
	 ๑.		กำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรทดสอบ	NT	และ	O-NET
	 ๒.		ก�ำหนดให้ครูจัดท�ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงข้อสอบ	NT	และ	O-NET
	 ๓.	 กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบักำรวดัและประเมนิผลทีส่อดคล้องกบั	Active	Learning	และกำรสร้ำง
ข้อสอบที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ	NT	และ	O-NET	
	 ๔	 กำรนเิทศ	ตดิตำมให้ควำมช่วยเหลอืในกำรวดัและประเมนิผลนกัเรยีนของสถำนศกึษำในสงักดัประเดน็
ในกำรรำยงำนผล
	 	 ๑)	 ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน	 เช่น	 ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน,	 
กำรทดสอบ	NT	และ	O-NET	และกำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง
	 	 ๒)		ผลกำรนิเทศ	ตดิตำมให้ควำมช่วยเหลอืในกำรวดัและประเมนิผลนกัเรยีนของสถำนศกึษำในสงักดั

กระบวนกำรด�ำเนินงำน
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  ๓)		มีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ	 Active	 Learning	 
และกำรสร้ำงข้อสอบท่ีสอดคล้องกบัโครงสร้ำงกำรทดสอบ	NT	และO-NET	และมำตรฐำนและตัวชีว้ดัของหลกัสตูร
ให้กับสถำนศึกษำอย่ำงเข้มข้น
	 	 ๔)		มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับสถำนศึกษำ	 เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล 
ที่สอดคล้องกับ	Active	Learning	และกำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ	NT	และ	O-NET	
	 	 ๕)		มีกำรจัดท�ำคู่มือกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ	Active	Learning	และกำรสร้ำงข้อสอบ 
ที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ	NT	และ	O-NET	ให้กับสถำนศึกษำ	/	ผู้เกี่ยวข้อง	
	 	 ๖)		มีกำรนิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำมกำรวัดและประเมินผล		อย่ำงต่อเนื่อง
	 	 ๗)		ให้ลงมือปฏิบัติ	และให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบ	NT	และ		O-NET
	 	 ๘)		มีกำรติดตำม	 ตรวจสอบและให้ค�ำปรึกษำในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องกำรวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับ	Active	Learning	และกำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ	NT	และ	O-NET	แก่ผู้ปฏิบัติ
	 	 ๙)	 ก�ำหนดให้ครจูดัท�ำแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัโครงสร้ำง	ข้อสอบ	NT	และ		O-NET 
	 	 ๑๐)		นิเทศ	ติดตำม	ประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลกำรด�ำเนินงำน
เชิงปริมำณ
	 ๑.		นักเรียนร้อยละ	๑๐๐	ได้รับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับศักยภำพของตนเอง
	 ๒.		นักเรียนร้อยละ	๑๐๐	ได้รับกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย	
	 ๓.		นกัเรยีนร้อยละ	๑๐๐	ได้รบักำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมนิผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน,	กำรทดสอบ	
NT	และ	O-NET	และกำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง
	 ๔.		ครูร้อยละ	๑๐๐	มีวิธีวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย	และควำมแตกต่ำงของบุคคล
เชิงคุณภำพ
	 ๑.		นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน,	 กำรทดสอบ	NT	 และ	O-NET	 และ		
กำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง
	 ๒.		นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น
	 ๓.		ครูมีวิธีกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย	และตำมควำมแตกต่ำงของบุคคล
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข
	 กำรด�ำเนินงำนยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเนื่องจำกบุคลำกรบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส�ำคัญและไม่เข้ำใจเกี่ยว
กับกำรวัดและประเมินผลอย่ำงท่องแท้
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
	 ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 	 และสะท้อนผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ	 
Active	Learning	และกำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร	อย่ำงต่อเนื่อง

๕.  โครงกำรปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภำพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	ด�ำเนินกำรด้ำนกำรอ่ำนออก	เขียนได้	ดังนี้
	 ๑.	 วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียนชั้น	 ป.๑-๖	 ด้ำนกำรอ่ำนออก	 กำรเขียนได้	 
ปีกำรศึกษำ	๒๕๖๐
	 ๒.		จัดท�ำโครงกำรปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภำพโดยมีกิจกรรมส�ำคัญ	๒	กิจกรรม		
	 	 ๑)		กิจกรรม	 “ค่ำยกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียนนักเรียน

ช่วงชั้นที่	๑”
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	 	 ๒)	 กจิกรรม	“กำรอบรมปฏบัิตกิำรเพิม่เทคนคิกำรจดักจิกรรมเสรมิควำมสำมำรถทำงภำษำไทยของ
ผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน	กำรเขียน	และหลักภำษำ”
	 ๓.	 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้เกี่ยวข้อง	 แลกเปลี่ยนแนวทำงกำรส่งเสริมและแก้ไขปัญหำ
กำรอ่ำน-กำรเขียน	ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	๑-๖	ในกิจกรรมกำรนิเทศสัญจร		
ประเด็นในกำรรำยงำนผล
	 ๑.	 กำรสร้ำงควำมตระหนกัถงึสภำพควำมสำมำรถของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษำปีที	่๑-๖	ปีกำรศกึษำ	๒๕๖๐	
ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน														
 ๒.		กำรจัด	“ค่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน	กำรเขียน	นักเรียนช่วงชั้นที่	๑”
	 ๓.	 กำรน�ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
	 ๔.	 กำรนิเทศติดตำมกำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
กระบวนกำรด�ำเนินงำน  - วิเครำะห์จุดอ่อน วิเครำะห์หลักสูตร
ผลกำรด�ำเนินงำน 
	 ๑.	 	 วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน	 ของผู้เรียนปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๐ช้ัน	 
ป.๑-๖	พบว่ำ
	 	 ๑)	 โดยรวมผู้เรียนมีผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละมำกกว่ำ	 ๙๐.๐๐	ทั้ง	 ๔	
รำยกำรประเมิน	ทุกระดับชั้น
	 	 ๒)		พบแนวโน้มจ�ำนวนร้อยละของนกัเรียนท่ีมผีลกำรประเมนิในระดับดีมำกและดี	ลดลง			ในรำยกำร
ประเมิน	อ่ำนรู้เรื่องและเขียนเรื่องทุกระดับชั้น
 ๒.	 กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงสภำพควำมสำมำรถของผู้เรียน	ชั้นประถมศึกษำปีที่	๑-๖	ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน
	 	 ๑)	 น�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจุดสังเกตตำมภำพแนวโน้มที่พบ	 ในระดับศูนย์เครือข่ำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	และระดับโรงเรียน	เพื่อน�ำสู่กำรวำงแผนด�ำเนินกำรต่อไป
	 	 ๒)	 วิเครำะห์	ก�ำหนดจุดพัฒนำและพิจำรณำเลือกนวัตกรรมเพื่อใช้ส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ของศูนย์เครือข่ำยฯ	และโรงเรียน	ได้ทำงเลือกและผลกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
	 ๓.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพครู	คือ	“ค่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน-
กำรเขียน	นักเรียนช่วงชั้นที่	๑”		๑	ครั้ง	๒	วัน	
	 ๔.	 เปิดเครือข่ำยนิเทศชั้นเรียน	แบบออนไลน์	ส�ำหรับกลุ่มเครือข่ำยครู	ช่วงชั้นที่	๑	แลกเปลี่ยนบทเรียน
และประสบกำรณ์	
	 ๕.	 นิเทศชั้นเรียน	กำรสอนอ่ำนรู้เรื่อง-เขียนสื่อสำรเป็น	อย่ำงเป็นระบบ	๑	ครั้ง	:	๑	ห้องเรียน	:	๑	เดือน	
ผูน้เิทศประกอบด้วย	ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำแต่ละแห่ง	ทมีบรหิำรและวชิำกำรศนูย์เครอืข่ำยฯ	และศกึษำนเิทศก์	ทัง้นี้	
สำมำรถด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องได้	 ๒	 เดือน	 (๘	 ครั้ง)	 ผู้ที่ได้รับกำรนิเทศในชั้นเรียน	 จ�ำนวน	 ๘๐	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	๖๐	ของครูผู้สอนภำษำไทย		ช่วงชั้นที่	๑
	 ๖.		ผูท้ีผ่่ำนกำรพฒันำมคีวำมเข้ำใจถึงแนวคดิกำรจัดกจิกรรม	สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ออกแบบกจิกรรม
และชุดฝึกส�ำหรับกำรพัฒนำผู้เรียนของตนเองได้		
	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑		ประชมุปฏบิติักำรออกแบบกจิกรรมกำรเรยีน
กำรสอนส�ำหรับ	ภำคที่	๑/๒๕๖๑	ทุกโรงเรียนชั้น	ป.๑-๔,ม.๓	ผล	ครูมีแผนกำรสอน	ภำคเรียนที่	๑/๒๕๖๑	พร้อม
ใช้ได้ทุกโรงเรียน	 ครูสำมำรถน�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนตนเองให้มี 
คุณภำพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ	และผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง	กำรอ่ำนรู้เรื่อง	กำรเขียนค�ำ	กำรเขียน

เรื่อง	อยู่ในระดับที่ดี
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ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข    
	 กิจกรรมบำงกิจกรรมต้องกำรระยะเวลำท่ีต่อเนื่องยำวนำน	 เช่น	 กำรปรับชั้นเรียน	 	 กำรปรับเปล่ียนชั้น
เรียนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนท้ังสภำพแวดล้อมและบทบำทผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 จ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำและพัฒนำ 
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง	
๖.  โครงกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี มีชีวิต  
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 โดย	 ดร.ภูมิพัทธ	 	 เรืองแหล่	 ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	ประกำศนโยบำยกำรให้ทุกโรงเรียน	 ในสังกัดพัฒนำ
ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด	๓	ดีมีชีวิต		เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำและยกระดับคุณภำพกำรจัด	กำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ		จัดประชุมเพื่อแจ้งนโยบำยแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทุกคนในสังกัด	
จัดท�ำฐำนข้อมูลก่อนด�ำเนินกิจกรรมโครงกำร	ดังนี้
	 ๑.	 มีโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมกิจกรรมของโครงกำร“สุดยอดเด็กไทย	 หัวใจนักคิด	 พิชิตกำรอ่ำน
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนของ	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	๑	มำแล้วระหว่ำง
ปีงบประมำณ	๒๕๕๖–๒๕๕๘	จ�ำนวน	๒๒	โรงเรียน
	 ๒.		มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้พ้ืนฐำน	รุน่ท่ี	๖	กำรด�ำเนนิโครงกำรกำรส่งเสริมนสิยัรักกำรอ่ำนและพฒันำห้องสมดุโรงเรียนปีงบประมำณ	๒๕๖๑          
	 ๓.	 มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้พืน้ฐำน	รุน่ที	่๖	ประจ�ำปี	๒๕๕๖	ประเภทท่ี	๑(สนบัสนนุงบประมำณในกำรพฒันำห้องสมดุ)		จ�ำนวน	๑	โรงเรยีน	
คือโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง	
	 ๔.	 มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคู่ขนำนห้องสมุด	 มีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ	ขั้นพื้นฐำน	ประจ�ำปี	๒๕๕๙	จ�ำนวน	๑	โรงเรียนคือ	โรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธิ์
กำรด�ำเนินงำน 
	 ๑.	 กำรเตรียมฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ
	 	 ๑.๑.		ศึกษำต้นทุนด้ำนโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนโดย
	 	 	 ๑)		ส�ำรวจข้อมลูผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งเสริมนสัิย	รักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมดุโรงเรียน
ของสถำนศึกษำในสังกัดโดยใช้เครื่องมือท่ีส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑ปรับปรุง 
และพัฒนำขึ้น
																				 ๒)		ประเมินมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	โดยเบื้องต้นให้โรงเรียนประเมินตนเอง
	 	 	 ๓)		วเิครำะห์ข้อมลูจำกข้อ	๑)	–	๒)	และจดัท�ำสำรสนเทศเพือ่วำงแผนพฒันำต่อยอดตำมสภำพ
บริบทของโรงเรียนและตำมข้อจ�ำกัดของงบประมำณ
												๒.	ก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำตำมข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
วิธีด�ำเนินงำน
	 ๑.		พัฒนำโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด	 ๓	 ดีมีชีวิตเพื่อเป็นห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มำตรฐำนและเป็น 
แหล่งเรียนรู้	โดยด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 	 ๑)		ประชำสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโดยใช้ชื่อโครงกำรเดิมที่ด�ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	–	๒๕๕๘	คือโครงกำรสุดยอดเด็กไทย	หัวใจนักคิด	พิชิตกำรอ่ำน”	ภำยใต้โครงกำรส่งเสริม 
นิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
	 	 ๒)	 ขอควำมร่วมมอืจำกศกึษำนเิทศก์ทีร่บัผดิชอบและประธำนในแต่ละกลุม่เครอืข่ำยพฒันำคณุภำพ
กำรศึกษำ	 พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนที่เข้ำตำมเกณฑ์ห้องสมุด	 ๓	 ดี	 และจัดกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง	 	 เพ่ือเป็น 
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ข้อมูลในกำรพัฒนำต่อยอดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดของ	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ได้	 โรงเรียน	 จ�ำนวน 
ทั้งสิ้น	๒๐	โรงเรียน	
	 	 ๓)		ส่งโครงกำร	 “ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้”แลกเป้ำไปยัง	 
สพฐ.และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	๑๐๔,๕๐๐.-	(หนึ่งแสนสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน)	
	 ๒.		จัดกลุ่มกำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดโรงเรียนออกเป็น	๒	กลุ่ม	ดังนี้
กลุ่มที่ ๑	โรงเรียนทั่วไป	ด�ำเนินกำรดังนี้
	 	 ๑)	 แจ้งนโยบำยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ก่อนภำยใต้บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมำณจำกส่วนกลำง
	 	 ๒)	 พิจำรณำหำแหล่งสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนโดยส่งโครงกำร“สุดยอดเด็กไทยหัวใจนักคิดพิชิตกำรอ่ำน”	 เพื่อเสนอของบประมำณสนับสนุนใน 
กำรพัฒนำ	ต่อยอดให้เป็นห้องสมุดต้นแบบจำกกองทุนจี	เอฟ	สร้ำงปัญญำ	(รอกำรพิจำรณำ)	
	 	 ๓)	 สร้ำงวิสัยทัศน์ด้ำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุด	๓	 ดีมีชีวิตในโรงเรียนโดยน�ำคณะผู้บริหำรโรงเรียน
และครูบรรณำรักษ์	 ห้องสมุดโรงเรียน	 จ�ำนวน	 ๑๐๐	 โรงเรียน	 ๒๐๕	 คน	 ซ่ึงเป็นโรงเรียนในกองทุน	 	 จีเอฟ	 
สร้ำงปัญญำและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	๓	ดี	ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่นเขต	๑		ให้เป็นโรงเรยีนแกนน�ำห้องสมดุ	๓	ดี	ไปศกึษำดูงำนห้องสมดุโรงเรียนทีไ่ด้รับรำงวลัระดับประเทศ	
๒		โรงเรียน	ได้แก่
	 	 	 (๑)	 โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ�ำรุง	 	 อ�ำเภอยำงตลำด	ส�ำนักงำน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์	เขต	๒
	 	 	 (๒)	 โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์	 	 อ�ำเภอเมือง	 ส�ำนักงำน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
กำฬสินธุ์		เขต		๑		โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลกำรศึกษำดูงำนในประเด็นห้องสมุด	๓	ดี	เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำดูงำน
	 	 ๔)		จัดท�ำร่ำงแผนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนและตัวอย่ำงกิจกรรมที่ครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุด
โรงเรยีนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและกจิกรรมรำยวนั	รำยสปัดำห์	รำยเดอืนส่งเป็นแนวทำง
ให้โรงเรียนศึกษำและจัดท�ำเป็นของตนเอง
	 	 ๕)		โรงเรยีนจดัท�ำแผนพฒันำห้องสมดุโรงเรียนทีม่กีจิกรรมครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมดุโรงเรยีน
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดกิจกรรมรำยวัน	รำยสัปดำห์	รำยเดือน	อย่ำงสม�่ำเสมอ
	 	 ๖)		โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด	๓	ดีที่ได้มำตรฐำนตำมจุดพัฒนำให้สำมำรถ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลำกรในโรงเรียนได้
	 	 ๗)		โรงเรยีนจดัพืน้ท่ีและสือ่	โสตทศันปูกรณ์ในห้องสมดุเพือ่จดักจิกรรมส่งเสรมิควำมเป็นอจัฉรยิภำพ
ของเด็กแต่ละคน
	 	 ๘)		โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนำตนเองให้มีวิสัยทัศน์ทักษะ
และควำมรูท้ีท่นัต่อควำมก้ำวหน้ำของสือ่เทคโนโลย	ี	และสำรสนเทศเพ่ือและน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุง	และให้บรกิำร
ในห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ														
	 	 ๙)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำยุวบรรณรักษ์	เพื่อเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  
	 	 ๑๐)	 โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกกำรอ่ำนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับ	 	 ชั้นประถมศึกษำปีที่	 ๑	 เป็นต้นไป 
ทุกคนและให้นักเรียนบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง
							 	 ๑๑)	 โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน		ทุกคน
							 	 ๑๒)	 โรงเรียนจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุด
โรงเรียนตำมแผนกำรด�ำเนินงำน
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กลุ่มที่ ๒			โรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	๓	ดีมีชีวิต	ด�ำเนินกำรดังนี้
	 	 ๑)			แจ้งนโยบำยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ก่อนภำยใต้บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมำณจำกส่วนกลำง
	 	 ๒)	 จัดสรรงบประมำณด�ำเนินกำรกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
ให้โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงกำรกองทุนจี	เอฟ	สร้ำงปัญญำ	เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน	ในส่วนที่จ�ำเป็นเร่งด่วน	
	 	 ๓)	 น�ำคณะผู้บริหำรโรงเรียนและครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	จ�ำนวน	๑๐๐	โรงเรียน	๒๐๕	คน	
ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน	จีเอฟ	สร้ำงปัญญำและโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	๓	ดี	ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ให้เป็นโรงเรียนแกนน�ำห้องสมุด	๓	ดี	ไปศึกษำดูงำนห้องสมุด
โรงเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศ	๒	โรงเรียนเพื่อเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุด	๓	ดีมีชีวิต
ในโรงเรียน	ได้แก่
	 	 	 (๑)	 โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ�ำรุง	 	 อ�ำเภอยำงตลำด	 ส�ำนักงำน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์	เขต	๒
	 	 	 (๒)	 โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์	 	 อ�ำเภอเมือง	 ส�ำนักงำน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
กำฬสินธุ์		เขต		๑โดยให้ทุกโรงเรียนสรุปผลกำรศึกษำดูงำนในประเด็นห้องสมุด	๓	ดี	เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำดูงำน
	 	 ๔)	 จัดท�ำร่ำงแผนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนและตัวอย่ำงกิจกรรมที่ครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุด
โรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกิจกรรมรำยวัน	 รำยสัปดำห์	 รำยเดือน	 ส่งเป็น
แนวทำงให้โรงเรียนศึกษำและจัดท�ำเป็นของตนเอง
	 	 ๕)		โรงเรยีนจดัท�ำแผนพฒันำห้องสมดุโรงเรียนทีม่กีจิกรรมครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมดุโรงเรียน
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดกิจกรรมรำยวัน	รำยสัปดำห์	รำยเดือนอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 	 ๖)		โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด	๓	ดีที่ได้มำตรฐำนตำมจุดพัฒนำให้สำมำรถ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคลำกรในโรงเรียนได้
	 	 ๗)	 โรงเรยีนจดัพืน้ท่ีและสือ่	โสตทศันปูกรณ์ในห้องสมดุเพือ่จดักจิกรรมส่งเสรมิควำมเป็นอจัฉรยิภำพ
ของเด็กแต่ละคน
	 	 ๘)	 โรงเรียนติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนดและให้บริกำร 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ							
	 	 ๙)	 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนำตนเองให้มีวิสัยทัศน์ทักษะ
และควำมรู้ที่ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของสื่อเทคโนโลยี	 	 และสำรสนเทศเพื่อและน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุง	 และ 
ให้บริกำรในห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ														
	 	 ๑๐)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำยุวบรรณรักษ์	เพื่อเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  
	 	 ๑๑)	โรงเรียนจัดท�ำสมุดบันทึกกำรอ่ำนให้นักเรียนต้ังแต่ระดับ	 	 	 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี	 ๑	 เป็นต้นไป 
ทุกคนและให้นักเรียนบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 ๑๒)	โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน	ทุกคน

ผลกำรด�ำเนินงำน
เชิงปริมำณ
	 ๑.	 โรงเรียนในสังกัด	 จ�ำนวน	 ๑๕๖	 โรงเรียน	 ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุด 
โรงเรียนตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
	 ๒.	 โรงเรียนในสังกัด	 จ�ำนวน	 ๑๕๖	 โรงเรียน	 ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 
นิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน	
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	 ๓.		ผู้บริหำรโรงเรียน	 ครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	 และคณะท�ำงำน	 จ�ำนวน	 ๒๐๕	 คนได้รับ
ประสบกำรณ์และเปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุด	๓	ดี	
เชิงคุณภำพ
	 ๑.	 โรงเรียนในสังกัด	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุดโรงเรียน 
ตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 และเกิดควำมตระหนักในกำร
ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
	 ๒.	 โรงเรียนในสังกัด	 ร้อยละ	๑๐๐	 ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
และพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน	
	 ๓.		ผู้บริหำรโรงเรียน	 ครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	 และคณะท�ำงำน	 ร้อยละ	 ๘๐	 ขึ้นไปได้รับ
ประสบกำรณ์และเปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด�ำเนินงำนห้องสมุด	๓	ดี	และสำมำรถน�ำไปปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินงำนได้
อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของโรงเรียน
๗.  โครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			ด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงกำร
	 ๑.	 โครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑
	 ๒.	 กำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ	(Professional	Learning	Community	:	PLC)	
วิธีกำรด�ำเนินกำร
	 -	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนำผู้เรียนในสังกัดให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่	 ๒๑	 โดยรำยงำนโครงกำร 
หรือกิจกรรมที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กระบวนกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 โครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑
	 	 ๑.๑)	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน
	 	 ๑.๒)	ประสำนกับวิทยำลัย/ศูนย์กำรเรียนรู้/โรงเรียน	จัดตลำดนัดวิชำกำร	และประชำสัมพันธ์ไปยัง
โรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียนในสังกัด
	 	 ๑.๓)	 ด�ำเนินกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ
	 ๒.	 กำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ	(Professional	Learning	Community	:	PLC)ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑   
	 	 ๒.๑)		ศึกษำสภำพปัจจุบัน	 ปัญหำและควำมต้องกำรของครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้ใน 
ศตวรรษที่	๒๑	โดยกำรสนทนำกลุ่ม	(Focus	Group)	ครูวิชำกำรกลุ่มสถำนศึกษำ	
	 	 ๒.๒)	 สังเครำะห์รูปแบบชุมชนกำรเรียนรู ้ทำงวิชำชีพ(PLC)	 เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑
	 	 ๒.๓)		ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำร	 ในกำรขับเคลื่อน	 ชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ	(Professional	Learning	Community)	สู่สถำนศึกษำ	
	 	 ๒.๔)	 ขับเคลื่อนกระบวนกำรPLC	สู่สถำนศึกษำ	เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียน
รู้ในศตวรรษที่	๒๑	
	 	 ๒.๕)		ส่งเสริมกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง	
	 	 ๒.๖)		นเิทศตดิตำมกำรจดักระบวนกำรPLC	ในสถำนศกึษำ	และผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของคร	ู
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	โดยศึกษำนิเทศก์	
	 	 ๒.๗)		แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ถอดบทเรียน  
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ผลกำรด�ำเนินงำน 
เชิงประมำณ 
	 อยูใ่นระหว่ำงด�ำเนนิกำรพฒันำครใูนกำรจดัท�ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำผูเ้รยีนให้มทีกัษะกำรเรยีน
รู้ในศตวรรษที่	 ๒๑และทักษะอำชีพ	 โดยทุกโรงเรียนด�ำเนินกำรจัดวงPLC	 สร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑		
เชิงคุณภำพ
	 ครูร่วมกันจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	 ๒๑	 และ 
ทักษะอำชีพที่มีคุณภำพ	 โรงเรียนสังกัด	 	จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำ	 ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่	๒๑	
ทักษะอำชีพและแนวทำงกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ	 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน	 เพื่อพัฒนำ	 ให้นักเรียนม ี

ทักษะแห่งศตวรรษที่	๒๑			นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ	และได้แนวทำงกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ

๘.  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET  

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖

	 ผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที	่ ๖	 	 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ในกำรวิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัด	 และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว	O-NET&PISA	 	 	 ครูมีควำมเข้ำใจและมีทักษะ 

ในกำรวิเครำะห์หลักสูตร	ตัวชี้วัด	และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว	O-NET	และ	PISA		นิเทศติดตำมให้ข้อแนะน�ำ

กำรจัดท�ำโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 จัดท�ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียน	O-NET			เพื่อพัฒนำครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่	๖	และชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๓		ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในกำรวิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัด	และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว	O-NET&PISA	

ผลกำรด�ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 

	 ครูผู้สอน	ชั้น	ป.๖	จ�ำนวน	๑๖๕	คน	และครูผู้สอนชั้น	ม.๓	จ�ำนวน	๔๕	คน

เชิงคุณภำพ

	 ครมูคีวำมเข้ำใจและมทีกัษะในกำรวเิครำะห์หลกัสตูร	ตวัชีว้ดัและกำรเขยีนข้อสอบตำมแนว	O-NET&PISA

ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข

	 ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้ำงจ�ำกัด

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
             2.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ในการขับเคลื่อน ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา  

          2.4) ขับเคลื่อนกระบวนการPLC สู่สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
         2.5) ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
         2.6) นิเทศติดตามการจัดกระบวนการPLC ในสถานศึกษา และผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยศึกษานิเทศก์  
        2.7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน   

 
ผลการด าเนินงาน  
เชิงประมาณ  
       อยู่ในระหว่างด าเนินการพัฒนาครูในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21และทักษะอาชีพ โดยทุกโรงเรียนด าเนินการจัดวงPLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
เชิงคุณภาพ 
       ครูร่วมกันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพ
ที่มีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด  จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทักษะอาชีพและ
แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และได้แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ 
8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET   
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษา 
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) มากกว่ารอ้ยละ 50  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี กศ.
2559 

จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่ารอ้ยละ 50  

จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่ารอ้ยละ 50  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 2,505 869 34.69 2,707 1,616 59.69 -25.00 
วิทยาศาสตร ์ 2,505 373 14.89 2,707 999 36.90 -22.01 
คณิตศาสตร ์ 2,505 320 12.77 2,707 322 11.89 0.88 
ภาษาอังกฤษ 2,505 363 14.49 2,707 540 19.96 -5.47 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ถอดบทเรียนส�ำหรับโรงเรียน/ครูที่ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	 (O-NET)	 มำกกว่ำ 
ร้อยละ	๕๐	เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ	๒๕๕๙	ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๓	จ�ำนวน	๒	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
	 ผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน	 	 กิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 ๓	 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรวิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัด	 และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว	 O-NET&PISA	 ครูมีควำมเข้ำใจและมีทักษะ 
ในกำรวิเครำะห์หลักสูตร	ตัวชี้วัด	และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว	O-NET	และ	PISA			ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 พัฒนำครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่	 ๖	 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 ๓	 ให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัด	 และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว	O-NET&PISA	 และ	 นิเทศติดตำม 
ให้ข้อแนะน�ำกำรจัดท�ำโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรด�ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
	 ครูผู้สอนชั้น	ป.๖	จ�ำนวน	๑๖๕	คน	และครูผู้สอนชั้น	ม.๓	จ�ำนวน	๔๕	คน
เชิงคุณภำพ
	 ครมูคีวำมเข้ำใจและมทีกัษะในกำรวเิครำะห์หลกัสตูร	ตวัชีว้ดัและกำรเขยีนข้อสอบตำมแนว	O-NET&PISA
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข
	 ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้ำงจ�ำกัด
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ถอดบทเรียนส�ำหรับโรงเรียน/ครูที่ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย
๙.  โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่กำรประเมินระดับนำนำชำติ (PISA)    
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 จัดท�ำโครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
สู่กำรประเมินระดับนำนำชำติ	 (PISA)	 	 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักให้แก่สถำนศึกษำ	 จ�ำนวน	 
๔๕	โรงเรียน	
 ๑. ด้ำนผู้เรียน 
	 	 ๑)		นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน	PISA	๒๐๑๘	
	 	 ๒)		นักเรียนมีควำมรู ้ควำมเข ้ำใจด ้ำนกำรอ ่ำนรู ้ เ ร่ือง	 ด ้ำนกำรรู ้ เ ร่ืองคณิตศำสตร ์	 และ 

ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์	

       ผลส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA   ครูมีความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์
หลักสูตร ตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET และ PISA  นิเทศติดตามให้ข้อแนะน าการจัดท าโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-
NET   เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
หลักสูตรตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA  
ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  
           ครูผู้สอน ชั้น ป.6 จ านวน 165 คน และครูผู้สอนชั้น ม.3 จ านวน 45 คน 
เชิงคุณภาพ 
          ครูมีความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดและการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
          ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้างจ ากัด 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนส าหรับโรงเรียน/ครูที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษา 
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) มากกว่ารอ้ยละ 50  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี กศ.
2559 

จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
การทดสอบ 

มากกว่ารอ้ยละ 50  

จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
การทดสอบ 

มากกว่ารอ้ยละ 50 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 675 210 31.11 621 168 27.05 4.06 
วิทยาศาสตร ์ 675 4 0.59 621 200 32.20 -31.61 
คณิตศาสตร ์ 675 7 1.04 621 4 0.64 0.40 
ภาษาอังกฤษ 675 2 0.29 621 13 2.09 -1.80 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ผลส าเร็จของการด าเนินงาน  กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET&PISA   ครูมีความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์
หลักสูตร ตัวชี้วัด และการเขียนข้อสอบตามแนว O-NET และ PISA   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
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 ๒. ด้ำนครู
	 	 ๑)		ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อมในกำร
ประเมนินกัเรยีนนำนำชำต	ิ(	PISA)	ด้ำนกำรอ่ำนรูเ้รือ่ง	ด้ำนกำรรูเ้รือ่งคณติศำสตร์	และด้ำนกำรรูเ้รือ่งวทิยำศำสตร์	
	 	 ๒)		ให้ครูเข้ำถึงแหล่งควำมรู้จำกสื่อระบบออนไลน์ข้อสอบ	PISA	ของ	สสวท.	PISA	Like	PISA	Thai-
land	สสวท.	มำใช้ฝึกนักเรียน	
 ๓. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
	 	 ๑)			สถำนศึกษำมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับครู	เพื่อรองรับกำรทดสอบ	PISA	
	 	 ๒)	 สถำนศึกษำท่ีเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษำปีที่	 ๓	 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	 เพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรทดสอบตำมแนวทำงของกำรสดสอบ	 PISA	 แก่ผู้เรียน	 ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบผ่ำนระบบ 
ออนไลน์	PISA	Like	ของ	สสวท.	โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม	
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
	 ๑.		ระบบ	Internet	ไม่เสถียร	ท�ำให้นักเรียนทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ไม่คล่อง	
	 ๒.		นักเรียนไม่มีควำมอดทนในกำรอ่ำนสถำนกำรณ์และโจทย์	
	 ๓.		กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมส�ำคัญน้อย	เนื่องจำกเป็นกำรสุ่ม	
ผลกำรด�ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
	 	 ๑)		ครผููส้อนร้อยละ	๑๐๐	มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรยกระดับคณุภำพผู้เรียน	สู่ควำมพร้อมใน
กำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ	 (	 PISA)	 ด้ำนกำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน	 ด้ำนกำรรู้เร่ืองคณิตศำสตร์	 และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์	
														 ๒)		นักเรียนร้อยละ	๑๐๐	ผ่ำนกำรประเมิน	ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน	ด้ำนกำรรู้เรื่อง	คณิตศำสตร์	และ
ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์	
														 ๓)		ครูผู ้สอนและศึกษำนิเทศก์	 ที่รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย	 คณิตศำสตร์	 และ
วิทยำศำสตร์	 ตำมกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ประเมินนักเรียนนำนำชำติ	(	PISA)
เชิงคุณภำพ 
	 	 ๑)		ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อม	 ในกำรประเมิน
นักเรียนนำนำชำติ	(	PISA)	)	ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน	ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์	และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์	
												 ๒)		นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ	ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน	ด้ำนกำรรู้เรื่อง	คณิตศำสตร์	และ
ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์	
												 ๓)		ครูผู ้สอนและศึกษำนิเทศก์	 ที่รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย	 คณิตศำสตร์	 และ
วทิยำศำสตร์	เข้ำรบักำรพฒันำให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมนินกัเรียนนำนำชำติ	
(PISA)	
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
	 	 ๑)		ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนมีค่อนข้ำงจำกัดต่อกำรจัดกิจกรรม	
	 	 ๒)	 กำรเข้ำใช้โปรแกรมกำรสอบในรูปแบบ	Live	CD	มีข้อจำกัดมำก
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
	 ควรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมตระหนักให้ครูและนักเรียนเห็นควำมส�ำคัญของทักษะกำรใช้
คอมพวิเตอร์ในกำรใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ	และกำรพัฒนำแบบฝึกทกัษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน
ของ		PISA	๒๐๑๘	มำกขึ้น
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓   ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 	 ได้รับจัดสรรงบประมำณ	 ในโครงกำร
กำรพัฒนำครูแบบครบวงจร		จ�ำนวน		๓,๓๖๗,๑๐๐	บำท
กระบวนกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐำนผู้ไม่ผ่ำนกำรพัฒนำ/ไม่เข้ำรับกำรพัฒนำ
	 ๒.	 ขออนุมัติโครงกำร
	 ๓.		จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ไม่ผ่ำนกำรพัฒนำรูปแบบครบวงจร
	 ๔.		สรุปข้อมูลประเมินผล	ติดตำมกำรพัฒนำ
ผลกำรด�ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ
	 ๑.	 ผู้บริหำรในสังกัด			จ�ำนวน	๑๕๔	คน
	 ๒.	 ครูที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร	จ�ำนวน	๑๒๗๒	คน		
	 ๓.	 รองผู้อ�ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/เจ้ำหน้ำที่		จ�ำนวน	๔๐	คน
เชิงคุณภำพ
	 -		ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำมีคุณภำพและจิตวิญญำณของควำมเป็นครู	สำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๒.  โครงกำรกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 จัดท�ำโครงกำรนิเทศ	 ติดตำมครูสอน
ภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม	Boot	Camp		
	 ในปีงบประมำณ	 ๒๕๖๑	 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค 
(Boot	 Camp)	 ได้รับกำรพัฒนำตำมระบบของ	 สพฐ.	 โดยในช่วงแรกเป็นครูที่ผ่ำนกำรสอบวัดผลภำษำอังกฤษ	 
CEFR	ที่มีผลกำรสอบในระดับ	 A๒	 ขึ้น	 ไป	 และในช่วงต่อมำขอให้เป็นครูสอนภำษำอังกฤษที่ไม่มีผลกำรทดสอบ	
CEFR	ก็สำมำรถสมัครอบรมได้
กระบวนกำรด�ำเนินงำน
	 ในปีงบประมำณ	๒๕๖๑	กำรพัฒนำครูสอนภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค	(Boot	camp)		ให้คุณครูเลือก
รุ่นที่สนใจด้วยควำมสมัครใจและสมัครทำงออนไลน์	 หลังจำกนั้นผู้จัดกำรศูนย์ฯ	 /	 เลขำศูนย์ฯ	 ได้ส่งรำยชื่อครู 
ที่สมัครทำงออนไลน์ส่งมำให้ศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำและยืนยันกำรสมัครอบรม 
ไปยังศูนย์อบรมฯ	และท�ำหนังสือแจ้งครูเพื่อเข้ำรับกำรอบรมในแต่ละรุ่น
ผลกำรด�ำเนินงำน
เชิงปริมำณ 
	 ๑.		มีครูเข้ำรับกำรอบรมในแต่ละรุ่นที่ก�ำหนดประมำณรุ่นละ	 	 ๕	 คน	 และมีเข้ำรับกำรอบรมทุกรุ่น 
(รุ่นที่	๑๑-๑๖)	
	 ๒.	 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ	ทั้งหมด	จ�ำนวน	๑๕๖	คน
											๓.	 ครูผู ้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค	 (Boot	 Camp)		
ปีงบประมำณ	๒๕๖๐	จ�ำนวน		๑๘	คน
	 ๔.		ครผููส้อนภำษำองักฤษท่ีเข้ำรบักำรพฒันำครภูำษำองักฤษในระดับภมูภิำค	(Boot	Camp)	ปีงบประมำณ	
๒๕๖๑	จ�ำนวน	๓๕	คน	
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	 ๕.		ครผููส้อนภำษำองักฤษท่ีเข้ำรบักำรพฒันำครภูำษำองักฤษในระดับภมูภิำค	(Boot	Camp)	ปีงบประมำณ	
๒๕๖๑	ได้รับกำรนิเทศ	ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	จ�ำนวน	๓๒	คน		คิดเป็นร้อยละ	๙๐
เชิงคุณภำพ
	 ๑.		ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรอบรมครบตำมหลักสูตรที่ก�ำหนดคือสำมสัปดำห์	 และเข้ำรับกำร 
Follow	 on	 หลังจำกรับกำรอบรมไปแล้ว	 ๑	 เดือน	 เพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรหลังจำกอบรมแล้ว	 ในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนว	Boot	Camp
	 ๒.		ครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้รับกำรอบรมพัฒนำและสำมำรถไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข
	 ๑.		กำรด�ำเนินกำรในช่วงต้นปีงบประมำณในกำรสมัครแบบออนไลน์ค่อนข้ำงมีปัญหำมำก	 เนื่องจำก 
ระบบกำรลงทะเบียนไม่แยกรุ่นแยกไฟล์ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม	ท�ำให้ศูนย์ที่เป็นจุดอบรม
แนวทำงในกำรพัฒนำ
	 ๑.		ควรให้เขตพื้นที่กำรศึกษำคัดเลือกครูผู้สอนภำษำอังกฤษและส่งเข้ำอบรม
	 ๒.		ควรด�ำเนินกำรให้ได้จ�ำนวนห้องมำกกว่ำและควรมีอบรมในช่วงปิดเทอมให้มำกขึ้น	 เนื่องจำก	 
ช่วงเปิดเทอมผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่อยำกให้ครูมำอบรมเพรำะใช้เวลำนำน	ไม่มีครูสอนแทน
๓.  โครงกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล (HRMS)
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบ
ออนไลน์	 (Human	 Resource	Management	 System	 :	 HRMS)	 ทั้ง	 ๕	 งำน	 ได้แก่	 งำนทะเบียนประวัติ 
งำนอัตรำก�ำลัง	งำนเลื่อนเงินเดือน	งำนย้ำย	และงำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
	 งำนทะเบียนประวตั	ิ	จดัท�ำขอปรบัวฒุกิำรศกึษำของข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ	จดัท�ำแฟ้ม
ประวัติ	ก.พ.๗		จัดท�ำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกกำรเปลี่ยนแปล	กำรแก้ไขวันเดือนปีเกิด	เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล		
ขอเพิ่มวุฒิกำรศึกษำ	 ในทะเบียนประวัติ	 บันทึกวันลำประจ�ำปีในแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำ	 
ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ที่ออกจำกรำชกำรทุกกรณี	 	 งำนสมัคร
เข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญ	(กบข)	สมัครสมำชิก	(กสจ.)
ผลกำรด�ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ
	 -		ได้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ�ำ	 ในสังกัด	 ในกำรเปล่ียนแปลง 
ประวัติใน	 ก.พ.๗	 บุคลำกรในสถำนศึกษำ	 จ�ำนวน	 ๑๕๖	 โรงเรียน	 บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		 
จ�ำนวน	๑๐๙	คน
เชิงคุณภำพ
	 -	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และลูกจ้ำง	ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงประวัติ	ใน	ก.พ.๗

 งำนอัตรำก�ำลัง 		วิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก�ำลังคน	งำนปรับปรุงกำรก�ำหนดต�ำแหน่ง
	 จัดสรรอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 พนักงำนรำชกำร	 และลูกจ้ำงชั่วครำว 
งำนบริหำรอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 งำนเปล่ียน 
ต�ำแหน่งลูกจ้ำงประจ�ำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร(ว่ำง)เป็นต�ำแหน่งพนักงำนรำชกำร	งำนบริหำรพนักงำน
รำชกำรหรอืลกูจ้ำงชัว่ครำวตำมกรอบท่ีได้รบัจดัสรร	งำนปรบัระดับชัน้งำนลกูจ้ำงประจ�ำ	๘.	งำนตัดโอนอตัรำก�ำลงั
และกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ�ำงำนประเมินค่ำงำนเพื่อขอก�ำหนดต�ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อื่นตำมมำตรำ	๓๘ค(๒)		งำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะช�ำนำญกำร
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ผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 มีเกณฑ์อัตรำก�ำลังส�ำหรับใช้ใน 

กำรบริหำรอัตรำก�ำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด	 รวมถึงจ�ำนวนครู	 จ�ำนวนนักเรียน	 เพศ	 วิทยฐำนะ	 ล�ำพื้นที่ตั้ง	 

ครบทุกโรงเรียน

เชิงคุณภำพ

	 กำรศึกษำสภำพกำรจัดแผนอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส�ำนักงำนเขตพื้น 

ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 แสดงให้เห็นว่ำแผนอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำสำมำรถ 

บ่งชี	้สภำพอตัรำก�ำลงัข้ำรำชกำรครใูนโรงเรยีนแต่ละโรงเรยีน		เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์อตัรำก�ำลงัทีเ่ป็นมำตรฐำน 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 	 ซึ่งจะน�ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ 

ในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำพรวมของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้		โดยน�ำผลกำรวิเครำะห์เกณฑ์อัตรำก�ำลัง

มำเปรียบเทียบกับอัตรำก�ำลังที่มีอยู่	 	 และจ�ำนวนครูผู้สอนท่ีมีวุฒิวิชำเอกตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

โรงเรียนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ		ให้กำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ		ประสิทธิผลต่อ

ผู้รับกำรศึกษำในสถำนศึกษำนั้น	ๆ 	ทั้งนี้			กำรวำงแผนอัตรำก�ำลังส�ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	

นอกจำกจะวำงแผนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร	ภำรกิจ	และนโยบำย	แล้วยังต้องวำงแผนก�ำลังคนเพื่อใช้ก�ำลัง

คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกล่ำวคือ	 จะต้องมีกำรวำงแผนกระจำยก�ำลังคนหรือเร่ิมกำรวำงแผนก�ำลังคนตั้งแต่

ระดับสถำนศึกษำ	 	 ซึ่งในปัจจุบันพบว่ำข้ำรำชกำรครูในระดับโรงเรียนมีสภำพอัตรำก�ำลังที่ขำดแคลน	 ในขณะท่ี

สภำพอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูในภำพรวมทั้งส�ำนักงำนไม่ได้สะท้อนภำพดังกล่ำว	 	 และหำกมีกำรพิจำรณำใน 

รำยละเอียดที่เกี่ยวกับสำขำวิชำเอกที่ข้ำรำชกำรครูส�ำเร็จกำรศึกษำ	พบว่ำบำงสำขำวิชำเอกมีควำมขำดแคลน 

เป็นอย่ำงมำกดังน้ันกำรวำงแผนอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจึงควรเน้นแก้ปัญหำ 

ให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของจ�ำนวน	 	 และคุณภำพของข้ำรำชกำรครูให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรวำงแผนกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ

ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข

	 ๑.		กำรคืนอัตรำเกษียณข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ	 ล่ำช้ำ	 เนื่องจำกติดเงื่อนไขของหน่วยงำน 

ที่อยู่เหนือขึ้นไป

	 ๒.	 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว	มำทดแทนมีจ�ำนวนจ�ำกัด

	 ๓.	 โรงเรียนไม่เข้ำใจวิธีคิดวิเครำะห์เกณฑ์อัตรำก�ำลัง

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ในกำรคิดวิเครำะห์อัตรำก�ำลังต้องศึกษำ	กระบวนกำรขั้นตอนต่ำง	ๆ	 (เกณฑ์อัตรำก�ำลัง)	 ในกำรจัด

ท�ำแผนอัตรำก�ำลังในปัจจุบัน	กำรวำงแผนล่วงหน้ำและกำรเก็บสถิติ

	 ๒.	 กำรวำงแผนอัตรำก�ำลังล่วงหน้ำต้องค�ำนึงถึงอัตรำ	 กำรเกิด	 กำรย้ำยถ่ิน	 และกำรเข้ำ-ออกกลำงคัน

ของเด็ก	กำรเลื่อนชั้นอัตรำกำรศึกษำต่อของประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรและอัตรำกำรสูญเสียอัตรำข้ำรำชกำร

ครูระหว่ำงปี

	 ๓.	 สถำนศึกษำต้องมีควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติและ	 สำมำรถด�ำเนินกำรวำงแผนของตนเองได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ
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	 ๔.	 ควรให้มกีำรเพิม่โอกำสทำงกำรศกึษำ	ส่งเสรมิกำร	มส่ีวนร่วมในกำรจดักำรศกึษำของชมุชนหน่วยงำน

ภำยนอก		เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นทักษะประสบกำรณ์	กระบวนกำรคิด

	 ๕.	 ปรับปรุงและพัฒนำและส่งเสริมให้มีกำรคิดวิเครำะห์เกี่ยวกับสภำพอัตรำก�ำลัง	ของเขตบริกำร

 งำนเลือ่นเงนิเดอืน		กำรเลือ่นเงนิเดอืนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ		ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำร

ศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ	ดังนี้			

	 ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 เรื่อง	 	 แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงิน

เดือนข้ำรำชกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร 

เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำ	ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือ	 ต�ำแหน่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 	 ข้ันตอนกำรแบ่งสัดส่วนกำรใช้โควตำเลื่อนเงินเดือนตำมประกำศของ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พ.ศ.	๒๕๕๑		แบ่งกลุ่มข้ำรำชกำรเป็น	๓	กลุ่ม	คือ										

๑.	กลุ่มข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ		๒.	กลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ	๓.	กลุ่มข้ำรำชกำรในส�ำนักงำน

สถำนศึกษำ	๑.	 ผู ้บังคับบัญชำประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแบบที่	ก.ค.ศ.ก�ำหนด																																																			

	 ๒.		แต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่	ก.ค.ศ.ก�ำหนด		ตรวจสอบคุณสมบัติข้ำรำชกำรที่ผู้บังคับ

บัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน	ตำมแนวปฏิบัติของ	สพฐ.	

	 ๓.		พจิำรณำเลือ่นเงนิเดอืน	ให้พจิำรณำเลือ่นทัง้ปี	๒	ขัน้	ได้ไม่เกนิโควตำ	๑๕%		ของจ�ำนวนข้ำรำชกำร	

ณ	วันที่	๑	มีนำคม		๒๕๖๑	เฉพำะจ�ำนวนเต็มในสถำนศึกษำและผู้ที่ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษร้อยละ	๔	(๑	ขั้น)	

	 ๔.		โรงเรียนเสนอผู้ส�ำรอง	ไปยังกลุ่มฯ

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	๑.	แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร

	 ๒.		พจิำรณำ	กลัน่กรอง	จำกบัญชีผูส้�ำรองทีโ่รงเรยีนเสนอ	จ�ำนวนตำมควำมเหมำะสมโดยให้พจิำรณำ

จำกผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อ	ผู้เรียนเป็นหลัก	พิจำรณำถึงควำมประพฤติ		ในกำรรักษำวินัย	คุณธรรม	

จริยธรรม	และจรรยำบรรณ			วิชำชีพตำมที่	ก.ค.ศ.ก�ำหนด	และตำมข้อค�ำนึงของ	สพฐ.	เช่น

	 	 ๑)		ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	(O-Net)	

	 	 ๒)		ผลกำรประเมินกำรคัดเลือกนักเรียน	เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน

	 	 ๓)		ผลกำรประกวดรำงวลัผูม้ผีลงำนดเีด่นประสพผลส�ำเรจ็เป็นทีป่ระจกัษ์	เพือ่รบัรำงวลัทรงคณุค่ำ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(OBEC		AWARDS)

	 	 ๔)		ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	กำรประเมินติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำร 

สถำนศึกษำและผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อเป็น 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ					

ระดับเขตพื้นที่ ๑.		แต่งงตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ตำมประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 ๒.		พจิำรณำโควตำทีเ่หลอืจำกกำรใช้เลือ่นเงนิเดอืนโควตำตวัเตม็ทกุกลุม่โดยแบ่งสดัส่วนทีเ่หมำะ

และเป็นธรรม	ดังนี้

	 	 	 ๒.๑)	 จัดสรรคืนกลุ่มพื้นที่

	 	 	 ๒.๒)	 จัดสรรคืนตำมประกำศของ	สพฐ.	๒๕๕๑	และ	ข้อค�ำนึงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	เช่น	

	 	 	 	 -		 ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง

	 	 	 	 -			ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร

	 	 	 	 -			หน่วยงำนกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำก�ำลังแต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง	

																											 -	 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	(O-Net)	

																											 -	 ผลกำรประเมินกำรคัดเลือกนักเรียน	เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน

																											 -	 ผลกำรประกวดรำงวลัผูม้ผีลงำนดเีด่นประสบผลส�ำเรจ็เป็นทีป่ระจกัษ์	เพือ่รบัรำงวลั

ทรงคุณค่ำ	ส�ำนักงำน		คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(OBEC		AWARDS)

																											 -	 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 กำรประเมินติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร

กำรจัดกำรสถำนศึกษำและผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของ	คณะกรรมกำรในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ					

																												 -	 กำรให้ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ		

	 	 	 	 -	 งำนนโยบำย	 มีผลส�ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ของ	 สพฐ.	 ๖	 ยุทธศำสตร์	 และนโยบำย 

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๓.		จัดท�ำบัญชีรำยละเอียดน�ำเสนอ	อกศจ./กศจ.พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

	 ๔.	 ผู้มีอ�ำนำจตำมมำตรำ	๕๓	ออกค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ผลกำรด�ำเนินกำร

	 ๑.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ลูกจ้ำงประจ�ำ	 พนักงำนรำชกำร	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในกำรเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน

	 ๒.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ลูกจ้ำงประจ�ำ	 พนักงำนรำชกำร	 ได้เลื่อนเงินดือนอย่ำง 

เป็นธรรม	และสำมำรถเบิกจ่ำยเงินเดือนได้ถูกต้องรวดเร็ว

	 ๓.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเลื่อนเงินเดือนได้พัฒนำ 

ระบบกำรท�ำงำนกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ในกำรด�ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน	

	 ๔.	 เป็นฐำนข้อมูลในระบบบริหำรงำนบุคคล	 เป็นปัจจุบันสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลได ้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ปัญหำและอุปสรรค

	 ๑.	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมยังไม่เข้ำใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

ของ		สพฐ	และ	ก.ค.ศ.

	 ๒.		กำรด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงกำรประชุมเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ	 หรือกำรออกปฏิบัติในกำรเก็บข้อมูล 

ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำงบประมำณมีน้อย

ข้อเสนอแนะ

	 -	 ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำและและในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	

 งำนย้ำย		๑.	 เสนอค�ำร้องขอย้ำยไปยังส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อด�ำเนินกำรน�ำเสนอ	 กศจ.	 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ำยและผู้รับย้ำยแล้วแต่กรณี
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	 	 ๒.		บรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีรับย้ำยมำจำกสถำนศึกษำอื่น 

ในเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น	ส�ำหรับต�ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

	 	 ๓.		รำยงำนกำรบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว	 ไปยังส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

เพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัตต่อไปผลกำรด�ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

	 ในรอบระยะเวลำกำรยื่นค�ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ต�ำแหน่ง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	จ�ำนวน	๔๔	รำย	สำยงำนกำรสอน	๑๙๕	รำย	ได้รับกำรพิจำรณำ	ครั้งที่	๑	จ�ำนวน	๒๖	รำย 

ย้ำยตัดโอนต�ำแหน่ง	 ๓๘	 ค(๒)	 จ�ำนวน	 ๘	 รำย	 และย้ำยต�ำแหน่ง	 ๓๘	 ค(๒)	 จ�ำนวน	 ๒	 รำย	 และย้ำยเปลี่ยน 

ต�ำแหน่งศึกษำนิเทศก์	จ�ำนวน	๓	รำย

เชิงคุณภำพ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		มีข้ำรำชกำร	ปฏิบัติหน้ำที่แทนต�ำแหน่งว่ำง

ท�ำให้แก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรในเขตพื้นที่ได้	 	 สถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครู	 ปฏิบัติงำนต�ำแหน่งว่ำง 

มีครูปฏิบัติงำนสอน	เต็มควำมรู้	ควำมสำมำรถ	เต็มเวลำ	ท�ำให้เกิดประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำ

งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ศึกษำระเบียนหลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 

และเหรียญจักรพรรดิมำลำ	 แจ้งแนวปฏิบัติและปฏิทินกำรด�ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำนให้โรงเรียน 

และข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ�ำ	 ในสังกัด	 โรงเรียนด�ำเนินกำรส�ำรวจและรวบรวมแบบเสนอขอพระรำชทำนของ 

ผู ้ที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผู ้เสนอขอพระรำชทำนเครื่อง 

รำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ	 	 จัดท�ำบัญชีสรุปรำยละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทุกชั้นตรำเสนอที่ประชุมพิจำรณำ	 น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจคุณสมบัติของ 

ผูเ้สนอขอพะรำชทำนเครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ	.รำยงำนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน	เพื่อด�ำเนินกำรต่อไป

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 ข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ	ได้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ

มำลำตำมที่เสนอขอ		จ�ำนวน		๑๔๖		รำย		และมีควำมภำคภูมิใจ		มีขวัญและก�ำลังใจ	มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ปัญหำและอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

	 ในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ	 	 ผู้เสนอขอบำงรำย 

ขอซ�้ำชั้นตรำเดียวกัน	 ขอปีติดกัน	 	 จัดส่งเอกสำรไม่ครบตำมที่แจ้งให้ทรำบ	 	 ท�ำให้ผู ้เสนอขอไม่สำมำรถ 

ขอพระรำชทำนได้	 เช่น	 กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ	 	 ไม่แนบส�ำเนำทะเบียนบ้ำน	 	 หรือ 

ก.พ.๗	กำรจัดพิมพ์แบบประวัติ	 	 ไม่เรียงปี	 เป็นต้น	 	ดังนั้นจึงมีแนวทำงกำรแก้ไชโดยกำรชี้แจงกำรส่งเอกสำรใน 

กำรเสนอขอให้ผู้เสนอขอทรำบและจัดส่งให้ครบถ้วนเพื่อเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

๔.  โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน			

จ�ำนวน		๒๔		อัตรำ	โรงเรียนมีครูสอนนักเรียนได้แก้ปัญหำควำมขำดแคลน	อัตรำก�ำลัง	ผลกำรเรียนของนักเรียน 

ดีขึ้น
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ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข

	 ๑.	 ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก�ำลังน้อย	ในภำพรวม	ยังถือว่ำมีควำมขำดแคลนครูผู้ทรงคุณค่ำ

	 ๒.	 ครูผู้สอนได้สอนนักเรียนไม่ตรงสำขำวิชำเอก	และได้สอนกลุ่มสำระวิชำมำกกว่ำ	๓	กลุ่มสำระ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

	 ๑.	 ขอให้จัดสรรงบประมำณเพื่ออบรมพัฒนำ

	 ๒.	 เป็นโครงกำรที่ดี	เด็กได้เรียนรู้จำกครูผู้ทรงคุณค่ำ	โดยเฉพำะเรื่องคุณธรรม	วัฒนธรรมกำรอยู่ร่วมกับ

บุคคลอื่นมำกขึ้น

ยุทธศำสตร์ที่ ๔   ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๑.  โครงกำรประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับเพิ่มขึ้น

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ส�ำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียนตำม	ทร.๑๔		

เด็กเกิดปี	พ.ศ.๒๕๔๕	จ�ำแนกตำมรำยต�ำบล/เทศบำล	จำกอ�ำเภอเมือง	อ�ำเภอบ้ำนฝำงอ�ำเภอพระยืนและเทศบำล	

ประกำศส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 เร่ือง	 	 กำรรับนักเรียน	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	

๒๕๖๑	 	 ส�ำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	 ๑	 	 ประชุมผู้บริหำรโรงเรียน	 จ�ำนวน	 

๑๕๖	คน		รับทรำบนโยบำยกำรรับนักเรียนและกำรเรียนต่อครบ	๑๐๐	%		และ	นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	๖	

ในสังกัดได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๑	ครบ	๑๐๐	%	

๒.  โครงกำรนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรศึกษำต่อขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑			นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๓	ที่จบหลักสูตร

ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 ๔	 ๑๐๐	%	 	 โดย	 จัดท�ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน 

เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรรับนักเรียนและกำรเรียนต่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 โครงกำรจดัตลำดนดัวชิำกำรแนะแนวกำรศกึษำเพ่ือกำรเรียนต่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที	่๓		๒	รุน่	

๒	วันจ�ำนวน	๘๒๑	คน		กำรท�ำ	MOU	กับสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน	ท�ำให้นักเรียน

มีแนวทำง	และทำงเลือก	มีควำมเข้ำใจในกำรศึกษำต่อในระดับต่ำง	ๆ	ที่ตัวเองชอบ	

ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข

	 ๑.	 ผูป้กครองและนกัเรยีนส่วนใหญ่ต้องกำรให้นกัเรยีนไปหำงำนท�ำเพือ่หำรำยได้มำช่วยครอบครวัมฐีำนะ

ยำกจน

	 ๒.	 นักเรียนบำงส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ติดสำรเสพติด	จึงไม่เรียนต่อ	อยู่เฉย	ๆ	เป็นภำระของ

ครอบครัว

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

	 ๑.	 สร้ำงควำมตระหนักและปรับแนวควำมคิดของผู้ปกครองและนักเรียนโดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรม 

ที่หลำกหลำย	

	 ๒.		ประสำนสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวะศึกษำจัดหำทุนให้กับนักเรียน

ยุทธศำสตร์ที่ ๕    กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงกำรที่ ๑   สร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ น�้ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑		จัดท�ำโครงกำรสร้ำงจิตส�ำนกึด้ำนกำรบรหิำร

จัดกำรขยะ	น�ำ้เสยี	พลงังำนและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	๒๕๖๑		น�ำนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำ
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ตอนต้นของโรงเรียนน�ำร่อง	 	 จ�ำนวน	 ๑๖	 โรงเรียน	 ๆ	 ละ	 คน	 ครูผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนละ	 ๒	 คน	 และ 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 ๕	 คน	 เข้ำค่ำยศึกษำดูงำน	ณ	 ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน 

กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๓	จ�ำนวน	๒	รุ่น		

ดังนี้

 รุ่นที่ ๑	วันที่		๑๘		สิงหำคม	๒๕๖๑	น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	จ�ำนวน		๘		โรงเรียน	ๆ	ละ	๑๐	

คนครูผู้ควบคุม		โรงเรียนละ		๒		คน		และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	๕	คน		เข้ำค่ำย	ณ		ศูนย์กำร

เรียนรู้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	

เขต	๓ 

 รุ่นที่ ๒	วันที่		๑๙		สิงหำคม	๒๕๖๑			น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	จ�ำนวน		๘	โรงเรียน	ๆ	ละ	 

๑๐	คน	ครูผู้ควบคุม	โรงเรียนละ		๒	คน	และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	๕	คน		ณ		ศูนย์กำรเรียนรู้

ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๓	

กระบวนกำรกำรเรียนรู้	ฟังบรรยำย	และเชิงปฏิบัติจริง	จ�ำนวน		๘		ฐำนกำรเรียนรู้		ดังนี้		

	 ฐำนที่	๑		 ศำสตร์พระรำชำ...สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 ฐำนที่	๒		 อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ฐำนที่	๓		 Zero	Waste	

	 ฐำนที่	๔		 น�้ำใช้รู้ใช้รู้น�้ำ

	 ฐำนที่	๕		 โลกไร้ตะวันสะกิดคิด	พิชิตลดโลกร้อน

	 ฐำนที่	๖		 ห้องเรียนสีเขียว

	 ฐำนที่	๗		 เส้นทำงชีวิตผลิตภัณฑ์	:	LCA

	 ฐำนที่	๘		 บ้ำนประหยัดพลังงำน	

ยทุธศำสตร์ที ่๖   กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสรมิให้ทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรศกึษำ
๑.  โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง

		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 มีโครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง	 	 โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะงำนวิชำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำและรำยได ้

ระหว่ำงเรียน	 ลดอัตรำออกกลำงคัน	 กำรป้องกันและช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลำงคันส�ำรวจนักเรียน 

ที่มีแนวโน้มออกกลำงคันโดยก�ำหนดให้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนเด็ก	ภำคเรียนละ	๑	ครั้ง	เพื่อทรำบข้อมูลรำยบุคคล

และให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนได้ตรงตำมควำมเป็นจริง	 	 จัดหำทุนกำรศึกษำให้นักเรียนให้โรงเรียนเฝ้ำระวังดูแล	

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ	 โรงเรียนติดตำมนักเรียนขำดเรียน	 ผิดปกติ	 	 แจ้งโรงเรียนติดตำม

นักเรียนกลับมำเข้ำเรียนและประสำนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่นขอควำมร่วมมือรับนักเรียนที่มีควำมจ�ำเป็น 

ไม่สำมำรถเรียนในระบบโรงเรียนได้

๒.  โครงกำรประชุมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ประชุมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 ประชุม 

เครือข่ำยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 	 ออกตรวจเยี่ยมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

จัดแนะแนวกำรศึกษำต่อร่วมกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำในพื้นที่	 จัดท�ำ	MOU	กับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ	กำรส่งเสริม	สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม	จำกผู้ปกครอง	ชุมชน	สังคม	ฯลฯ	ดังนี้



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

147

	 ๑.		ด้ำนวิชำกำร	 จัดหำครูผู้สอนให้ครบชั้นเรียน	 จัดสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน	 จัดทัศนศึกษำนอก 

สถำนที่	จัดแนะแนวกำรเรียนต่อ

	 ๒.	 ด้ำนงบประมำณ	 ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก	 สพฐ.	 และจัดหำงบประมำณจำกท้องถิ่นมำช่วย

สนับสนุนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ	

	 ๓.	 ด้ำนกำรบรหิำรงำนบคุคล	จดัหำครูผู้สอนตรงตำมควำมถนดั	จัดให้มกีำรอบรมครูด้ำนพัฒนำกำรเรยีน

กำรสอน	ให้ขวัญก�ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูที่มีผลงำนเชิงประจักษ์

	 ๔.	 ด้ำนบริหำรท่ัวไป	 	 เปิด	 Open	Houseเพื่อให้ท้องถิ่น	 ชุมชน	 ผู้ปกครองได้เข้ำมำรับรู้เกี่ยวกับกำร

พัฒนำกำรศึกษำและเห็นผลงำนของนักเรียน	 มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ	 	 มีกำรประชุม 

ผู้ปกครอง	ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง	ชุมชน	สังคม	มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำน	 ประชุมชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนและปฏิทินที่ก�ำหนด	ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน	ติดตำม	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ

ผลกำรด�ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 

	 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด	 ๑๕๖	 โรงเรียนได้รับสนับสนุนทุกด้ำน	 	 ชุมชน	 ท้องถ่ิน	 ให้ควำมร่วมมือเป็น 

อย่ำงดี	 เชิงคุณภำพ	 โรงเรียนในสังกัดร้อยละ	 ๗๐	 ได้รับกำรสนับสนุนในทุกด้ำน	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียนสูงขึ้นและได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพและควำมถนัดของบุคคล	 ปัญหำอุปสรรค	 และแนวทำงแก้ไข	

ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนยำกจน	 จึงไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองเพรำะต้องไปท�ำงำน 

ต่ำงถิ่น	 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำให้ควำมรู ้แก่ผู ้ปกครอง	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ให้เห็นควำมส�ำคัญและ 

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถร่วมมือกันพัฒนำ	
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ส่วนที่ ๔

กระบวนกำรที่ใช้ขับเคลื่อน

กำรด�ำเนินงำนสู่ควำมส�ำเร็จ
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	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 ตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญในกำรจัด 

กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ	 	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับผู้เรียน	 	 และน�ำนโยบำยรัฐบำล	นโยบำย

กระทรวงศึกษำธกิำร		ยทุธศำสตร์		จดุเน้น	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	สูก่ำรปฏบิตัใิห้สอดคล้อง

กับบริบท		สภำพปัญหำ		และควำมต้องกำรของเขตพื้นที่		มีกำรวำงแผน		กำรปฏิบัติงำน		กำรตรวจสอบควบคุม	

กำรประเมินผล		รำยงำนผล		และน�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ระบบติดตำม	 ประเมินผล	 และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ	 	 มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งเป็นเครื่องมือใน 

กำรบริหำร	 เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบริหำรท�ำให้ผู้บริหำรได้รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจำกกำร 

ด�ำเนินงำนตำมนโยบำย	 ยุทธศำสตร์	 	 กลยุทธ์	 จุดเน้น	 แผนงำน	 และโครงกำร/กิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ว่ำงำนบรรลุ 

ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่	 กำรด�ำเนินงำนประสบควำมส�ำเร็จ	 มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด	 ซ่ึงจะช่วยให ้

กำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำย	 ยุทธศำสตร์	 	 กลยุทธ์	 จุดเน้น	 แผนงำนและโครงกำร	 มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

และสอดคล้องตำมกรอบแนวคิดกำรศึกษำไทย	๔.๐	และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ	๒๐	ปี

	 กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	 	 ของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 

เขต	 ๑	 บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ	 ก�ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์	 กลยุทธ์	 จุดเน้น	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ	 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 	 ตลอดจนค่ำนิยมแบบมีส่วนร่วม 

ร่วมคิด	 ร่วมท�ำ	 พัฒนำกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 และบุคลำกรมีควำมรู ้	 ควำมสำมำรถ 

ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย	 มีควำมมุ่งมั่น	 ตั้งใจและเห็นคุณค่ำ 

ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	และนโยบำยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	โดยน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ในรูปแบบกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	 ประจ�ำปี	 ภำยใต้แนวคิดและมีกระบวนกำรที่ใช้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 

สู่ควำมส�ำเร็จของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ดังนี้

 

ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

		 ๑.		สร้ำงควำมตระหนัก	 	 ควำมรู้	 	 ควำมเข้ำใจ	 	 ให้บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 	 ในกำร 

ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	 ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร	 	 ประจ�ำปี	 	 ให้ตระหนักในภำรกิจที	่ 

จะต้องด�ำเนินกำรให้ประสบควำมส�ำเร็จ	 รวมทั้ง	ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 (Stake	holders)	 รับทรำบ

เพื่อให้กำรสนับสนุน	ให้ควำมร่วมมือ

ส่วนที่ ๔

กระบวนกำรที่ใช้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน

สู่ควำมส�ำเร็จ
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	 ๒.			จัดท�ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนโยบำย	 ตำมนโยบำยรัฐบำล	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จของนโยบำย

	 ๓.		จดัท�ำแผนตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร	ตำมแผนปฏบิติักำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑		

เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จของโครงกำร

	 ๔.		ก�ำหนดเจ้ำภำพหลัก/เจ้ำภำพรอง	 ในกำรดูแลตัวชี้วัดและก�ำกับ/เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด	 โดย 

จัดท�ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม	สนับสนุนตัวชี้วัด		

	 ๕.	 มอบหมำยให้รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	รับผิดชอบในกำรประสำน	

ก�ำกับในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จของของนโยบำยและโครงกำร	 ตำมแผนปฏิบัติกำร	 ประจ�ำปี		

แล้วรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน					

	 ๖.	 เร่งรัดกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	 	 ตำมตัวชี้วัด	 เพื่อให้สำมำรถปรับปรุง	 พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้ 

บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเป็นรำยไตรมำส		
  

ระดับกลุ่มสถำนศึกษำ

	 ๑.	 สนับสนุนปัจจัยเอื้อให้กลุ่มสถำนศึกษำ	 แนะน�ำ	 ช่วยเหลือ	 งำนวิชำกำรภำยในกลุ่มสถำนศึกษำ	 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 ๒.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีผู ้เช่ียวชำญ	 ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้	 ผู ้ทรงคุณวุฒิด้ำนประกัน	 

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผล	

	 ๓.	 นิเทศ	ติดตำม	และจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรที่ส่งผลโดยตรงต่อควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	
  

ระดับสถำนศึกษำ 

	 ๑.	 สร้ำงควำมตระหนกั	ให้ควำมรู	้ควำมเข้ำใจ	กบับคุลำกรในสถำนศกึษำ	และคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	

และชุมชน

	 ๒.	 ก�ำหนดให้มีผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด	 พร้อมจัดท�ำแผนงำนโครงกำร/

กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด

	 ๓.		มอบหมำยให้มผีูป้ระสำนงำนหลกั	หรือเจ้ำภำพในกำรก�ำกบั	ติดตำมและจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนนิ

กำรรำยงำน	ต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	และสำธำรณชน

	 ๔.	 จดัเตรยีมเอกสำรร่องรอยกำรด�ำเนนิกำร	รองรบักำรตดิตำมจำกส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ในกำรติดตำมประเมินผล

	 ๕.	 จัดท�ำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำและน�ำข้อมูลมำปรับปรุงคุณภำพ 

กำรให้บริกำร

	 ๖.	 จดัให้มกีำรประเมนิตนเองตำมตวัชีว้ดัทีต้่องปฏบิติัและรำยงำนผลตำมทีส่�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำก�ำหนด

	 ๗.		สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทำงรำชกำรจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน







รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

155

ภาพกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

156

ภาพกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิภาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

157

ภาพกิจกรรมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

158

ภาพกิจกรรมตามนโยบาย พุธเช้า  ข่าว สพฐ.



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

159

ภาพกิจกรรมตามนโยบายผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

160

ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  พัฒนาคุณภาพ



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

161

ภาพกิจกรรมคำารับรองปฏิบัติราชการ



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

162

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

163

ภาพกิจกรรม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ร่วมกับ สถานีตำารวจภูธรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ตามนโยบายในการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

164

ภาพกิจกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
“HONGKONG INTERNATIONAL ROBOTIC OLYMPIAD ๒๐๑๘”



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

165

ภาพกิจกรรมมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำาปี ๒๕๖๑



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

166

ภาพกิจกรรม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ เปิดหลักสูตรทำานา โครงการอาหารกลางวัน



ค�าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าเอกสาร

รายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑





รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑
ที่  ๔๖๖/๒๕๖๑

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ ประจ�ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ด้วยส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	๑		จะด�ำเนนิกำรจดัท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน		

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	๑	 ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑ตำมภำรกิจของส�ำนักงำนเขตพื้น 

ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรและควำมส�ำเร็จจำกกำรน�ำนโยบำย 

ไปสู ่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบ	 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำน 

ผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

๑.		 นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

๒.		 นำยวิเศษ		พลอำจทัน	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

๓.		 นำยรังสฤษฏิ์		ธนะภูมิชัย	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

๔.		 นำยศิริกุล		นำมศิริ	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

๕.		 นำยเสด็จ		ทะยะรำช	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

๖.		 นำงภัทรนันฐ์		ไหลงำม	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

 มีหน้ำที่ 		ให้ค�ำปรึกษำ		เสนอแนะ		แก้ปัญหำอุปสรรค		ก�ำหนดกรอบกิจกรรมและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท�ำรำยงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒.   คณะกรรมกำรด�ำเนินงำน  สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.		 นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	 ประธำนกรรมกำร

๒.		 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน	 รองประธำนกรรมกำร

๓.		 นำยสมหวัง		บุญสิทธิ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ	 กรรมกำร

๔.		 นำงสมคิด		เมืองสอน	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร	 กรรมกำร

๕.		 นำงวิมลพรรณ		พยัคฆกุล	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์	 กรรมกำร

๖.		 น.ส.วิจิตร		มูลแวง	 นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล	 กรรมกำร

๗.		 นำยบุญเรียน		จันทรเสนำ	 นิติกรช�ำนำญกำรพิเศษ	ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฏหมำยและคด	ี กรรมกำร

๘.		 นำงเจษฏำภรณ์	วงษ์ทรงยศ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสิรมกำรจัดกำรศึกษำ

	 	 	 	 กรรมกำร

๙.		 นำงวิไลวรรณ		รักสนิท	 นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำร	

	 	 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน	 กรรมกำร

๑๐.		นำงสำรภี		ประจันตะเสน	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

	 	 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๑.	นำงสำวนพภำภรณ์	ตุงไธสง	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๒.	นำงณัฐยำ		สีหะวงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 มีหน้ำที่ 	 วิเครำะห์	 	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	 	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 	 ตำมเป้ำหมำย	 ตัวชี้วัด 

ควำมส�ำเร็จ	

๓.  คณะกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผล/ภำพกิจกรรม/ออกแบบปกรูปเล่มกรำฟฟิค                                                                                    

๑.		 นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		ประธำนกรรมกำร

๒.		 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน	 รองประธำนกรรมกำร

๓.		 นำงณิชชำรีย์		ตั้งวำนิชกพงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

๔.		 นำงสำรภี		ประจันตะเสน	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

๕.	 นำงจรวยพร		หำดสมบัติ	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	 กรรมกำร

๖.	 นำงสำวนพภำภรณ์	ตุงไธสง	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

๗.	 นำงณัฐยำ		สีหะวงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 มีหน้ำที่  	 รวบรวมข้อมูล	 จัดท�ำรำยละเอียดผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรและจัดท�ำสรุปผลกำร	 	 ด�ำเนินงำนโครงกำร		 

ปัญหำ/อุปสรรค		และข้อเสนอแนะ		ในกำรด�ำเนินงำน		พร้อมภำพกิจกรรมประกอบในเอกสำรรำยงำนผล		ออกแบบปก	กรำฟ

ฟิค	จัดท�ำรูปเล่ม

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน

๑.		 นำงวิมลพรรณ		พยัคฆกุล	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์		 ประธำนกรรมกำร

๒.		 นำงวิไล		มั่งคั่ง	 นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

๓.	 นำงสุนทรียำ		มหำโยธำ	 นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

๔.		 นำงธษฤวรรณ		แสนธิ	 นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำนกุำร

 มีหน้ำที่ 	 	 ด�ำเนินกำรด้ำนหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงิน	 ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ว่ำด้วยกำรพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ	ในกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง	กำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปี

   

	 ให้ผูไ้ด้รบัแต่งตัง้ปฏบิตัหิน้ำที	่	ด้วยควำมวริยิะ		อตุสำหะ		และรบัผดิชอบต่อภำรกจิทีม่อบหมำยให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์

ต่อไป

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 สั่ง		ณ		วันที่			๒๖		ธันวำคม		พ.ศ.	๒๕๖๑										

                                                                  

                   
   (นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่)

	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑



รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  ๑
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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คณะท�ำงำน

ที่ปรึกษำ 

	 นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่											 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

	 นำยวิเศษ		พลอำจทัน	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

	 นำยรังสฤษฏิ์		ธนะภูมิชัย	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

	 นำยศิริกุล		นำมศิริ	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

	 นำยเสด็จ		ทะยะรำช	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑	

	 นำงภัทรนันฐ์		ไหลงำม	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

คณะท�ำงำน 

	 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

	 นำงณิชฃำรีย์			ตั้งวำนิชกพงษ์		 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ		

	 นำงสำรภี		ประจันตะเสน					 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

	 นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

	 นำงจรวยพร		หำดสมบัติ				 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

	 นำงณัฐยำ		สีหะวงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร		

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑		

ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ		พ.ศ.		๒๕๖๑	

รวบรวม /วิเครำะห์ /สรุป/รำยงำนผล/เขียนรำยงำนต้นฉบับเอกสำรและจัดท�ำรูปเล่ม    
	 นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง		 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร					

ประสำนกำรพิมพ ์

	 นำงธษฤวรรณ		แสนธิ	 นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร

บรรณำธิกำรกิจ
	 นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่					 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๑

	 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ													 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

	 นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง			 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร				


