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สารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้นำนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติเพ่ือมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร  
“การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย”  

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม ในดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุ ข  เป็นบุคคลที่มี
ความเก่ง ดี มีสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์
พระราชา รวมทั้งพัฒนาทักษะผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านทักษะทางวิชาการด้านทักษะทางวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีทักษะ 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถดูแลตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม
กำกับความรู้ เป็นกรอบในการดำรงชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัย
เร ียนทุกคนให้ได้ร ับการศึกษาอย่างทั ่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                  
แห่งราชอาณาจักรไทย ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก การพัฒนาครูเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับก ารพัฒนา 
ตามความต้องการ จำเป็น ตามบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC (Professional 
Learning Community)  ส ู ่สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา สถานศ ึกษา เพ ื ่อให ้บ ุคลากรในส ั งกัด     
นำกระบวนการตามกรอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ผลการดำเนินงานที่นำเสนอในรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณบุคลากรในองค์กรและ
สถานศึกษาท่ีทุม่เทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

(ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
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คำนำ 

                 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี ้ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
อีกท้ังนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป 

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการ  
ให้ข้อมูลและสนับสนุนในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้                       
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัด บุคลากรที่เกี ่ยวข้อง และหน่วยงานอื่น ๆ ในการนำไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

(ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
ความเป็นมา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สู ่การปฏิบัติ และได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน            
ให้สอดคล้อง สนอง กับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้สำนักง านเขตพื้นที่การศึกษา   
ทำหน้าที่กำกับ ประสาน และส่งเสริมการจัดการศึกษาและให้สถานศึกษา เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา 
โดยกำหนด  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 นโยบาย ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
                    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                    นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                    นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้นำนโยบายของรัฐบาลนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกำหนดประเด็นกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   และดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา   โดยดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามกรอบนโยบาย                  
โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กำหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความ
สอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่ว ถึง
และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผน ให้มีการดำเนินการตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้   เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา
องค์กร ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ  
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ความสำคัญ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   โดยกลุ่มนโยบายและแผนตระหนักและเห็น

ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ   
มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง สรุป รายงานผลและการนำผลไปใช้ ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  การรายงานผลการดำเนินงาน เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนางานในการ
รายงานต้องระบุข้อมูลสำคัญ ๆ รวมถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ในการดำเนินงานที่ผ่านมา  ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพตามตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญเมื่อสิ้นสุดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงาน  
ผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค์ของรายงาน 
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
2. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

          3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ต่อผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทราบ 

4. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตลอดสาธารณชนได้รับทราบ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ขอบเขตของรายงาน 
 การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ 

1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
เป็นรายไตรมาส 

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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วิธีดำเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.  สร้างเครื่องมือแบบติดตาม/แบบรายงาน   
4. จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ  และรายงาน 
5. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด 
6. ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการ  ตามปฏิทินที่กำหนด 
7. สรุปผลการดำเนินงานและเขียนรายงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 
           1. แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           2. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           3. แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   มีฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ 

ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด หาจุดเด่น 
จุดด้อย รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  
พัฒนา ปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผลการดำเนินงาน ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน                
ดังวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง          
มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 
           2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สรุปผลการดำเนินการของโครงการและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่  

 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 
เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามความในมาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ พ.ศ. 2546 และที ่แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิม และ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
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           มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน
การจ ัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรช ุมชน องค์กรเอกชน องค์กรว ิชาช ีพ สถาบันศาสนา                   
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย         
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
ร่วมกับสถานศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา                  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา           
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา         
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน                     

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื ่นที่จัดรูปแบบ          
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 
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         โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

       ให้ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

         (1) กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้    
            (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
            (ค) ดำเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
            (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
            (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
            (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
            (ซ) ประสาน ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
            (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิใช่งาน           
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
           (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
           (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
           (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน 
           (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
           (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 
จัดการศึกษา 
           (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
           (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
           (จ) ส่งเสริม สนับสนนุ และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
           (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
           (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
           (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
           (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  
และงานบริหารสินทรัพย์ 
           (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ 
ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
           (ข) ส่งเสริม สนับสนนุการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
           (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน              
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
           (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
           (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
            (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพ่ือดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ 
            (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                              
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
            (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
            (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
            (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
            (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
            (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
            (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา          
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
            (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
            (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
            (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน          
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
           (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
           (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
           (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา             
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
           (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
           (ค) ส่งเสริม สนับสนนุ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
           (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย           
และมาตรฐานการศึกษา 
           (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
           (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี            
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน            
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
           (ช) ส่งเสริม สนับสนนุการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 



๘  
 

 

           (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง        
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
           (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
           (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                            
หรือที่ ได้รับมอบหมาย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
           (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้าหมายที่กำหนด 
           (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
           (ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
            (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
         (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา              
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
           (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
           (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
           (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
           (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
           (ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
           (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
           (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี ของรัฐ 
           (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือท่ี 
ได้รับมอบหมาย 

แผนผังพื้นที่บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน 
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ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 

นางสุมัทนา แก้วจินดา 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาววจิิตร มูลแวง 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล 

ผอ.กลุ่มงานการเงนิและสินทรัพย ์
นายสมหวัง บุญสทิธิ ์

ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและ

ประเมินผล 

การจดัการศกึษา 

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางวิไลวรรณ รกัสนิท 

ปฏิบัติหน้าที่  

ผอ. หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

นางสมคิด เมอืงสอน 

ผอ.กลุม่อำนวยการ 

นางสารภี ประจนัตะเสน 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุม่

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

ด.ต.โอภาส  โคตา 

ปฏิบัติหน้าที่  

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ 
ผอ.สพป.ขก. 1 

 

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 

นายศิริกุล  นามศิร ิ

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
 

นายเสด็จ  ทะยะราช 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
 

นายวรรณชัย  บุสนาม 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
 

นายบุญเย็น โหว่สงคราม 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผล และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สินทรัพย์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

- งานธุรการ 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- กลุ่มงานประสานงาน 
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
- กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
 

- งานธุรการ 

- กลุ่มงานนโยบายและแผน 
- กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
- กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

 

- งานธุรการ 
- กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง 
- กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบยีนประวตัิ 
- กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 
- กลุ่มงานระบบข้อมูลสารสนเทศ P-OBEC 
- กลุ่มงานวินัยและนิติกร 
 

 

- งานธุรการ 
- กลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบญัช ี
-  กลุ่มงานตรวจสอบและดำเนินงาน 

 

 

- งานธุรการ 
- กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
- กลุ่มงานส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรและทันการศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 

 

- งานธุรการ 

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระประกันคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 

 - งานธุรการ 
- กลุ่มงานบริหารการเงิน 
- กลุ่มงานบริหารบัญช ี
- กลุ่มงานบริหารพัสด ุ
- กลุ่มงานบริหารสินทรัพย ์
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 
                             

 

 
                  

- งานธุรการ 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 

- งานธุรการ 
- งานสืบสวน สอบสวนเร่ืองร้องเรียน 
- งานร้องทุกข ์
- งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- งานธุรการ 
- งานฝึกอบรมและพัฒนาเพือ่เพิ่มศักยภาพ 
- งานลาศึกษาต่อ ฝกึอบรมหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจยั 
- งานเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาครู 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  
และมาตรฐาน เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ (Mission) 

1. จดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
         3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 
         4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา          
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
         5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดนำ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน นิเทศการศึกษาและและสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         7. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
         8. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
         1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
         2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
         3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
         5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าประสงค์ 
         1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและมีวินัย
อย่างสมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
         2. ผู ้เร ียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกคนมีความรู ้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีว ิต ทักษะอาชีพ                
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียม  

          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน สามารถพัฒนานวัตกรรม 
และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร การเรียนการสอนและนิเทศการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          5. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูล  
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
         กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education)                   
         กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาผู ้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
         กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
         กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
          กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู             
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
        กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
        กลยุทธ์ที่ 10 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
ทุกประเภททั้งระบบ 
        กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
         กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
        กลยุทธ์ที่ 13 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
         กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
         กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานนำ Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
        กลยุทธ์ที่ 16 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ  4 ด้าน        
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
        กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
          กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานำ Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง  ๆตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน  ๆที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์ เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
1.  ด้านการบริหารจัดการ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  
3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน ซึ่งมีปริมาณการศึกษา ดังนี้ 

1. ปริมาณการศึกษา 
ตารางท่ี 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     ตารางท่ี 2 อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
(คน) 

1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 1.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
 1.2  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 
 1.3  กลุ่มอำนวยการ 8 
 1.4  กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 
 1.5  กลุ่มนโยบายและแผน 7 
 1.6  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7 
 1.7  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 
 1.8  กลุ่มกฎหมายและคดี 1 
 1.9  หน่วยตรวจสอบภายใน 2 

2 ลูกจ้างประจำ 8 
3 ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 9 

      
  

ลำดับที ่ ตำแหน่ง 

กรอบที่  วิทยฐานะ จำนวน 

ก.ค.ศ.
กำหนด 

ไม่มี
วิทย
ฐานะ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ตำแหน่ง
ที่มีคน
ครอง 

ตำแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 158 0 3 138 0 141 17 158 
2 รอง ผอ.สถานศึกษา 13 0 1 4 0 5 8 13 
3 คร ู 1122 87 118 915 2 1122 0 1122 
4 ครูผู้ช่วย 106 106 0 0 0 106 0 106 
5 ครูอัตราจ้าง 11  0 0 0 7 4 11 
6 พนักงานราชการ 45  0 0 0 39 6 45 

  รวม 1455 193 122 1057 1 1420 35 1455 
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 ตารางที่ 3 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ อำเภอ จำนวน 
สถานศึกษา 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1 เมืองขอนแก่น 104 18,574 1,076 
2 อำเภอบ้านฝาง 33 3,689 320 
3 อำเภอพระยืน 19 1,969 167 

รวมทั้งสิ้น 156 24,232 1,563 
   2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
         ตารางที ่ 4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จำแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่ 

ภาษาไทย 49.07 48.05 49.04 
คณิตศาสตร์ 32.90 31.30 32.97 
วิทยาศาสตร์ 35.55 34.11 35.85 
ภาษาอังกฤษ 34.42 30.38 33.34 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 37.99 35.96 37.80 

      จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
สูงกว่าระดับประเทศ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกกลุ่มสาระ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ 
ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ 

ภาษาไทย 55.14 55.91 51.10 
คณิตศาสตร์ 26.73 26.98 21.89 
วิทยาศาสตร์ 30.07 30.22 29.62 
ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 28.11 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 36.30 36.52 32.68 

       
      จากสภาพการดำเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) พบว่าชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6          
มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (O-NET) บางกลุ ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องได้รับการพัฒนา           
ทุกกลุ่มสาระ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะด้านให้เกิดการทำงานในเชิงลึกต่อไป 
 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 
3.  การจัดการงบประมาณ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายให้สำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ และงบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละซึ ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการดำเนินการตามประเด็น   
การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่
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งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

 ตารางท่ี 6 การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน 
งบได้รับจัดสรร 11,448,300 53,188,579.44 115,235,104 43,879,227.56 
เบิกจ่าย 11,165,745.29 52,642,832.71 115,054,774 20,905,652.56 
ร้อยละ 97.53 98.97 99.84 47.64 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      วิธีการดำเนินงาน ส่วนราชการได้รับอนุมัติเงินงวด แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และดำเนินการในระบบ GFMIS ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 
จัดซื้อ/จัดจ้าว ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS จ่ายเงิน/แจ้งเจ้าหนี้กรณีเงินโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วเรียกใบเสร็จรับเงิน ผลการดำเนินงานทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการ   
เบิก-จ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 
 
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงานประจำ 
    งบประมาณที่ใช้บริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (งบประจำ) 
จากงบบริหารสำนักงาน และพัฒนาการศึกษา ดำเนินการจัดตั้งและเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 

ที่ รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 9,925 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 173,367 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,866 
4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประกัน)  8,000 
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 46,412 
6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 3,600 
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ที่ รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
7 วัสดุสำนักงาน 146,205 
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 156,558 
9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 30,000 

10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (5ราย) 648,000 
11 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 32,630 
12 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น (สำรองจ่าย) 633,400 
ข. ค่าสาธารณูปโภค 
1 ค่าไฟฟ้า 460,871 
2 ค่าน้ำประปา 16,111 
3 ค่าโทรศัพท์ 26,402 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 45,187 
5 ค่าอินเทอร์เน็ต 15,900 

รวมทั้งสิ้น 2,503,434 

 
4. ด้านนโยบาย 
      รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 
สรุปผลการดำเนินงานงบพัฒนาคุณภาพ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์  
โดยยึดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกรอบในการดำเนินการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา 
21,550 นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ 

2 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาล 
ที่ 10 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

0 นางพัฒนา  สิมมาโคตร 

3 สร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
 

28,800 นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม” 

26,098 นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
7,000 นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา 

6 ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 0 นางสาวฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 
7 ส่งเสริม พัฒนาเตรียมรับการประเมิน PISA 0 นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล 
8 ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 20,400 นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ 
9 พัฒนาการนิเทศแบบบูรณาการ 346,230 นางสุดสงวน  กลางการ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
10 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 30,000 นางสาวกชพร  จันทนามศรี 
11 บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 

2563 
0 นางสาวฉวัวรรณ  แก้วหล่อน 

12 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 54,300 นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์ 

13 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

49,980 นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง 

14 วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2563 

3,405 นายวีระชาติ  โสภา 

15 การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก
และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างทุกประเภท 

38,495 นางนฤมล  แหวะสอน 

16 พัฒนาและเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4,500 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
 

17 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) 

5,870 นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 

18 พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
สพป.ขก.1 

50,000 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
 

19 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน สพป.ขก.1 187,050 นางวิจิตร  มูลแวง 
20 ส่งเสริมและพัฒนา สพป.ขก.1 20,500 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
21 จัดทำความตกลงร่วมมือเพ่ือการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
6,790 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 

22 จัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

6,790 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

23 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2563 

1,617 นางสาวละออ  ชัยภูมิ 

24 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 

26,000 นายประสงค์  บุญมา 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
24 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
17,420 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 

25 KKone1 Clean and Green Office 5,010 นางชโลทร กองพันธ์ 

26 พัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

24,060 นางนฤมล  น้อยวัน 

27 ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

27,740 นางนฤมล  น้อยวัน 

28 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ (บริจาคโลหิต) 9,400 นางสุจิตร์  ไชยโก 
29 จัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 41,150 นางจันทร์ฉาย  อรรถสาร 
30 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประธานกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา 
21,000 นางพัณณ์ชิตา  

เดชอนันตพงศ์ 
31 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
0 นางสมคิด  เมืองสอน 

32 อบรมขั้นตอน กระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการ
จำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขาย
ทอดตลาด 

49,500 นางสาวภรภัทร 
แสนพลเมือง 

33 ประชุมปฏิบัติการ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic 
Filing) ของข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 

47,635 นางภวิศภา  ดอกบัว 

34 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 28,765 นางสาวพรเลขา 
วัชระศุภรณ์ 

35 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
(IAQA) 

32,865 นางจรรยา  สำเริง 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
36 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
55,655 นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ 

37 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ายในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 

400,750 นางสาวพงษ์ลัดดา  
รักณรงค์ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

38 ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1 65,400 นางณิชชารีย์   
ตั้งวานิชกพงษ์ 

39 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

34,495 นางสารภี  ประจันตะเสน 

40 ติดตาม ประเมินผล และรายงานทั้งระบบ 17,000 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
41 พัฒนาระบบเครือข่าย/ระบบการจัดประชุมทางไกล 

(Video Conference) 
49,320 นางสารภี  ประจันตะเสน 

42 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2563 

0 นางสาวฉวีวรรณ 
แก้วหล่อน 

43 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานทะเบียน School 
MIS 

70,400 นางสาวกรรณิการ์  ปานนี้ 
 

44 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการรับนักเรียน              
ปีการศึกษา 2563 

6,598 นางสาวละออ   ชัยภูมิ 

45 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสเซอริ 0 นางสาวกชพร             
จันทนามศรี 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,939,538  

โครงการงบประมาณจาก สพฐ. และที่อ่ืน   

22 จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562 

60,000 นายชูชาติ  พุทธลา 

42 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) อย่างมีประสิทธิภาพ 83,080 นางสาวชนกกาญจน์       
ตุไตลา   

43 
 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อย่างมีประสิทธิภาพ 91,430 นางสาวพงษ์ลัดดา  
รักณรงค์ 

44 ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติ      
(O-NET) 

493,092 นางสาวพงษ์ลัดดา 
รักณรงค์ 

45 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

224,756 นางสาวชนกกาญจน์       
ตุไตลา   

46 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

30,000 นางอุทุมพรพัต 
สุคนธาภิพัฒนกุล 

47 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา (เขตสุจริต) 

150,000 นางอุทุมพรพัต 
สุคนธาภิพัฒนกุล 

50 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด “งานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด” 
 

245,000 นายชูชาติ  พุทธลา 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

51 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 

93,700 นางสาวละออ   ชัยภูมิ 

52 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 
พ.ศ. 2563  

150,619 นางสาวละออ   ชัยภูมิ 

55 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

12,870 นายกีรติวิทย์   
สุวรรณธรรมา 

57 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ระยะที่ 2 เรียนรู้ใน
สภาพจริง ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

200,000 นางณัฐนีย์  นามสีฐาน 

58 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

228,000 นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
 

59 คุณภาพประจำตำบล 321,000 นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์ 

60 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีและวิชาการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

954,100 นางสาวพรชนก   
เหล่าเทพ 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 3,337,647  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1.  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  
งบประมาณท่ีใช้ 21,550 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1.  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ   
บ่มเพาะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
       2. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2563 ผ่านการประเมินทุกแห่ง 
    เชิงคุณภาพ 
       1. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถบูรณาการในการ         
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดได้เต็มตามศักยภาพ        
ของแต่ละบุคคล 
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ปัญหาและอุปสรรค 
       1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  จึงทำให้การ
ดำเนินงานตามโครงการมีอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารทางตรง และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนตาม
โครงการจึงทำให้การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า 
       2. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
 
 
 

 

 

 
ข้อเสนอแนะ  
       สพฐ. ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับ
พ้ืนที่และระดับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถออกแบบการเรียนรู้กับผู้เรียนได้  
     3.  ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ  อยู่อย่างพอเพียงและนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน      
     4.  มีสถานศึกษาวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 

2.  โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสจากจำนวน 44 คน โรงเรียนละ 2 คน รวม 88 คน   
     เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขยายผลไปสู่นักเรียนคนอ่ืนในโรงเรียนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบสนับสนุนโครงการมีไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
        จัดกิจกรรมที่มีหลักแนวคิดในระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน และเน้นการแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ    
 
 



23 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        นักเรียนแกนนำมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
       

3.  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ งบประมาณที่ใช้ 28,800 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ครูทุกโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ ๑ คน  รวม ๑๕๖ คนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๑๖๘ คน 
    เชิงคุณภาพ  
        ครูที่เข้ารับการอบรมทุกโรงเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป มีความรู้ความเข้าใจนำไปบูรณา
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบประมาณน้อย วิทยากรที่มาให้ความรู้จึงต้องจำกัดจำนวน ทำให้ต้องบูรณาการความรู้ในการถ่ายทอด  
ให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อเสนอแนะ 
       หากโรงเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโรงเรียนด้วย
วิธีที่หลากหลาย เช่น ค้นคว้าหาสื่อประชาสัมพันธ์  วิดิโอ  ภาพการ์ตูน อื่น ๆ จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกันตนจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      ครูมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน
ตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน 
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4.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรม”  งบประมาณท่ีใช้ 26,098 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดทำโครงการมีโรงเรียนในสังกัด  
จำนวน 156 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ และผลดำเนินงาน ดังนี้ 
       1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เกิดความตระหนักและร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนา
ตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
       2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีขวัญกำลังใจ เกิดการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ   
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมีคุณภาพยิ่งข้ึน และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
       3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจ          
ในการทำความด ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
ปัญหาและอุปสรรค 
       เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 
โดยเฉพาะกิจกรรมศึกษาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนดำเนินการส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนตามอัตลักษณ์  
29  ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน 
      2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา 
      3.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับการยกย่องชมเชยมีขวัญกำลังใจสามารถท่ีจะ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนในบทบาทส่วนตนและต่อสังคม 
      4. ชุมชนและสังคมน่าอยู่  เพราะนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ซึ่ง 
นักเรียน ครูและบุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม ย่อมทำให้สังคมสงบสุข 
 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 งบประมาณที่ใช้ 7,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรง สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้               
ในศตวรรษท่ี 21 
    เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้ 
        1. บูรณาการทักษะ 3R8C ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และโครงงานที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 
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        2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 3R8C 
        3. จัดเป็นรายวชิาเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะ 3R8C 
        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และหลายกิจกรรมสามารถพัฒนา ทักษะCreativity and Innovation ได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยมาก จึงทำให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนามีจำนวนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
        ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และครูสามารถจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
 
 
 
     
 
 
 
2.  โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ผลการดำเนินงาน 
     1. สถานศึกษาในสังกัดจัดที่ครูผู้สอนผ่านการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง  
STEM  Education  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.46มีรายละเอียดดังนี้ 
         1.1 สถานศึกษาในสังกัดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM  Education    
จำนวน 115 โรงเรียน ด้วยการอบรมผ่านระบบทางไกลแต่ครูที่ร่วมโครงการในกลุ่มสถานศึกษาขยายผลให้ครู        
ในกลุ่มสถานศึกษาเดียวกันทำให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง  
STEM  Education จำนวน 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  84.35 
         1.2 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM Education จำนวน 41 โรงเรียน        
คือ สถานศึกษาที่มีครูผู้สอยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาและมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง STEM Education จำนวน 41 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.3 ครูที่เข้ารับอบรมด้านสะเต็มศึกษาขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ให้กับครูในสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาตนเอง  
      2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษา
จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเข้ารับการอบรมเป็นครูพี่เลี้ยงศูนย์สะเต็มศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1-5 (สพฐ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  สำนักบริหารการศึกษาเอกชน (สช.)  และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ในปี 2561 – 2561 ผลพบว่า ผู ้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมทั้ ง
ภาคปฏิบัติ และการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหลังจากเข้ารับการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา   
       1. ผู้เรียน ครู มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมากยิ่ง เห็นได้จากการเชื่อมโยง 
สู่ชีวิตประจำวัน และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ของผู้เรียน       
       2. ผู้เรียนมีชิ้นงานตามช่วงวัย แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 
       3. ครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  
        4. ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มที่สามารถนำสู่การปฏิบัติจริงของผู้เรียนได้ 
        5. จัดกิจกรรมในส่วนที่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่โรงเรียนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และชุมนุม/ชมรม 
       6. โรงเรียนในสังกัดนำสู่ห้องเรียนโดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนในการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       1. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมโดยใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐาน 
       2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น
และมองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
      3. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ 
      4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ิมพูนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มี
ความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

3.  โครงการส่งเสริม พัฒนาเตรียมรับการประเมิน PISA    ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ผลการดำเนินงาน 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะความ
ฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการประเมิน 
PISA 2012 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1) ผู้รับผิดชอบ  ศึกษาเอกสาร/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความ
พร้อมขยายผล เผยแพร่ความรู้ แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 จึงมีการเลื่อนสอบ PISA  ออกไป จึงไม่ได้จัดทำโครงการ แผนงาน กิจกรรม
รองรับแต่ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น  โดยการบูรณาการกับโครงการอบรมพัฒนา  ด้าน
ว ิทยาการคำนวณ ,โครงการส ่งเสร ิมสนับสนุน การจ ัดการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที ่  21 และกิจกรรม 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
    ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    1. สถานศึกษานำข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
    3. นักเรียนมีประสบการณ์ และได้รับการเตรียมความพร้อมทางการประเมิน PISA  
    4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA  
    5. ครูสถานศึกษาในสังกัด ที่พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุกคนมีความรู้ความสามารถสร้าง
เครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตามหลักสูตร ตามแนวทางการประเมิน PISA  

4.  โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย งบประมาณที่ใช้ 20,400 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศการอ่านออกเขียนได้
ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนการสอนภาษาไทยและการอ่านการเขียนของนักเรียน 
        ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเครื่องมือทดสอบความสามารถด้าน
การอ่านการเขียนของนักเรียนที่สอดคล้องกับการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนของสถาบัน
ภาษาไทย 
        3. สถานศึกษาในสังกัด มีข ้อมูลการอ่านการเขียนของนักเร ียน และมีแนวทางในกา รพัฒนา
ความสามารถในการอ่านการเขียนที่สอดคล้องกับข้อมูล 
     เชิงคุณภาพ  
        ๑. ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายชมรมครูภาษาไทยที่เข้มแข็ง  สามารถพัฒนาเครือข่าย 
ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ในปีการศึกษา 2563 ภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  ทำให้มีเวลาในการ
ดำเนินกิจกรรมค่อนข้างจำกัด และเขตพ้ืนที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาการอ่านการเขียนและคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้โรงเรียนได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     ๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูสามารถ
พัฒนาคุณภาพภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ทุกคน และชั้น ป. ๒ -  ป. ๖ และ  ม. ๓ มีทักษะ
กระบวนการคิดท่ีหลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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    ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายขมรมครูภาษาไทยที่เข้มแข็ง  สามารถพัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๕ 

 5.  โครงการพัฒนาการนิเทศแบบบูรณาการ  งบประมาณท่ีใช้ 346,230 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
        1. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
        2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามแนว Active Learning  
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     เชิงคุณภาพ  
       1. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
       2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามแนว Active Learning 
อย่างมีคุณภาพ 
       3. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
ปัญหาและอุปสรรค 
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม 
ได้อย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายศึกษานิเทศก์ 
ข้อเสนอแนะ 
      ในการออกนิเทศโรงเรียนนั้นศึกษานิเทศก์ควรใช้การนิเทศแบบบูรณาการหลายกิจกรรมหรือหลาย
โครงการเข้าด้วยกันเพ่ือให้โรงเรียนที่รับการนิเทศนั้นครูจะได้ไม่ต้องทิ้งนักเรียนหรือห้องเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ 
ของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. ครูมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning  และมีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
     4. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการท่ีส่งเสริมระบบนิเทศภายใน 
     5. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  งบประมาณท่ีใช้ 30,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    กิจกรรมย่อยที่ 1. การรายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
      เชิงปริมาณ 
          โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่เปิดระดับชั้นปฐมวัย  
จำนวน  140  โรงเรียน 
     เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 140 โรงเรียน 
(เฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย)ได้รายงานการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
1-3 จากการประเมินพัฒนาการภาพรวมทั้งเขตพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละด้านของแต่ละระดับชั้น 
อ.๑ อ.๒ อ.๓ 

พัฒนาการ ร้อยละ พัฒนาการ ร้อยละ พัฒนาการ ร้อยละ 
อารมณ์ ๙๕.๘๖ สังคม ๙๗.๐๓ ร่างกาย ๙๖.๘๖ 
สังคม ๙๔.๘๓ อารมณ์ ๙๗.๐๒ สังคม ๙๖.๔๗ 
ร่างกาย ๙๔.๕๘ ร่างกาย ๙๖.๑๔ อารมณ์ ๙๖.๔๕ 
สติปัญญา ๙๒.๓๗ สติปัญญา ๙๒.๙๘ สติปัญญา ๙๒.๗๘ 

   
จากตารางผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ในภาพรวมจะอยู่ในระดับคุณภาพ   

“ดีเยี ่ยม” ทั ้ง 4 ด้าน แต่เมื ่อนำมาเปรียบเทียบจัดลำดับการประเมินจากค่าเฉลี ่ยร้อยละ จากตาราง
เปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละด้านของแต่ละระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นอนุบาล 1-3 มีค่าเฉลี่ยพัฒนาการด้าน
สติปัญญาอยู่ลำดับที่ 4 ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา 
ต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  
ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับช่วงวัย ไม่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป ภายใน 1 วัน 1 
หน่วยการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้าน 

กิจกรรมย่อยท่ี 2. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยตามแนว 6 กิจกรรมหลัก,           
วอลดอร์ฟและไฮสโคป 
    เชิงปริมาณ 
        ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1             
ที่เปิดระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 140 โรงเรียน มีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  200  คน 
     เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
จำนวน 140 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย   
ร้อยละ 100 
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       2. ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
จำนวน  200 คน ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 
       3. ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
นำความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายนวัตกรรม  
ไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยตามริบทของแต่ละโรงเรียน ร้อยละ 100 
       กิจกรรมย่อยท่ี 3. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยตามแนวมอนเตสซอริ 
     เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริเข้าร่วมอบรมจำนวน 105 คน 
        2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดสอน 
ระดับชั้นปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริ จำนวน 66 โรงเรียน  
    เชิงคุณภาพ 
       1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
จำนวน  66 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอริ 
สำหรับเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 
       2. ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1            
จำนวน  105 คน ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอริสำหรับเด็กปฐมวัย  
ร้อยละ 100 
       3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นำความรู้      
ที่ได้จากการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอริสำหรับเด็กปฐมวัย ไปปรับใช้
กับเด็กปฐมวัยตามริบทของแต่ละโรงเรียน ร้อยละ 90 

ปัญหาและอุปสรรค 
       จากสภาพปัญหาที่พบระหว่างการนิเทศ ติดตาม พบว่า สถานศึกษายังไม่ให้ความสำคัญต่อหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ไม่มีการวางแผนในการกำหนดหน่วยการเรียนรู ้  และการออกแบบกิจกรรม  
การจัดประสบการณ์  ออกแบบการประเมิน ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินไม่หลากหลายวิธี
ทำให้การส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะ สำหรับเด็กปฐมวัยยังไม่ได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และครูไม่ค่อยได้รับการนิเทศภายใน ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอทำให้ครูผู้สอนไม่เกิดการพัฒนาตนเองด้านการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  
ขาดการกระตือรือร้นในการทำงาน 
ข้อเสนอแนะ 
     “การจัดการศึกษาปฐมวัย”  สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมี

ลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพ

และการพัฒนาทางสมอง ครูผู้สอนจึงมีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ที่มีบทบาทช่วยส่งเสริมช่วย

ให้เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็มที่   ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน วางพื้นฐานทางภาษา  

ทางการคิด และทางสุขภาพอนามัยให้กับเด็กตั้งแต่ต้น เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยดังกล่าวถือเป็น

รากฐานของการเรียนรู้ในอนาคต  ครูจึงมีส่วนสำคัญในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การเข้าใจ
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พัฒนาการเด็กส่งผลดีต่อครูผู้สอนหลายประการ ผลดีประการหนึ่งคือ ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของ

เด็กได้ดียิ่งขึ้น ยังสามารถวางแผนหลักสูตร การเรียนการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มาก

ขึ้นตามศักยภาพ  

นอกจากการพัฒนาครูผู ้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก และการจัด

ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว สิ่งที่จะพัฒนาต่อไปควรจะพัฒนาต่อยอดครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อช่วย

ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยกิจกรรมการนิเทศร่วมพัฒนาการจัด

ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีทีมผู้นิเทศภายนอกร่วมขับเคลื่อนกับทีมผู้นิเทศภายใน ผู้นิเทศจะคอย

แนะนำให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากผู้นิเทศจะสอนงาน

แล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       1. สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง และสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สำหรับเด็กปฐมวัยตอบสนองต่อความต้องการ
ของเด็กและบริบทของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
       2. สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ และปรับระบบการประเมินพัฒนาการเด็กให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      3.  ครูและบุคลากรปฐมวัยได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษา
ปฐมวัยทุกคน   
      4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมทุกด้าน(พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน) มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
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2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
ผลการดำเนินงาน 
     1. การประชุมปฏิบัติการครูผู ้สอนปฐมวัยในโครงการที่ต้องรับการประเมินเพื ่อรับตราพระราชทาน          
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ หอประชุม 
๗๒ ปี ดร.ประภา  ภักดิ ์โพธิ ์  กลุ ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนในโครงการ รุ่ นที ่ 3, 6, 8 (8 โรงเรียน)  
และรุ่นที่ 9 รวมจำนวน  83 โรงเรียน 
 1.1  การรายงานผลการทดลองตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งโรงเรียน                   
ในโครงการต้องนำกิจกรรมการทดลองสู ่เด็ก จำนวน 20 กิจกรรม/ปี แล้วรายงานผลการดำเนินการ 
ประกอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม  2) วัตถุประสงค์ 3) ผลที่เกิดกับเด็ก 4) ภาพประกอบขณะเด็กทำกิจกรรม 
 การประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและการจัดทำโครงงานปฐมวัย  
วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  
          การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อรับ
ตราพระราชทาน “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562  สพป.ขอนแก่น เขต 1          
มีโรงเรียนที่มีคุณสมบัติฯ ในการขอรับการประเมิน คือ โรงเรียน รุ่นที่ 3, 6, 8 (8 โรงเรียน) และ รุ่นที่ 9         
รวมจำนวน  83 โรงเรียน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2563 พบว่า  
  1.1 โรงเรียนที่มีความพร้อมขอรับการประเมิน จำนวน 45  โรงเรียน  ผ่านการประเมินทุกโรงเรียน   
คิดเป็นร้อยละ 100 และกำหนดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในเดือน
พฤษภาคม 2564  ณ ส่วนกลาง  และเอกสารที่ต้องส่งเพื่อรับการประเมิน ประกอบด้วย 1) รายงานผล 
การทำกิจกรรมการทดดลอง 20 กิจกรรม 2) โครงงานปฐมวัยตามวัฎจักรการสืบเสาะ  
  1.2 โรงเรียนที่ไม่เสนอขอรับการประเมิน จำนวน 38 โรงเรียน  เนื่องจาก 
         1) ไม่มีครูผู้สอนปฐมวัย  
        2) การเปลี ่ยนครูผู ้สอนปฐมวัยใหม่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
        3) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน รวมแล้วไม่ถึง 10 คน 
ปัญหา อุปสรรค 
      เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตาม
แผนของโครงการที่กำหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะ 
     ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงการจัดประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
     2. ครูจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกกิจกรรอย่างมีคุณภาพ 
     3. โรงเรียนในโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินและรับตราพระราชทานฯ อย่างน้อยร้อยละ 100 
 
 



33 
 

 

3.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  งบประมาณท่ีใช้ 54,300 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach 
        2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
        3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
     เชิงคุณภาพ 
        1.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
อย่างมีคุณภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
       2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องเทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning  
       3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ Test Blue Print
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
       4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สำหรับนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
       1. ควรจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative 
Approach ที่เน้นให้ครูได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำเทคนิค วิธีการไปใช้ได้กับนักเรียน 
       2. ควรเน้นให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้ขยายผลการอบรมภายในโรงเรียนของตนเองเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้ครูทุกระดับชั้นได้สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach  
       3.  ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามทุกโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ครู 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
Communicative Approach และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
      2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีการปรับเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว
Active Learning  
      3. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันได้ 
      4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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4.   โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ตามแนวทาง Thailand 4.0                 
งบประมาณท่ีใช้ 49,980 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ที่ได้รับการคัดเลือก  
เป็นแกนนำ จำนวน 46 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามฯ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ร้อยละ 100 
        2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นปฐมวัย , ระดับชั้นประถมศึกษา           
ปีที่ 1 - 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3 ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ และการโค้ดดิ้ง เพ่ือ
การจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำฯ โครงการฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ได้รับการนิเทศ ติดตามฯ การนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
ด้านโค้ดดิ้ง 
       2. ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แนวคิดการออกแบบกิจกรรมและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์ ผ่านการปฏิบัติจริงโดยใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาใน
การทำงานหรือในชีวิตจริงโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. ความรู้ความเข้าใจในโครงการหลักสูตร 
       2. ความตระหนักในการพัฒนาด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

      1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีและนำไปประยุกต์ใช้   
ในชีวิตประจำวันหรือสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต้นแบบได้ 

       2. ครูมีความเข้าใจในหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณมากขึ้น และมีความสามารถในการออกแบบพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ดียิ่งข้ึน  
 
       
 
 

 

5.  โครงการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2563  
     งบประมาณท่ีใช้ 3,405 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         มีข้อมูลเกณฑ์อัตรากำลังเพ่ือใช้บริหารอัตรากำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 156 โรงเรียน 
     เชิงคุณภาพ 
         1. สามารถนำข้อมูลอัตรากำลังไปกำหนดในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสังกัด         
ได้อย่างเหมาะสม 
         2. สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนผลิตครูให้ตรงกันความขาดแคลนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
         3. สามารถวางแผนอัตรากำล ังตำแหน่งที ่ เกษียณอายุราชการแต่ละปีเพื ่อให ้เก ิดค ุณภาพ                
และประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน 
ปัญหาและอุปสรรค 
         การได้รับจัดสรรตำแหน่งและอัตราที่เกษียณอายุราชการจากต้นสังกัดน้อยกว่าตำแหน่งที่เกษียณทำให้ 
ขาดแคลนอัตรากำลังครูในภาพรวม 
ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     1) สามารถนำไปใช้วางแผนกำหนดจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
     2) สามารถนำไปใช้ในการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
ตรงตามความต้องการกลุ่มสาระที่ขาดแคลนของสถานศึกษา 
     3) สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
     4) สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนผลิตครูให้ตรงกับความขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
โดยใช้คนในพื้นที ่
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      5) สามารถพยากรณ์ความขาดแคลนอัตรากำลังล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ    สรรหา
อัตรากำลังมาชดเชยตำแหน่งที่เกษียณไปในแต่ละปีได้อย่างทันท่วงที 
      6)  โรงเรียนมีแผนอัตรากำลังเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
กำหนดทิศทางการพฒันาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
      7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   สามารถกำหนดกำลังคน ให้สอดคล้อง

อย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน และภารกิจในสถานศึกษาได้  
      8) ผู้บริหารสามารถนำไปใช้กำกับ  ดูแล  ติดตาม  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู
ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6.  โครงการการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือกและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ                 
     และลูกจ้างทุกประเภท  งบประมาณท่ีใช้ 38,495 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        มีจำนวนผู้สอบคัดเลือกผ่านในตำแหน่งครูขาดแคลนในวิกฤตและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 54 ราย 
     เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนมีอัตรากำลังครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และครูวิกฤตปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีบุคลากร      
ทำหน้าที่สอนเกิดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมประสิทธิผลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
        ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการและความขาดแคลนอัตรากำลังครู
และบุคลากร 
ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาให้ย้าย โอน บรรจุแต่งตั้งและการเกลี่ย
อัตรากำลัง จำนวน 200 ราย และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

7.  โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา 
งบประมาณท่ีใช้ 4,500 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาในสังก ัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
เข้าร่วมโครงการ  133  คน 
     เชิงคุณภาพ 
       1.ข้าราชการครูและ บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพ 
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ข้าราชการครูบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถนำ
ความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
       3. ข้าราชการครูบุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให้บริ การ       
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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      4. บุคลการทางการศึกษาได้เพิ ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
      5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักสามัคคีในหมู่คณะอันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
สู่ความเป็นเลิศ 
ปัญหาและอุปสรรค 
     1. ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน มีระยะเวลาที่จำกัด 
     2. ช่วงเวลาไม่เหมาะสม  เนื่องจากเป็นฤดูฝน ไม่สะดวกในการเดินทาง  และการศึกษาดูงาน 
     3. ยานพาหนะที่ใช้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลการในสำนักงานเขตพ้ืนที่พารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  
เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการรวบรวมกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมมาไว้ใน
โครงการนี้  ซึ่งประกอบด้วย   

-การศึกษาดูงานตามบริบทของสถานศึกษา    
-การสะท้อนผลการศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทของสถานศึกษา   
-การมอบเกียรติบัตร/โล่   เพ่ือเป็นการเชิดชู สำหรับสถานศึกษาที่ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านต่าง  ๆ  

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   และผ่านการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลกการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

8.  โครงการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) งบประมาณท่ีใช้ 5,870 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ          
ค่าเป้าหมาย 7 ราย 
     เชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การสอน           
และได้รับการเชิดชูเกียรติ 
ปัญหาและอุปสรรค 
        ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และและมีความประพฤติในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีและยอดรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม  ได้รับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  และยกย่องหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 
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9.  โครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1  งบประมาณท่ีใช้ 50,000 บาท   
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  140  คน 
     เชิงคุณภาพ 
       1. ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการสร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
       2. ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว  ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
ตรงตามระเบียบและข้อกฎหมาย 
       3. ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว  เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์การ 
        4. ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว  เกิดจิตสำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวได้รับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจใน
การทำงาน 

10.  โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1 
       งบประมาณที่ใช้ 187,050 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ     
         มีผู ้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ  41.03%  ของบุคลากรทั้งหมดในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
      เชิงคุณภาพ 
        1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพของตนเอง 
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถนำความรู้          
ไปปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
       3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะ  และร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
       4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
       5. เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศท่ีประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาองค์กร 
       6. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง 
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ปัญหาและอุปสรรค 
       สถานที่ศึกษาดูงานมีระยะทางไกล  เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง  เนื่องจากอายุโดยเฉลี่ยของบุคลากร       
ในสำนักงาน 50 ปีขึ้นไป  ไม่สามารถเดินทางไกลได้  บางท่านมีโรคประจำตัว   
ข้อเสนอแนะ 
       ควรสำรวจความต้องการของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  
ว่าต้องการพัฒนาตนเองในด้านใด  และสถานที่ในการศึกษาดูงาน  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       1. บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถนำความรู้ไปปรับปรุง
ในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
       3. บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1        
สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน  งบประมาณที่ใช้ 20,500 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค (2)  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน  114  คน 
     เชิงคุณภาพ 
       1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1  สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษา
เทียบเคียง ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำดับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
       2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 เป็นสำนักงานที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560  
      3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 นำเสนอการประเมินตนเองในรายงาน         
การประเมินตนเองของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามแบบประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          ตามมาตรฐานที่  1 ประกอบด้วย 3   ตัวบ่งชี้  14  ประเด็นการพิจารณา 
          ตามมาตรฐานที่  2 ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัด 25  ประเด็นการพิจารณา 
          ตามมาตรฐานที่  3 ประกอบด้วย 6   ตัวชี้วัด  17  ประเด็นการพิจารณา 
ปัญหาอุปสรรค 
       ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  นำผลการติดตามและประเมิน

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพ่ือสะท้อนผลการประเมินให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1.  โครงการจัดทำความตกลงร่วมมือเพื่อการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     งบประมาณท่ีใช้ 6,790 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ครูแนะแนว ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน นำนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  829  คน ได้เข้าร่วมโครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ        
ประจำปีการศึกษา 2562  
     เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน มีองค์ความรู้
ได้รับแรงกระตุ้น การส่งเสริมการศึกษาต่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสายอาชีพและสายสามัญตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่กำหนดสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ  เป็น 50 : 50 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ช่วงแรก ๆ สถานการณ์ 
ยังไม่รุนแรงทำให้การมาเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนมีความกังวลในการนำนักเรียนมาร่วมโครงการ การอยู่
รวมกันเป็น หมู่คณะ 
 2. สถาบันอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน หลายแห่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากตรงกับการ
จัดงาน/กิจกรรมของทางสถาบัน 
ข้อเสนอแนะ 
           หน่วยงานระดับกรมอาชีวศึกษาจังหวัด ควรร่วมกันจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเป็นจุดเดียว 
และแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับ ม.ต้น ไปร่วมรับการแนะแนว เพ่ือนักเรียนจะได้รับความ
หลากหลายในการเป็นทางเลือกสำหรับอนาคตที่จะศึกษาต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
         ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกแห่ง ได้เข้าใจในการสร้างความ
ตระหนักและมีองค์ความรู้ในการและส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส 
จำนวน 44 โรงเรียน มีความรู้และสามารถเลือกการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายอาชีพ ครบ 100 % 
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2.  โครงการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำประจำปีการศึกษา 2563  
     งบประมาณท่ีใช้ 6,790 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
          ครูแนะแนว ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน นำนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  829  คน ได้เข้าร่วมโครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 
ประจำปีการศึกษา 2562  
    เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน มีองค์ความรู้ 
ได้รับแรงกระตุ้น การส่งเสริมการศึกษาต่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสายอาชีพและสายสามัญตามนโยบาย 
ของรัฐบาล ที่กำหนดสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ  เป็น 50 : 50 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรับโควิด – 19 ช่วงแรก ๆ สถานการณ์ยังไม่รุนแรงทำให้การ
มาเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนมีความกังวลในการนำนักเรียนมาร่วมโครงการ การอยู่รวมกันเป็น หมู่คณะ 
        2. สถาบันอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน หลายแห่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากตรงกับ 
การจัดงาน/กิจกรรมของทางสถาบัน 
ข้อเสนอแนะ 
       หน่วยงานระดับกรมอาชีวศึกษาจังหวัด ควรร่วมกันจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเป็นจุดเดียว      
และแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับ ม.ต้น ไปร่วมรับการแนะแนว เพื่อนักเรียนจะได้รับความ
หลากหลายในการเป็นทางเลือกสำหรับอนาคตท่ีจะศึกษาต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 15 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพ มีความรู้และสามารถเลือกอาชีพที่สนใจและมีรายได้ในระหว่างเรียนและเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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3.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  
     ประจำปีการศึกษา 2562  งบประมาณท่ีใช้  60,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
จำนวน  45  โรงเรียน แบ่งเป็นโซนตะวันออก และโซนตะวันตก 
         2. นักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ในสังกัดจำนวน 2,423 คน เข้าร่วม
กิจกรรมและเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
     เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด มีพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกัน 
เป็นหมู่คณะได้มีการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและเปิดโอกาส           
ให้นักเรียนได้เล่นกฬีาและแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
ปัญหาและอุปสรรค 
        1. การจัดการแข่งขัน เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนใกล้สอบและการทดสอบอ่ืน ๆ นักเรียนบางคนไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรมได้ 
        2. โรงเรียนขยายโอกาสบางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อย แต่มีนักกีฬาที่มีความสามารถ/ด้านกีฬาเฉพาะตัว 
ข้อเสนอแนะ 
       ในทุกปีการศึกษา โรงเรียนควรมีโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกด้านกีฬา  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด   มีพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ  ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เล่นกีฬาและแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถและสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ  

4.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2563  
      งบประมาณที่ใช้ 1,617 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการอนุญาตเปิดบ้านเรียน            
จำนวน 5 บ้านเรียน และออกประเมินบ้านเรียน (Home school) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
         1. บ้านเรียนภูมิพัทธ์  นักเรียนจำนวน 1 คน ระดับการศึกษาท่ีขอเปิด ระดับปฐมวัย  
         2. บ้านเรียนนักกอล์ฟ นักเรียนจำนวน 1 คน ระดับการศึกษาท่ีขอเปิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
         3. บ้านเรียนไวร์ด นักเรียนจำนวน 2 คน ระดับการศึกษาที่ขอเปิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
          4. บ้านเรียนเพ่ิมสุข นักเรียน จำนวน 2 คน ระดับการศึกษาที่ขอเปิด ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 
          5. บ้านเรียนภูวพัฒน์ นักเรียน จำนวน 1 คน ระดับการศึกษาที่ขอเปิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ในปีการศึกษา 2563 มีบ้านเรียนที่ขอยกเลิก จำนวน 2 บ้าน คือ 
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   5.1 บ้านเรียนกู่ทอง  เพ่ือนำนักเรียนเข้าเรียนในระบบ  
   5.2 บ้านเรียนริรันดา  เพ่ือนำนักเรียนไปศึกษาต่อการศึกษาทางไกล 

     เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที ่จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษา           
ได้รับความรู้ทางด้านการศึกษาตามความต้องการ และเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2551 
และได้รับการประเมินและพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การยื่นแบบขอเปิดบ้านเรียน/ศูนย์การเรียนที่ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในแนวปฏิบัติ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาในแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
         1.  จัดประชุม อบรม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องบ้านเรียนศูนย์การเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติ ที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามแนวทางการปฏิบัติและระเบียบ ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
         2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบ้านเรียน/ศูนย์การเรียนเพ่ือให้
เข้าใจในทิศทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาของบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
         สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบ้านเรียน ศูนย์การเรียน ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาและความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน   

 5.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
     งบประมาณท่ีใช้ 26,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีชุดการเรียนรู้สำหรับ
ครูในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการทำธุรกิจ (e-Commerce) การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ :AI (Artificial 
Intelligence) และการจัดการเรียนรู้ DLTV ที่เน้นกระบวนการ Active Learning 
     เชิงคุณภาพ 
        ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการทำธุรกิจ (e-Commerce)  
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ :AI (Artificial Intelligence) และ การจัดการเรียนรู้ DLTV ที่เน้นกระบวนการ  
Active Learning 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนบางโรงเรียนอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบทำให้การพัฒนามีความล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสติปัญญา กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
      3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะในการทำงาน   

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการการจัดกาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    งบประมาณท่ีใช้ 17,420 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก
การผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      2. เป็นการลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน 
      3. ลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
      4. การบูรณาการเรื่องการจัดการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก 
ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
      5. มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน  เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
       6. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะและ
ผลิตสื่อการตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก การ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็น
แบบอย่างให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่ควรแก่การเผยแพร่ขยายผล 
       7. เป็นเครือข่ายกับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้กิจกรรมลด คัดแยกขยะและ          
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการฯ 
ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง ได้นำ
ความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียน ขยายโอกาสที่ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้การลดใช้พลังงาน ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 3  ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานฯ นำมาถอดบทเรียน
ในการสร้างคู่มือการดำเนินงานนำสู่โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้ปฏิบัติตามคู่มือ และ สพป.ขอนแก่น เขต 1 มี
โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานด้านการ 5 ขนาด  คือ 1. ขนาดเล็กพิเศษ 2.ขนาดเล็ก 3. ขนาดกลาง 4. 
ขนาดใหญ่ 5. ขนาดใหญ่พิเศษ 
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2.  โครงการ KKone1 Clean and Green Office  งบประมาณท่ีใช้ 5,010 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         1. ร้อยละ 90 ของบริเวณพ้ืนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาน 
         2. ร้อยละ 90 ของขยะมูลฝอยได้รับการเก็บและกำจัดไม่ส่งกลิ่นรบกวน 
     เชิงคุณภาพ            
         1. บริเวณพ้ืนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการปรับปรุงพัฒนา        
ภูมิทัศน์อย่างสวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนราชการและสถานศึกษาในสังกัดนำไปเป็นแบบอย่างในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
         2. ขยะมูลฝอยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการกำจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ บุคลากรในสำนักงานมีการลด  และการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะได้ถูกต้อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1.  เทศบาลนครขอนแก่น เข้ามาทำการเก็บขยะของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทำให้มีขยะตกค้าง       
         2. ไม่มีที่ทิ้งขยะที่เป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่        
         3. ขาดอุปกรณ์ในการตัด ตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดใหญ่                        
         4. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดได้มีการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในส่วนราชการมากขึ้น   
         5. การประชุมสัมมนา อบรมบุคลากรที่ใช้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1          
เป็นสถานที่อบรม จะมีขยะมูลฝอยที่เป็นโฟมตกค้างเป็นจำนวนมาก 
         6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคต้องใช้เวลา เช่น การใช้แก้วน้ำส่วนตัว  
ข้อเสนอแนะ 
      ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
มีการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย สวยงามทั้งอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาในสังกัดในการจัดภูมิทัศน์ 
อาคาร สถานที่ สมกับเป็นสำนักงาน Clean and Green Office 

3.  โครงการพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
     งบประมาณท่ีใช้ 24,060 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  
     เชิงคุณภาพ 
        รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็น                  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เสร็จทันกำหนดเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 



46  
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
        ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)  
เสร็จทันกำหนดเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด 

4.  โครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
     งบประมาณท่ีใช้ 27,740 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รายงานตัวชี้วัดในระบบ KRS  
จำนวน 23 ตัวชีว้ัดครบตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด และทันตามกำหนดเวลา 
     เชิงคุณภาพ 
       มีผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ในระบบ KRS) อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน          
ได้ลงนามพันธะสัญญาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครบทุกคน 
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5.  โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (บริจาคโลหิต) งบประมาณท่ีใช้ 9,400 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
       มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ไม่ต่ำกว่า 100 คน/ครั้ง 
    เชิงคุณภาพ 
       1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บริจาคโลหิตด้วยทัศนคติเชิงบวก คิดบวก สร้างกุศลจิต  
ทำให้จิตใจเบิกบานจาก “การให้”โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนได้ทำความดี เป็นไปเพื่อยังประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อ่ืน 
       2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมพูนจิตสำนึกสาธารณะเกื้อกูลกันในการอยู่ร่วมกัน 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. บุคลากรในสังกัด ไม่เห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ที่รอรับการรักษา 
      2. อายุของผู้บริจาคและการมีโรคประจำตัว 
ข้อเสนอแนะ 
      กระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น/จิตบริการ และเห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิต 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บริจาคโลหิตด้วยทัศนคติเชิงบวก คิดบวก สร้างกุศลจิต 
ทำให้จิตใจเบิกบานจาก “การให้” 

6.  โครงการจัดงานวันสำคญัและงานรัฐพิธีต่าง ๆ  งบประมาณที่ใช้ 41,150 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
      1.  วันรัฐพิธี/ราชพิธีปีละ 25 พิธี 
      2. ประเพณีวันสำคัญ ปีละ 6  วัน 
    เชิงคุณภาพ 
      1. งานรัฐพิธี/ราชพิธี บคุลากรร่วมพิธี 100% 

 2. งานวันสำคัญ ดำเนินการจัดงานตามประเพณี บุคลากรร่วมงาน 100% 
ปัญหาและอุปสรรค 
      1. ผู้รว่มงานราชพิธี จากหลายหน่วยงาน แต่สถานที่จัดงานค่อนข้างคับแคบ 
      2. งบประมาณในการจัดงานวันสำคัญน้อย เห็นควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดงาน 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      บุคลากรในสำนักงานมีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี สืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
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7.  โครงการ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา 
     งบประมาณท่ีใช้ 21,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. ผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 16 คน 
        2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน  156  คน 
       3. บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จำนวน  65  คน 
     เชิงคุณภาพ  
       1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม – หน่วย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้รับทราบ นโยบาย ข้อราชการสำคัญ เร่งด่วน และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน 
        2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วย และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน 
        3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วย และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
        4. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. งบประมาณไม่เพียงพอ  
       2. สถานที่จัดประชุม คับแคบไม่สะดวกในการจัดแบ่งกลุ่ม เนื่องจากมีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก 
       3. ระยะเวลาประชุม สั้นเกินไป ไม่เพียงพอกับการนำเสนอวาระการประชุม  
ข้อเสนอแนะ 
      1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
      2. ควรจัดประชุมที่มีสถานที่กว้างขวาง สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้เพียงพอและได้รับความสะดวก   
      3. ควรกำหนดระยะเวลาในการประชุมเพ่ิมข้ึน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. ผู้เข้าประชุม มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
      2. ผู้เข้าประชุม ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
      3. ผู้เข้าประชุม ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขการทำงานร่วมกัน       
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8.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
     ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด 12 กลุ่ม จากโรงเรียนในสังกัด  ทั้งหมด 
156 โรงเรียน 
    เชิงคุณภาพ 
        สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจน  
กลุ่มสถานศึกษา มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ และอำนาจโครงสร้างการกำกับดูแล สถานศึกษา        
และ กลุ่มสถานศึกษา สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการบริหารงาน        
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป 
ปัญหาและอุปสรรค         
       ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
        วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกลุ่ม ควรจะมีวาระครั้งละ 2 ปีการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษา ดำเนินงานได้ต่อเนื่องในส่วนของงานที่ดำเนินการตามนโยบายหรืองานที่
จะต้องทำต่อเนื่องภายในกลุ่มสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      สถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการกลุ่มสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลกิจการและการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 

9.  โครงการอบรมขั้นตอน กระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีและการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและการขายทอดตลาด งบประมาณท่ีใช้ 49,500 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือได้รับมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 154  โรง 
     เชิงคุณภาพ 
        1.  เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือได้รับมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ      
การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
         2.  โรงเรียนจัดทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
ขอนแก่น เขต 1 ภายใน 31 สิงหาคม 2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1.  ผู้เข้ารับการอบรมบางรายไม่นำคู่มือการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีมาด้วย 
        2.  ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่อยู่ในไลน์กลุ่มการเงินเขตฯ ไม่มีข้อมูลทรัพย์สิน        
ของโรงเรียน 
        3.  โรงเรียนส่งผู้รับการอบรมเกินจำนวนที่กำหนด สถานที่รับผู้เข้าอบรมได้จำกัด  
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ข้อเสนอแนะ 
        1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องการแบบฝึกปฏิบัติทั้งรูปแบบ Excel File และเอกสาร 
        2. ผู้เข้ารับการอบรมบางรายต้องการโปรแกรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 
        3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานแรกของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดอบรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ทำให้ได้รับความสนใจจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากเขตอื่น  
        4. การฝึกปฏิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่าง
มาก มีการแลกเปลี่ยน และตอบข้อสักถามถึงประเด็นต่าง ๆ เพื่อที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       1.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสพป.ขอนแก่น เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ มีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการบริหารพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ       
       2.  จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ครบทกุโรง  โรงเรียนมีทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
      3.  ได้คะแนนตามตัวชี้วัด 6.8.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง
ที่ 1 ความถูกต้อง ข้อที่ 1.5 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา    จำนวน 10 โรง 
 
10. โครงการประชุมปฏิบัติการ  การยื่นขอรับบำเหนจ็บำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์               
(Pensions’ Electronic Filing) ของข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณที่ใช้ 47,635 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         ผู้เข้ารับอบรมจำนวน  135  คน วิทยากรและคณะดำเนินงาน  จำนวน  25  คน 
      เชิงคุณภาพ 
         ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการและเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญได้ทราบ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่าย และการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญรวมถึงรายงาน
การเบิกจ่ายเงินของตนเองในมิติต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
Smartphone 
ปัญหาและอุปสรรค  
         1. ผู้เข้ารับการอบรมบางรายไม่นำคู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pension’s Electronic Filing) และโน้ตบุ๊กมาด้วย 
         2. ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลให้แทนการปฏิบัติเอง 
        3. ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วน ไม่ทราบว่าเขตจัดอบรม  เนื่องจากไม่มีธุรการโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
         1. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการและเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญได้
ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่าย และการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญรวมถึง
รายงานการเบิกจ่ายเงินของตนเองในมิติต่างๆด้วยตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่าน 
ระบบโทรศัพท์มือถือ Smartphone 
         2. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเกิดมีขวัญและกำลังใจที่จะดำรงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป 

11.  โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณท่ีใช้ 28,765 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
         1.  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
         2.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
       เชิงคุณภาพ 
         1. บุคลากรในสำนักงาน และสถานศึกษาสามารถทราบข้อมูลและได้รับการส่งเสริมด้านความรู้  
การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตร  
กับสิ่ งแวดล้อม  
ปัญหาและอุปสรรค 
        บุคลากรและสถานศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ 
        จัดทำแผ่นพับและคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

12.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (IAQA) งบประมาณท่ีใช้ 32,865 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
          1.  ผู้บรหิารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชโีรงเรียน  และเจ้าหนา้ที่พัสดุโรงเรียน  จำนวน  75  คน 
         2. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จำนวน  10  คน 
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      เชิงคุณภาพ 
         1. สถานศึกษาที่รับการตรวจและสอบทาน  สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ   
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ได้ถูกต้อง 
         2. หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 ให้คำปรึกษา  
แนะนำ  กำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ แก่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 

ปัญหาและอุปสรรค 
         1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ไม่ให้ความสำคัญในการตรวจและสอบทานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
         2. เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 
         1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
         2. สร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายในสำหรับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        1. ผู้ตรวจสอบภายในของ สพป. มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 
       2. สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุมีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ มีหลักฐานการรับ-จ่าย ถูกต้องครบถ้วน 
       3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบฯ และจัดเก็บเอกสารตามลำดับรายการ
ที่เกิดขึ้นถูกต้องและครบถ้วน 
       4.  ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ระหว่างกัน 
    
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
          งบประมาณที่ใช้ 55,655 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
        1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา           
ในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน 
     เชิงคุณภาพ  
       1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีเอกสารหลักฐานในการพัฒนางาน  
ให้มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน 
       2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา           
ในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
       ในปีการศึกษา 2563 ภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ทำให้มีเวลาในการ
ดำเนินกิจกรรมค่อนข้างจำกัด และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ          
มีภารกิจหลายอย่าง จึงทำให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไม่พร้อมเพรียงกันเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะ 
      ให้มีการติดตามและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกในการดำเนินงาน 
 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีเอกสารหลักฐานในการพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน 
      3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  งบประมาณท่ีใช้ 400,750 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  นโยบายการจัดการศึกษาในทิศทาง
และเป้าหมายเดียวกัน  ร้อยละ 100 
       2. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 100 
       3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการสะท้อนผล / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
       4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     เชิงคุณภาพ 
       1. สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ         
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในระดับดีมาก 
       2. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
       3. นักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีสมรรถนะด้านการเขียนภาษาไทย 
และการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. เวลาที่ใช้ในการอบรมมีจำกัด ควรเพ่ิมจำนวนวันมากขึ้น 
       ๒. ควรจัดการอบรมช่วงก่อนเปิดเรียนหรือในเดือนแรกของการเปิดเรียน เพ่ือนำความรู้ที่ได้มาออกแบบ
วางแผนในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน O-NET การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน RT การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT: National Test และการ
อ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       3. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทำคู่มือ เอกสาร และแบบทดสอบต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา  
เรื่องทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ 
     ๒. การเรียนการสอนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มากขึ้น มีการวัดและการประเมินที่หลากหลายในการประเมินตามสภาพจริง 
     ๓.  ควรส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ผู้เรียนมีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
    4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    7. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

3.  โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1 
     งบประมาณท่ีใช้ 65,400 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563-2565  
       3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์        
และจุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่สนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่ชัดเจน ถูกต้อง 
สมบูรณ์ 100% 
     เชิงคุณภาพ 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ได้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และต้นสังกัด รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ          
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
        1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่แน่นอน ไม่สามารถกำหนดวงเงินประมาณในการทำแผนได้ถูกต้อง 100% 
       2. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากต้องรออนุมัติจาก กศจ. 
       3. เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)    
       4. การโอนเงินงบประมาณล่าช้า  
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ข้อเสนอแนะ 
       1) ปรับแนวทางการดำเนินงานโดยลดขั้นตอนการนำเสนอขออนุมัติ ให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ 
ดำเนินการได้อย่างอิสระ ไม่ต้องรออนุมัติจาก กศจ. 
       2) ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณสำหรับงบประจำ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสูงมาก  
เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  
       3) โอนเงินงบประมาณให้ทันและสอดคล้องกับการดำเนินงาน  
       4) มีการกำหนดวงเงินที่ชัดเจน  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้นสังกัด และองค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้ 34,495 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอขอ
งบประมาณได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
       2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณตามกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ 100 
    เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพอาคารเรียน          
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง  ตลอดถึงสภาพภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนส่งผล 
ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 ปัญหาและอุปสรรค 

      การย้ายโรงเรียนของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 

        1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณของ
โรงเรียน   
        2. จัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณ เพ่ือโรงเรียนในเป็นแนวทางการดำเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีสภาพสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
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6.  โครงการ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานทั้งระบบ งบประมาณท่ีใช้ 17,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จำนวน  100 เล่ม 
     เชิงคุณภาพ 
        1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการการติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1นำผลไปใช้ในการดำเนินงาน  
การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ให้ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทางเว็บไซต์เขตพ้ืนที่ และ สาธารณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
        เนื่องจากติดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 
ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นำผลไปใช้ในการดำเนินงาน การ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
       3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       4.  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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7. พัฒนาระบบเครือข่าย/ระบบการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) งบประมาณที่ใช้ 49,320 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1.  สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาขอนแก ่น เขต 1 เข ้าร ่วมประช ุมทางไกล  
(Video Conference) กับส่วนกลางมากกว่าร้อยละ 80 
       2.  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมทางไกล  
(Video Conference) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที ่กับโรงเรียนเพื ่อการบริหารหรือจัดการเรียนการสอน 
มากกว่า 12 เรื่องต่อปี 
    เชิงคุณภาพ 
            สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถดำเนินการจัดประชุม  
(Video Conference) ที่มีความพร้อมทั ้งในส่วนของอุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีทักษะและความ
ชำนาญในการจัดประชุม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอด
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมได้เป็นอย่างดี 
ปัญหาและอุปสรรค 
        1. การดูแลระบบดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ต้องใช้บุคลากรที ่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้จากการฝึกอบรมและประสบการณ์  
ในการดำเนินงาน เมื่อขาดบุคลากรเนื่องจากการย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการอาจส่งผลให้เกิดปัญหา  
ในการดูแลระบบได ้
       2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตจุดที่จัดประชุมระดับโรงเรียนไม่เสถียรภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ทั้ง 10 แห่ง มีระบบการประชุมทางไกล Video Conference ที่ทันสมัย ครบถ้วน สามารถใช้งานได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
 

งบจาก สพฐ./งบจากหน่วยงานอ่ืน 
1.  โครงการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) อย่างมีประสิทธิภาพ   งบประมาณที่ใช้ 83,080 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
        การบริหารจัดการสอบ : สถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ 174 แห่ง ( 176 โรงเรียน) สามารถนำส่งข้อมูล
นักเรียนรายคนผ่านระบบ NT Access ปฏิบัติงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระบุในคู่มือการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
        การดำเนินการสอบ : สถานศึกษาที ่เป็นสนามสอบในศูนย์สอบ RT สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 174 แห่ง สามารถบริหารจัดการสอบตามคู ่ม ือการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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        การตรวจเยี่ยมสนามสอบ : คณะกรรมการทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ โดยยึดแนวปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
        การนำส่งข้อมูลผลการสอบ : สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบทุกแห่ง สามารถนำส่งข้อมูลผลการสอบผา่น
ระบบ NT Access ภายในเวลาที่กำหนด 
    เชิงคุณภาพ 
        สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดให้ศูนย์สอบ
ดำเนินการประเมินในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สอบ 
RT สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
       ประชุมครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงการสอบ RT ผุ้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มเครือข่าย ในวันจันทร์ที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือกำหนดวันสอบร่วมกัน มติที่ประชุมเห็นชอบจัดสอบ RT ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
        ประชุมครั ้งที ่ 2 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์/ประธานสนามสอบและกรรมการคุม
สอบที่มาจากต่างโรงเรียน) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้สถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบทั้ง 155 สนาม
สอบในศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดสอบ : การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดประชุมชี้แจงขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบ(ต่างโรงเรียน)  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
สามารถบริหารจัดการสอบให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสเป็นไปตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ปัญหาและอุปสรรค  
       การตรวจและให้คะแนน เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระดับกลุ่มเครือข่าย แบบประเมิน มีหลากหลาย
รูปแบบ มีทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ เนื่องจากรูปแบบการตรวจให้คะแนนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ของกรรมการตรวจและให้คะแนน อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือคะแนนผลการทดสอบซึ่งหากผลการทดสอบ 
ไม่สะท้อนสภาพการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนที่แท้จริง สารสนเทศที่ได้รับก็ไม่สามารถนำไปพัฒนา
คุณภาพนักเรียนรายบุคคลได้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
ข้อเสนอแนะ 
    ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
     2. ครูผู้สอนประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ 

2.  โครงการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณท่ีใช้ 91,430 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
       1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 
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       2. นักเรียนร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 
2562 
    เชิงคุณภาพ 
       1.  สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
       3.  สถานศึกษานำข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรค 
      ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
     ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
      2. ครูผู้สอนประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ 
  3.  โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     งบประมาณท่ีใช้ 493,092 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
    1. ข้อมูลสารสนเทศแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 

จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ค่าเฉลี่ย 
ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี
การศึกษา 
2561 

 
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี
การศึกษา 
2562 

เข้า
สอบ 

ผลการ
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

 ร้อยละ 
    เข้า
สอบ 

ผลการ
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 2,488 1,611 64.75 2,423 1,123 46.35 -18.40 -28.42 
ภาษาอังกฤษ 2,488 405 16.28 2,423 276 11.39 -4.89 -30.02 
คณิตศาสตร์ 2,488 532 21.38 2,423 268 11.06 -10.32 -48.27 
วิทยาศาสตร์ 2,488 474 19.05 2,423 341 14.07 -4.98 -26.13 
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2. ข้อมูลสารสนเทศแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 

จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ย 

ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี
การศึกษา 
2561 

 
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี
การศึกษา 
2562 

เข้า
สอบ 

ผลการ
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

 ร้อยละ 
    เข้า
สอบ 

ผลการ
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 644 318 49.38 616 340 55.19 5.82 11.78 
ภาษาอังกฤษ 644 3 0.47 617 4 0.65 0.18 39.17 
คณิตศาสตร์ 644 15 2.33 616 7 1.14 -1.19 -51.21 
วิทยาศาสตร์ 644 22 3.42 617 3 0.49 -2.93 -85.77 

   เชิงคุณภาพ 
      ผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัดและการนิเทศติดตามให้ข้อแนะนำโรงเรียนในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ปัญหาและอุปสรรค 
      1. การกรอกข้อมูลเอกสารการจัดสอบต่าง ๆ ของคณะกรรมการระดับสนามสอบเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
      2. การระบุประเภทของนักเรียนในการเข้าสอบ O-NET ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อผลการสอบของนักเรียนและโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์เป้าหมาย 
     1) ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
     2) ครูผู้สอนประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ 
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4.  โครงการการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปกีารศกึษา 2562 
     งบประมาณท่ีใช้ 224,756 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        การบริหารจัดการสอบ : สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ 169 แห่ง จำแนกเป็น สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 152 แห่ง สถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ ่น จำนวน 5 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 12 แห่ง นำส่งข้อมูล
สารสนเทศจำนวนนักเรียนมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภายในเวลาที่
กำหนด ส่งผลให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำส่งข้อมูลไปยังสำนักทดสอบทางการศึกษาเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 คิด
เป็นร้อยละ 100 ภายในเวลาที่กำหนด  
        การดำเนินการสอบ : เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ 
ตามงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 25%  
ของจำนวนนักเรียนทั ้งหมด สถานศึกษาที ่เป็นสนามสอบทุกแห่งสามารถดำเนินงานการสอบตามกรอบ
นโยบายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กำหนด  โดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ จัดทำตารางสอบตามความเหมาะสม และนำส่งผลการทดสอบ ผ่าน E-mail address : 
standardtest.kk1@gmail.com ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบทุกแห่งสามารถ
กำหนดสัดส่วนการให้คะแนนสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานตามดุลพินิจของสถานศึกษา 
        การตรวจเยี่ยมสนามสอบ : คณะกรรมการทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ โดยยึดแนวปฏิบัติตามการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 42/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 
         การนำส่งข้อมูลผลการสอบ : สถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบทุกแห่ง สามารถนำส่งข้อมูลผลการสอบผ่าน  
E-mail address : standardtest.kk1@gmail.com ภายในเวลาที่กำหนด ( 15 มีนาคม 2563) 
เชิงคุณภาพ 
         สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดให้ศูนย์สอบ
ดำเนินการประเมินในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ได้ประชุมผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง (ผอ.เขต-รอง ผอ.เขต-ศึกษานิเทศก์/ประธานกลุ ่มเครือข่าย)   
ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดวันสอบร่วมกัน มติที่ประชุมเห็นชอบจัดสอบ ในระหว่าง  
วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 โดยมีประเด็นสำคัญที่นำเสนอท่ีประชุม ดังนี้ 
ปัญหาและอุปสรรค  

1. การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 กำหนดเป็น 
ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ซึ่งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สำนักทดสอบการทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ดำเนินการ เมื่อศูนย์สอบปฏิบัติตามอาจจะส่งผลให้
คะแนนผลการทดสอบมีความ คลาดเคลื่อน ความน่าเชื่อถือของคะแนนจะมีน้ อยกว่าการทดสอบ O-NET 
สารสนเทศผลการทดสอบอาจจะไม่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่แท้จริง ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรให้ 

2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อยเกินไป 
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ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

5.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
     งบประมาณท่ีใช้ 30,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         1.  โรงเรียนมีความรู้และสามารถประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 
         2.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 โรงเรียน ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการโรงเรียน
สุจริตอย่างมีคุณภาพ 
        2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ปัญหาและอุปสรรค 
        1.  โรงเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการ 
        2.  บุคลากรของโรงเรียน ขาดความพร้อมในระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารที่จำเป็นต้องรับการประเมิน 
โดยมีความพร้อมในระดับน้อยมาก 
ข้อเสนอแนะ 
        1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในบทบาทของต้นสังกัด ควรเร่งสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการบทบาท การประเมิน ITA 
        2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี เช่น การจัดทำ
เว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับการประเมินในปีต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        1. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
        ๒. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
        ๓. เขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

   ๔. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
(ITA ระดับสถานศึกษา) 
        ๕. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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6.  โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต) 
     งบประมาณท่ีใช้ 150,000 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีผลการประเมินผ่านระดับดี ขึ้นไป 
      เชิงคุณภาพ 
            บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  มีความตระหนัก ความรู้  
ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการรับการประเมิน ITA และมีการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
          1. บุคลากรขาดความตระหนักในการร่วมกันรับผิดชอบในการประเมิน ITA 
          2. บุคลากร ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการประเมิน ITA 
          3. ความพร้อมในระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารที่จำเป็นต้องรับการประเมินมีความพร้อมน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
      1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการรับการประเมิน ITA  
      2. ควรมีการศึกษาดูงาน จากองค์การที่มีความสำเร็จในการประเมิน ITA 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
     3. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
7.  โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                 
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ผลการดำเนินงาน 
      พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดและผลการดำเนินการ ดังนี้ 
       1. ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูเพื่อสร้างความเข้าเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สถานศึกษาสามารถตรวจสอบการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามประเด็น คือ 
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  1.1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศกำหนด 
  1.2 จ ัดทำแผนพัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของสถานศึกษาท ี ่ม ุ ่ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษา 
ของสถานศึกษา 
  1.3  ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
  1.4  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  1.5  ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  1.6  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
       2. การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2563 เน้นโรงเรียนที่จะประเมิน
คุณภาพภาพนอกรอบ 4 ส่วนโรงเรียนทั่วไปติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของสถานศึกษาโดยแบบประเมินฯ ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศรายโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและ
นำผลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
       3. การติดตั้งระบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียนรูปแบบห้องเรียนนำร่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 คือ โรงเรียนบ้านม่วง ใช้นวัตกรรม Co-5Step การประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ที่แท้จริงเกิดที่ห้องเรียน และปีการศึกษา 2563 ตั้งเป้าขยายผลห้องเรียนประกัน
คุณภาพการศึกษา คือ โรงเรียนที่จะประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จำนวน 17 โรงเรียน  
      4. ผลของความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานส่งผลให้ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา มีผลการ
พัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จำนวน 153 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 ดังนี้   
ระดับปฐมวัย  
ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม  

ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม ระดับปฐมวัย 
จำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 
๑๔๓ - - ๒๘/๑๙.๕๘ ๙๙/๖๙.๒๓ ๑๖/๑๑.๑๙ 

สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจำนวน ๑๔๓  โรงเรียน      
 คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในรายมาตรฐาน    
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก(ระดับปฐมวัย) 

จำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 
143 - - 24/16.79 87/60.84 32/22.37 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจำนวน 143   โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการ(ระดับปฐมวัย) 
จำนวน ระดับคุณภาพ 
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โรงเรียน 
ทั้งหมด 

กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 

143 - - 29/20.28 67/46.85 47/ 32.87 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจำนวน 143  โรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียบเป็นสำคัญ(ระดับปฐมวัย) 

จำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 
143 - - 23/16.09 95/66.43 25/17.48 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจำนวน 143   โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 

          กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยหลากหลายนวัตกรรม เช่น มอนเตสซอริ  
วอลดอร์ฟไฮสโคป บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และ 6 กิจกรรมหลักในหนึ่งวัน ที่สอดคล้อง          
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการพัฒนา โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินและรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตรน์อ้ย 
ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนขอรับการประเมินเพ่ือรับตราฯ จำนวน 45 โรงเรียน ผลผ่านการ
ประเมินทุกโรงเรียน นอกจากนี้นวัตกรรมอื่น ๆ มีโรงเรียนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เช่น มอนเตสซอริ
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วอลดอร์ฟโรงเรียนบ้านกอก เป็นต้น                                                                      
 จุดเด่น  มีการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยหลากหลายนวัตกรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาครูผลิตสื่อที่สำคัญจำเป็นต่อการจัดประสบการณ์ เช่น สื่อมอนเตสซอริ   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม  

ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จำนวน/ร้อย
ละ 

จำนวน/ร้อย
ละ 

จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 

153 - - 61/39.87 87/56.86 5/ 3.27 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จำนวน 153โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในรายมาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

จำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 
153 - - 57/37.25 88/58.17 8/5.23 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จำนวน 153 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการ(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 



66  
 

 

จำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 
153 - - 34/22.22 68/44.45 51/33.33 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จำนวน 153 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียบเป็นสำคัญ 
จำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ จำนวน/ร้อยละ 
153 - - 46/30.07 92/60.13 15/9.80 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จำนวน 153โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 กระบวนการพัฒนา   ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 ผลการพัฒนา  ผลการทดสอบระดับชาติลำดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ี  
 จุดเด่น  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกบัผล
การจัดการศึกษาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลจากการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถดำเนินงาน
พัฒนาการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยดำเนินตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ ่งดูได้จากการส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของ
สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาครบทุกโรงเรียน  
  2. ในการประเมินสรุปรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี พบว่าทุกโรงเรียนมีการจัดทำ
สรุปและเขียนรายงานได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  มีบางโรงเรียนที่ขาดรายละเอียดภายในที่ไม่กล่าวถึงร่องรอย
หลักฐาน (evidence base) ที่โรงเรียนดำเนินการให้คล้องกับประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาบาง
เล็กน้อย   นอกจากนี้ยังพบว่ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สถานศึกษาส่วนใหญ่เขียนรายงานได้อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ เพราะสถานศึกษามีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษารายงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี มีบางรายการที่สถานศึกษาดำเนินการ หรือปฏิบัติกันอยู่แล้วที่สถานศึกษาแต่ไม่ปรากฏ
ในรายงานการจัดการศึกษา เช่น ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา   
 3. ในส่วนของข้อมูลที่เป็นสารสนเทศในรายงานที่ยังขาดในบางโรงเรียน คือ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที ่ผ ่านมา โรงเรียนไม่นำมาประกอบในรายงาน เพื ่อแสดงให้เห็นถึง การวางแผนพัฒนา               
ข้อมูลผลการดำเนินสถานศึกษาในปีที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นผลการดำเนินที่สำเร็จของการพัฒนาการนำเสนอ
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ภาพรวมของการพัฒนาการจัดการศึกษาและแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตลอดจนภาคผนวกท่ีเป็นประโยชน์และให้ความชัดเจนต่อการดำเนินงาน 
 4. องค์ประกอบในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาควรจัดให้มีในรายงาน  
คือ ผลการดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน          
ของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาพรวมของการพัฒนาการศึกษาการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนภาคผนวกที่เป็นประโยชน์และให้ความชัดเจนต่อการดำเนินงานที่
ผ่านมาของสถานศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นภาพการทำงานของสถานศึกษาที่ชัดเจนและถูกต้องมาก
ที่สุด 
  5. ระดับการศึกษาปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนวัตกรรม
การศึกษาระดับปฐมวัยที ่โดดเด่น คือ การจัดประสบการณ์ตามแนวทางบ้านนักว ิทยาศาสตร์น ้อย  
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอฟร์ และไฮสโคป 
ซึ่งทุกนวัตกรรมมีโรงเรียนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนเรียนได้ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่สนใจ   
  6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามช่วง
วัย มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร และมีพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตยกล้าแสดงออก สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญจาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆอย่างหลากหลาย ตัวอย่าง เช่นด้าน
เทคโนโลยีด้านดนตรีและด้านกีฬายอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื ่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้มีผลการดำเนิน งาน   
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ข้อเสนอแนะ 
     ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     1. สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสามารถดำเนินงานภายใต้ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลชัดเจนตรวจสอบได้ 
     2. ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ และนำความรู้ประสบการณ์ท่ีได้สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

     3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของช่วงวัย 

     4. คณะกรรมการเครือข่ายที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและกำกับ 
ติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสามารถดำเนินงาน
ร่วมกับทีมท่ีปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค ของ สพฐ. 

8.  โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานทะเบียน School MIS งบประมาณท่ีใช้ 70,400 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
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      เชิงปริมาณ 
 1.  ร้อยละ 100 ของครูผู้ที่รับผิดชอบระบบงานทะเบียน School MIS มีความรูความเข้าใจในการ
จัดทำข้อมูลในระบบงานทะเบียน School MIS 
 2.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีการรายงานข้อมูลด้านการจบการศึกษาของผู ้เรียน 
ในระบบงานทะเบียน School MIS  
      เชิงคุณภาพ 
 1.  สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาและให้คำแนะนำปรึกษาหารือแก่ส ถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ปัญหาและอุปสรรค 
         ส่วนใหญ่โรงเรียนยังไม่บันทึกข้อมูลผู้เรียนในระบบงานทะเบียน School MIS ให้เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ 
         ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานทะเบียน School MIS อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพื่อให้ครู
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยแก้ปัญหากรณีโรงเรียนเปลี่ยนบุคลากร
รับผิดชอบระบบงานทะเบียน School MIS  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
         1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
         2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา และให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือแก่สถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

  9.  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด “งานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” งบประมาณที่ใช้ 245,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๔ โรงเรียน ๆ 
ละ ๘ คน จำนวน ๓52 คน ครูผู้ควบคุมและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงโรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๔4 คน วิทยากร  
จำนวน 35 คน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 9 คน  จำนวนรวมทั้งสิ้น 440  คน  
    เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนที ่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนากระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโ รงเรียน 
ให้เข้มแข็ง  จัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากร
ผู ้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ในการป้องกันและมีภูมิค ุ ้มกันต้านภัยยาเสพติดรวมทั ้งภัยคุกคามอื ่น ๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว และสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด 
และเฝ้าระวังปัญหาภัยคุกคามอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
        1.  ดำเนินการในช่วงฤดูฝนจึงเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมและการพักแรม 
         2.  นักเรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและต่างโรงเรียนซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการทะเลาะวิวาท 
        3.  มีนักเรียนหญิง (เนตรนารี) บางรายอาจจะภาวะปวดท้องประจำเดือนอาจทำให้ต้องพักระหว่าง          
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ข้อเสนอแนะ 
         ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น, อยากให้มีห้องเพ่ิมข้ึน, อยากให้ห้องน้ำสะอาด ยุงน้อยลง,อยากให้มีอีก,ห้องน้ำ
พัง, ควรมีกิจกรรมเดินป่าสอนเอาชีวิตรอด, อยากให้มีถังขยะข้างที่พัก, อยากให้มีกิจกรรมากขึ้น, อยากจัดให้
ครบทุกโรงเรียน, อยากให้มีกิจกรรมมากกว่านี้ เพ่ิมเนื้อหามากกว่านี้, จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        ลูกเสือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสที่เข้าอบรม ทั้ง 44 โรงเรียน  จำนวน 352 คน  ที่เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด และเป็นแกนนำ
ในการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีจำนวน
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
10.  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 
       งบประมาณท่ีใช้ 93,700 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
      การสอบแข่งขันรอบแรก ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
        เชิงปริมาณ 
  มีโรงเรียนในสังกัด และต่างสังกัด สมัครสอบคัดเลือกท้ังสิ้น  ๒,๓๒๕ คน   
  วิชาที่ทำการสอบ มี ๒ วิชา ดังนี้  
   ๑. วชิาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน    ๓๖๐ คน  จำนวน ๑๗ โรงเรียน 
   ๒. วชิาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน    ๘๒๒ คน  จำนวน ๒๔ โรงเรียน 
   ๓. วชิาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน    ๓๑๔ คน  จำนวน ๑๕ โรงเรียน 
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   ๔. วชิาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน   ๘๒๙ คน   จำนวน ๒๒ โรงเรียน 
       เชิงคุณภาพ  
 ผลการสอบคัดเลือกแข่งขันรอบแรก   รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๙๑ คน  ดังนี้  
 ๑. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน    ๒๓ คน  จำนวน  ๘  โรงเรียน 
 ๒. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน    ๑๖ คน  จำนวน  ๗  โรงเรียน 
 ๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน    ๒๓ คน  จำนวน  ๘  โรงเรียน 
 ๔. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน    ๒๙ คน  จำนวน  ๘  โรงเรียน 
การสอบแข่งขันรอบสอง ในวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๓ 
       เชิงปริมาณ 
 นักเรียนจากสถานศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น  จำนวน ๙๑ คน จาก ๘ โรงเรียน  ดังนี้ 
วิชาที่ทำการสอบ มี ๒ วิชา ดังนี้  
 ๑. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน    ๒๓ คน  จำนวน ๘ โรงเรียน 
 ๒. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน    ๑๕ คน  จำนวน ๗ โรงเรียน 
 ๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน    ๒๓ คน  จำนวน ๘ โรงเรียน 
 ๔. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน    ๒๖ คน   จำนวน ๗ โรงเรียน 
   รวมทั้งสิ้น ๘๗  คน  ขาดสอบ ๔ คน  

เชิงคุณภาพ  
 ผลการสอบคัดเลือกรอบสอง มีนักเรียนภายในจังหวัดขอนแก่น สอบผ่านรอบสอง จำนวน ๒ คน  
ดังนี้  
 ๑.  เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์   วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ประถม 
   ๒.  เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์ วชิาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ประถม 
ข้อเสนอแนะ 
     ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมกับได้
แสดงความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป
เป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

11.  โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ  
ประจำปี พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ใช้ 150,619 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
           มีโรงเรียนในสังกัด และต่างสังกัด คัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการท้ังสิ้นจำนวน 10 โรงเรียน  
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 2,071 คน   
           วิชาที่ทำการสอบ มี ๓ วิชา ดังนี้  
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              ๑. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  จำนวน    768 คน 
    ๒. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน      88 คน 
    ๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,215 คน 
       เชิงคุณภาพ  
   ผลการสอบคัดเลือกแข่งขันรอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  ดังนี้  
 ๑. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
     - รางวัลเหรียญทอง    จำนวน     42  เหรียญ 
     - รางวัลเหรียญเงิน     จำนวน     82  เหรียญ 
     - รางวัลเหรียญทองแดง            จำนวน   229 เหรยีญ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เข้าสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จำนวน 123 คน  
(รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
 ๒. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
      - รางวลัเหรียญทอง    จำนวน   6   เหรียญ 
      - รางวลัเหรียญเงิน     จำนวน   9  เหรียญ 
      - รางวลัเหรียญทองแดง  จำนวน 15  เหรียญ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จำนวน 15 คน (รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
 ๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
     - รางวัลเหรียญทอง   จำนวน   63 เหรียญ 
      - รางวลัเหรียญเงิน    จำนวน 128 เหรียญ 
      - รางวลัเหรียญทองแดง จำนวน 162 เหรียญ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จำนวน 191 คน  
(รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
     การสอบแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 
         เชิงปริมาณ 
     มีโรงเรียนและนักเรียนจากท้ัง 11 เขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
     วิชาที่ทำการสอบ มี ๓ วิชา ดังนี้  
       ๑. วชิาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   จำนวน    371  คน 
       ๒. วชิาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     จำนวน      60  คน 
       ๓. วชิาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   จำนวน    761  คน 
                        รวมทั้งสิ้น 1,192  คน 

  เชิงคุณภาพ 
      ผลการสอบคัดเลือกแข่งขันรอบสอง (ระดับประเทศ)   

      1. วชิาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรวม 931 คน  
 รางวัลเหรียญทอง      จำนวน  119  คน 

 รางวัลเหรียญเงิน       จำนวน  191  คน 
 รางวัลเหรียญทองแดง      จำนวน  247  คน 
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 รางวัลชมเชย       จำนวน  364  คน 
      2. วชิาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรวม 869 คน  

 รางวัลเหรียญทอง      จำนวน  132  คน 
 รางวัลเหรียญเงิน       จำนวน  192  คน 
 รางวัลเหรียญทองแดง      จำนวน  236  คน 
 รางวัลชมเชย       จำนวน  309  คน 

ข้อเสนอแนะ 
    ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก 
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถสู่เวทีโลกได้
อย่างเต็มภาคภูมิ ได้รับเหรียญรางวัลสร้างเกียรติประวัติต่อนักเรียน ครอบครัว โรงเรียนและประเทศต่อไป 

12.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 งบประมาณที่ใช้ 6,598 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2556 
ทั้ง 3 อำเภอ และมีข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น  
       เชิงคุณภาพ 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการกำกับดูแล ดำเนินการตามนโยบาย  
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปี 2563  มีเด็กเข้าเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ 100 %  
ปัญหาและอุปสรรค 
        การย้ายภูมิลำเนาของผู้ปกครอง  การหย่าร้างของผู้ปกครอง  การเปลี่ยนชื่อ–สกุลของประชากรวัยเรยีน 
ข้อเสนอแนะ 

  การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานด้านข้อมูลประชากรวัยเรียน กับหน่วยงานอื่น ๆ  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลประชากรวัยเรียนครบ 156 โรงเรียน 
      2. ติดตามเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
ครบ 100 % 
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    13. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
      1. สถานศึกษาในสังกัดจัดที่ครูผู้สอนผ่านการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง STEM  
Education  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.46มีรายละเอียดดังนี้ 
          1.1 สถานศึกษาในสังกัดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM  Education   
จำนวน 115 โรงเรียน ด้วยการอบรมผ่านระบบทางไกลแต่ครูที่ร่วมโครงการในกลุ่มสถานศึกษาขยายผลให้ครู 
ในกลุ่มสถานศึกษาเดียวกันทำให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ให้ นักเรียนตามแนวทาง  
STEM  Education จำนวน 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  84.35 
 1.2 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM Education  จำนวน 41 โรงเรียน  
คือ สถานศึกษาที่มีครูผู ้สอยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาและมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง STEM Education จำนวน 41 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 
 1.3 ครูที่เข้ารับอบรมด้านสะเต็มศึกษาขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ให้กับครูในสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาตนเอง  
          2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์การพัฒนาครูพี่เลี้ยงสะเต็ม
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเข้ารับการอบรมเป็นครูพี่เลี้ยงศูนย์สะเต็มศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 (สพฐ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  สำนักบริหารการศึกษาเอกชน 
(สช.)  และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ในปี 2561 – 2561 ผลพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรม
ทั้งภาคปฏิบัติ และการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหลังจากเข้ารับการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน              
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา   
         1. ผู้เรียน ครู มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวททางสะเต็มมากยิ่ง เห็นได้จาก การ
เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ของผู้เรียน       
         2. ผู้เรียนมีชิ้นงานอยาก/ง่ายตามช่วงวัย แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลมือปฏิบัติจริง โดยใช้ช่วงลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 
         3.  ครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  
          4.  ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มที่สามารถนำสู่การปฏิบัติจริงของผู้เรียนได้ 
          5. จัดกิจกรรมในส่วนที่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่โรงเรียนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และชุมนุม/ชมรม 
         6. โรงเรียนในสังกัดนำสู่ห้องเรียนโดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนในการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
    ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมโดยใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐาน 
   2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นและ
มองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
   3. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ 
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   4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพิ่มพูนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมาย
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

14.  โครงการ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริ   ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ผลการดำเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
 1. มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริ จำนวน 66  โรงเรียน 
 2. โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งสื่อฯ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากต้นสังกัด และสื่อฯที่ผลิตเอง 
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอริ 
 4. ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการทุกคนผ่านการพัฒนาการจัดประสบการตามแนวคิดมอนเตสซอริ 
ทั้งหลักสูตรมอนเตสซอริสากล(AMI) หลักสูตรบริบท สพฐ. และหลักสูตรในบริบท สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 5. เด็กห้องเรียนมอนเตสซอริทุกคนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุลรอบด้านตาม
ศักยภาพ  
       เชิงคุณภาพ 
 1. สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีห้องเรียนต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอ่ืนได้   
 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริ  
 3. มีห้องเรียนที่สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก คือ ครูมีความรู้ ความมั่นใจในการนำเสนอ
บทเรียนแก่แด็ก สื่อ อุปกรณ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ปัญหา อุปสรรค 
           ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
           ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
          1. สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีห้องเรียนต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอ่ืนได้   
 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  
 3. มีห้องเรียนที่สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก คือ ครูมีความรู้ ความมั่นใจในการนำเสนอ
บทเรียนแก่แด็ก สื่อ อุปกรณ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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15.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งบประมาณท่ีใช้ 12,870 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรง สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการ  ดังนี้ 
            1.1 บูรณาการทักษะ3R8C ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และโครงงานที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 
           1.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 3R8C 
           1.3 จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะ 3R8C 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และหลายกิจกรรมสามารถพัฒนา ทักษะCreativity and Innovation ได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
      งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อยมาก จึงทำให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนามีจำนวนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิม 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และครูสามารถจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21   

16. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ (Coaching Team)                       
และการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
       งบประมาณท่ีใช้ 10,650 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่  ได้รับการพัฒนาดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  14  ราย (บรรจุ 28  กุมภาพันธ์2562) ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ให้คำแนะนำ  จำนวน 2 ครั้ง  และได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครั้งที่  2 
           2.  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 6 ราย  (บรรจุวันที่  30  ธันวาคม2563)  ได้รับคำแนะนิเทศ
ติดตามจำนวน 3 ครั้ง และประเมินสัมฤทธิ์ผลการประปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่  1  
           3. ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2 ราย  (บรรจุวันที่  1  พฤษภาคม2563) ได้รับคำแนะนำนิเทศ
ติดตาม  จำนวน  2 ครั้ง 
           4. ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 1 ราย (บรรจุ วันที่ 12  มิถุนายน  2563)  ได้รับการคำแนะนำ
นิเทศติดตาม  จำนวน  1  ครั้ง 

      5. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำ  และผ่านกาประเมินสัมฤทธิ์           
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับการนิเทศ  ให้คำแนะนำ  และผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 
     เชิงคุณภาพ 
           1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีสมรรถนะสูง  มีศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ทั้งภายในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 
           2.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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           3.  การมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีลี้ยง ในระยะเวลา  1 ปี  ทำให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา                
มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีความรู้ และประสบการณ์  และมีการพัฒนาตนเอง        
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
          ในการเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินโครงการ ในต้นปีงบประมาณ  และระหว่างปีงบประมาณ                   
มีการบรรจุผู้บริหารใหม่ ทำให้ต้องมีการของบประมาณเพ่ิมเติม 
ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        1. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีสมรรถนะสูง  มีศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ทั้งภายในและต่างประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รวดเร็ว 
        2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       3. การมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในระยะเวลา  1 ปี  ทำให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความ
กระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีความรู้ และประสบการณ์  และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 
17.  โครงการ  “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง             
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยะที่ 2 เรียนรู้ในสภาพจริง                   
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1” งบประมาณที่ใช้ 200,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
           ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ระยะท่ี  2 การเรียนรู้ในสภาพจริง จำนวน 15 
ราย 
ผ่านการพัฒนา  
        เชิงคุณภาพ 
           1. ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ 
และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
           2. ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
           3. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           4. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี         
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ข้อ 1  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 – 15 กันยายน 2563 มีวันหยุดราชการ จำนวน 6 วัน       
ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ  

2. มีระยะเวลาในการเตรียมงานจำกัด 
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ข้อเสนอแนะ 
      1.  ควรมีการประชุมข้ีแจง ทำความเข้าใจ จุดฝึกประสบการณ์ 

2. ควรมีตารางกำหนดกิจกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1. ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้กการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
      2. ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจดัการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
     3.  ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดี              
ศรีสินทรมหาวิชราลงกรร์  พระชวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ข้อ 1  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

18.  โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                                  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งบประมาณท่ีใช้ 228,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 76 คน 
      เชิงคุณภาพ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจต
คติที่ดีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ  มีอุดมการณ์  วิสัยทัศน์  บุคลิกภาพ สามารถนำการ
พัฒนาหลักสูตร  และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม และร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1. ระยะเวลาหลักสูตรเร่งรัด 
         2. หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาจัดส่งล่าช้า 
         3. ขาดการชี้แจงแนวทางการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 
         การทดสอบในแต่ละหน่วยพัฒนาควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรมีมาตรฐานทั้งการบริหาร 
 การจัดสอบ  และการสร้างแบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
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19.  โครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล  งบประมาณท่ีใช้ 321,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรฐานของโครงการ 
      2.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แสดงออก 
      3. สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      4. สถานศึกษาในโครงการมีข้อมูลสารสนเทศ 
      5. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีผลงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ทั้ง 3 ด้านตาม
แนวทางของโครงการ 
     6. ครู มีนวัตกรรม/วิธีปฏบิัติที่ดี (Best practice) เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
     7. นักเรียน เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรฯกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
     8. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีผลงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ทั้ง 3 ด้าน ตาม
แนวทางของโครงการ 
     9. ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การดำเนินงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice)ตามการดำเนินงาน ๓ ด้าน ของโรงเรียนคุณภาพ  
ประจำตำบล และมีแนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
    10. ผู้บริหาร มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ            
มีภาวะผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็นฐานมี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
    11. ศูนย์ประสานงานระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง 
    12. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด มีการพัฒนาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
       การขับเคลื่อนโครงการที่ล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
         1.โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานของโครงการ 

2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แสดงออก 
3. สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. สถานศึกษาในโครงการมีข้อมูลสารสนเทศ 
5.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีผลงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ทั้ง 3 ด้านตาม

แนวทางของโครงการ 
 6. ครู มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
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 7. นักเรียน เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรฯกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

8. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีผลงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ทั้ง 3 ด้านตาม
แนวทางของโครงการ 
 9. ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการดำเนินงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ตามการดำเนินงาน ๓ ด้านของโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล และมีแนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
          10. ผู้บริหาร มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
มีภาวะผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

11. ศูนย์ประสานงานระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
ขอนแกน่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง 
 12. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด มีการพัฒนาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       งบประมาณท่ีใช้ 954,100 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
       1.  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                   
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 238 รายการ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 

ชนะเลิศ 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 
รวม

กิจกรรม 

5 4 6 158 46 24 10 238 
 
      2. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการด้วยการจัดสรรงบประมาณต่อยอดกิจกรรมที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองในระดับประเทศจากการแข่งขันครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 



80  
 

 

กิจกรรมเดี่ยวสนับสนุน 2,000 บาท/กิจกรรม กิจกรรมทีมสนับสนุน 2,500 บาท/กิจกรรมโรงเรียน 
ที่ได้รับการจัดสรรงบ มีจำนวน 61 โรงเรียน 
      3. สนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน  
จัดสรรงบสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 24,100 บาทจำนวน 10 กลุ่มเครือข่าย 
 
      4. จัดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ 
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบFileภาพ-เสียง /Clip VDO/  
เข้าร่วม โดยจัดการประกวดแข่งขัน 14 สาระการเรียนรู้ 107 กิจกรรม มีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 
ครั้งนี ้จำนวน 103 โรงเรียน  
ปัญหาและอุปสรรค 
       เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนการเปิด 
ภาคเรียน จึงมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การจัดการแข่งขันต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ไม่มีความคุ้นเคยกับการจัดในรูปแบบนี้ จึงมีความ
ลำบากในการ บริหารจัดการในเวลาที่กระชั้นชิดแบบนี้อยู่พอสมควร 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     1. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง และอำเภอ
พระยืนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และวิชาการ 

     2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และวิชาการ เต็มตามศักยภาพ 
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      4. ครู ผู้บริหาร นักการศึกษา และประชาชน ได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบุตร
หลาน  รวมทั้งมีความม่ันใจในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
          การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ผ ู ้ เร ียนท ุกคนให ้ม ีความร ักในสถาบ ันหลักของชาต ิ ย ึดม ั ่นในการปกครองระบอบประชาธ ิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบ  
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง  เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษา  ขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

1.  สถานศึกษาสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ                     
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชน
ไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้สถานศึกษาส่งข้าราชการครูทุกโรงเรียน เชิญวิทยากรจาก ปปส.ภาค 4          
ให้ความรู้ภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ ภัยจากการถูกคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน            
และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากความรุนแรง   
ภัยจากการถูกล่อลวงถูกละเมิด ภัยพิบัติต่าง ๆ  ให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปบูรณาการจัดการเรียน 
การสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ระยะเวลาดำเนินการอบรม จำนวน 1 วัน (ใช้วันหยุดราชการ 
ไม่รบกวนวันทำการเรียนการสอน) สถานที่อบรม ณ หอประชุม 72 ปี สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2.  สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี         
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด   
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใน
สังกัดเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้สามารถขยายผลการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ จัดโครงการไว้
ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง  
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มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมการเรียนรู้แนวความคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการพัฒนาและหลักการทรงงาน พร้อม ๆ กับเสริมศักยภาพนักเรียนได้
น้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
        ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
                   1.1  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
                   1.2  กิจกรรมสภานักเรียน 
                   1.3  กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ 
                   1.4  โครงการวันสำคัญ 
                   1.5  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
                   1.6  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
                   1.7  โครงการโรงเรียนสุจริต 
        ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 

2.1  กิจกรรมหน้าเสาธง 
2.2  สถานศึกษาพอเพียง 
2.3  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
2.4  นักธุรกิจน้อย 

                    2.5 ดนตรีพื้นเมือง วงไดโนซอง 
          ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ 

3.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนพืชสวนครัวรั้วกินได้ 
3.2 กิจกรรมการฝึกอาชีพสถานประกอบการจริง 

                     3.3 โครงการทำเหรียญโปรยทาน 
     3.4 โครงการห้องเรียนสีขาว 

          ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
4.1  กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC  
4.2  กิจกรรมอาสาสมัคร ร.10 บำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาชุมชน 
4.3  กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
4.4  กิจกรรมครู D.A.R.E 

          โครงการ/กิจกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
1. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากไปไม้ 
2. กิจกรรมการออม 
3. โครงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
4. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 
5. กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดทำโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๔ โรงเรียน ๆ ละ ๘ คน จำนวน ๓52 คน ครูผู้ ควบคุมและเป็น
วิทยากรพี่เลี ้ยงโรงเรียนละ ๑ คนจำนวน ๔4 คน วิทยากรจำนวน 35 คน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จำนวน 9 คน  จำนวนรวมทั้งสิ ้น 440  คน  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนา
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กระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนให้เข้มแข็ง  จัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ในการป้องกันและมีภูมิคุ้มกันต้านภัย
ยาเสพติดรวมทั้งภัยคุกคามอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว และสามารถเป็นแกนนำในการจัด
กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด และเฝ้าระวังปัญหาภัยคุกคามอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
         การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์   
เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
ไปสู ่ เป ้าหมายการเป็นประเทศที ่พ ัฒนาแล้ว  มีข ีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ”  
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษ  ที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคลตามความ
สนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิต สู ่การเป็นคนไทย ที ่มีทักษะวิชาชีพชั ้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู ้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมี
ความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ภายใต้สังคมที ่เป็นพหุว ัฒนธรรมและมี
ความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ  
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                    
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการเปรียบเทียบจำนวนร้อยละ          
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              วิชาภาษาไทย มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -6.64 
              วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -4.22 
              วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -5.12  
              วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -3.92 
              แนวทาง หรือวิธีการในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สำนักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบกำกับ ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามซึ่งขับเคลื่อนโดยการ
นิเทศภายนอกใช้กระบวนการ PLC และขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งดำเนินงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยการกระจายอำนาจให้กับกลุ่มเครือข่าย และกลุ่ม
เครือข่ายฯ โรงเรียนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการวิเคราะห์ผลการทดสอบฯ                                                                                                                                                          
เพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ของโรงเรียนและกำหนด
เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การใช้รูปแบบการนิเทศ CO-FRIENDS MODELและกระบวนการนิเทศ 
SPIDERE ด้านการส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน นิเทศ ติดตามสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์ นิเทศ ติดตาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/ให้ความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมระบบ
การนิเทศภายในที่เข้มแข็ง  ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม  

2. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)               
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการเปรียบเทียบจำนวนร้อยละ     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              วิชาภาษาไทย มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 0.44 
              วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 2 
              วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -3.31  
              วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -4.57  
              แนวทาง หรือวิธีการในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สำนักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบกำกับ ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามซึ่งขับเคลื่อนโดยการ
นิเทศภายนอกใช้กระบวนการ PLC และขับเคลื ่อนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งดำเนินงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยการกระจายอำนาจให้กับกลุ่ม
เครือข่าย ด้านการส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกัน
ออกแบบโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้            
ในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรม ได้คิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการใช้คำถามกระตุ้น
การคิด ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ
ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการ
ประเมิน PISA 2012 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1) ผู้รับผิดชอบ  ศึกษาเอกสาร/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมขยายผล เผยแพร่ความรู้ แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2) ด้วยปีงบประมาณ 
2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 จึงมีการเลื่อนสอบ PISA  ไม่ได้ตั ้ง /เขียนโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมรองรับ แต่ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น  โดยการ  บูรณาการกับโครงการ
อบรมพัฒนาด้านวิทยาการคำนวณ,โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
กิจกรรม กระบวนการ พัฒนาศักยภาพครูและสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
         การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่
ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ พัฒนาประชากรวัย
เรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดู แลเป็น
พิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ 
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เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง   
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับ
การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็น
ครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรอื ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ได้มีการระชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากห้องเรียน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย  7 โรงเรียน
ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 2) โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)  3) โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4) 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  5) โรงเรียนบ้านแดงน้อย 6) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 7) โรงเรียนบ้าน
ขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) และออกนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21ซึ่งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
        1) บูรณาการทักษะ3R8C ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และโครงงานที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
        2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 3R8C 
        3) จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะ 3R8C 
         การจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนดังกล ่าวสามารถพัฒนานักเร ียนให้มีทักษะการเร ียนร ู ้ ใน  
ศตวรรษท่ี 21 และหลายกิจกรรมสามารถพัฒนา ทักษะCreativity and Innovation ได ้

2. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
         สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางการในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการงานอาชีพตามความพร้อมของโรงเรียนเข้าในหลักสูตร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน มีกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินการนิเทศ ติดตามการใช้กรอบหลักสูตร
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ระดับท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ประจำปี
การศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักและสามารถเลือกอาชีพเพื่อการมีงานทำและมี
รายได้ระหว่างเรียนและมีประสบการณ์ในการเลือกอาชีพและให้ครูแนะแนวหาแนวทางในการแนะแนว
นักเรียนให้เลือกอาชีพเพื่อการมีงานทำให้เหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน และเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐและเอกชน มาจัดนิทรรศการให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  

3. นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง 
มีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากช่วง
ปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็น
ช่วงวัย ที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือจะได้เป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอด
ชีว ิต  จึงเปิดโอกาสให้ครูม ีทางเลือกในการจัดประสบการณ์ที ่หลากหลายโดยการนำแนวคิดการจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยมาใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ อาทิเช่น แนวคิดมอนเตสซอริ 
แนวคิดวอลดอร์ฟ  แนวคิดบูรณาการ และแนวคิดไฮสโคป ทุกแนวคิดมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้ อย่างเท่าเทียมกัน  โดยครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดนวัตกรรมที่โรงเรียนเลือกใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ โดยเน้นเด็กเป็น
สำคัญและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของเด็ก ครูยึดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนว
ทางการวางแผนการสอนการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของระดับชั้นปฐมวัย และจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สู ่เด็กปฐมวัย  มีการบันทึก และประเมินพัฒนาการครบทุกด้าน หลังจากการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
กำหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนและกำหนดจัดให้มีการจัดแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกถ ึ งสามารถทางด ้ านก ีฬาและให ้ เ ข ้ า ร ่ วมกิ จกรรมท ุ กคน  สำหร ับน ั ก เ ร ี ยนระดับ 
ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาโรงเรียนจะจัดให้สำหรับนักเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา   
    4. ครูเปลี่ยน บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 
หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการ ดังนี้  
           4.1 สังเคราะห์ผลการนิเทศที่ผ่านมา  
           4.2 วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
           4.3 จัดทำแผนนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายการนิเทศ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรรมของครูผู้สอน จากการสอนบอก บรรยาย  เป็น "Coach" ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทาง Active Learning  สร้างความเข็มแข็งระบบนิเทศภายในโรงเรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และทักษะในสตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  
          4.4 ติดตั้งระบบนิเทศภายในโรงเรียน  กำหนดทีมนิเทศ ทีม PLC กำหนดปฏิทิน ปรับตารางเรียน   
กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา -ชั้น /วิธีการ (นวัตกรรม) -วิชา ดำเนินการนิเทศโดยใช้วงจรการศึกษาชั้นเรียน 
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(Lesson Study) หรือกระบวนการอื่น ๆ ตามบริบทของโรงเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดชั้นเรียน 
(Open Class) ถอดบทเรียน สรุป รายงาน 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
         เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ
โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั ้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริ ง 
โดยคำนึงถึงความจำเป็น ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของสถานศึกษาจัดหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางกา รศึกษาจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการ
จัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนทุกราสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติ     
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2563 แจ้งสถานศึกษาใน
สังกัดให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม                      
เพื ่อประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ปกครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน เช่น กิจกรรม Open house สำรวจสำมะโน
ประชากรจากสำนักทะเบียน อำเภอเมือง อำเภอพระยืน และอำเภอบ้านฝาง ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุกแห่ง คัดลอก
ตาม ทร.14 ที่มีอายุ 1 ปี ทุกปี จัดทำและประกาศเขตพื้นที ่บริการของสถานศึกษาในสังกัดครอบคลุม  
ทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ในเขตพื้นที ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทำสำมะโน
ประชากรวัยเรียนรายโรงจำแนกข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนรายบุคคลตามเขตพื ้นที ่บริการของ
สถานศึกษา ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนและประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และให้โรงเรียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ  
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนและนักเรียนที ่จะจบชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ทราบล่วงหน้า 1 ปี  
และปิดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนให้สถานศึกษาแจ้งหมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นทราบ 
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 2. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1จัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) โดยดำเนินการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับครู (การสร้างเว็บไซต์
ซื ้อขายออนไลน์  การสร้างหุ ่นยนต์ และการจัดการเรียนรู ้ DLTV ที่เน้นกระบวนการ Active Learning 
ส่งเสริมทุกสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและในรายวิชา
เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ digital technology ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  และ
รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อการแสวงหาความรู้ ติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนต่อ
ผู้เรียน ให้เกิดพัฒนากระบวนการคิด และการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้สถานศึกษานำ Digital Technology  
มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยีโดยมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ Digital Technology ของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
   3. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งมาตรการให้โรงเรียนดำเนินการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีเกิดเหตุการณ์กระทำรุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่งผู้ถูกกล่าวหาประจำเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาและเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาเสนอ กศจ.อนุมัติกรณีมีมูล ผอ.เขต ฉก.ชน.
รายงานเหตุการณ์ ฉก.ชน.สพฐ.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงพ้ืนที่กับ ฉก.ชน.เขต เขตแจ้งประสานงานคุรุ
สภาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้ก่อน เขตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามควร 
รายงานต่อเลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจัดโครงการตลาดนัดวิชาการแนะแนว
ศึกษาต่อสายอาชีพและสายสามัญ ประจำปี 2563 และโครงการตลาดนัดโลกอาชีพเพื่อการมีงาน ประจำปี 
2563 ให้นักเรียนและครูแนะแนวในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งโรงเรียนแนะแนวประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดำเนินการ 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์ของพระราชา                       
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย  “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือ
รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย  มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน  
ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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ผลการดำเนินงาน 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนิน
โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้โรงเรียน 
มีการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีสมรรถนะ และผลิต
สื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติกและรายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ สนับสนุนและส่งเสริมให้เขตพื้นที่การศึกษา "เลือก ลดใช้" วัสดุอุปกรณ์อ ย่างคุ้มค่าเป็น
แบบอย่างให้โรงเรียน และชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่ควรแก่การเผยแพร่
ขยายผลระดับสถานศึกษาดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึงการ "เลือก ใช้ ลด" วัสดุ อุปกรณ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทราบ ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ เช่น จัดให้มี
ธนาคารขยะครบวงจร ทำให ้น ักเร ียนม ีรายได ้จ ากการขายขยะให ้ธนาคารขยะ  การนำขยะ 
ในรูปผลิตภัณฑ์โดยนำวัสดุที่เหลือ เช่น เศษผ้านำมาประดิษฐ์เป็นผ้าเช็ดเท้า ไม้ถูพื้น ยางรถยนต์มาทำ
กะละมัง กระถางต้นไม้ ถังขยะ รองเท้า ฯลฯ การนำประโยชน์ในรูปพลังงานโดยการการนำขยะที่ย่อสลาย
ได้มาแปรสภาพโดยวิธ ีการหมักโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
อินทรีย์วัตถุ เช่น  การนำใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ  
โดยจัดให้มีถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่  1. ขยะย่อยสลาย (ใช้ถังสีเขียว)  คือ ขยะที่เน่าเสียและ  
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์  
เป็นต้น 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (ใช้ถังสีเหลือง) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ 
อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่อมเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น 3. ถังขยะทั่วไป (ใช้ถังสีน้ำเงิน)  คือ ขยะ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและ 
ไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกซอง
บะหมี่สำเร็จรูป เป็นต้น 4. ขยะอันตราย (ใช้ถังสีแดง)  คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีองค์ประกอบของวัตถุ
ระเบิดได้ ไวไฟ มีพิษทำให้เกิดโรค วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดอันตราย
ต่อตัวบุคคล สัตว์ เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์บรรจุสารกำจัดแมลง  
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
        การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบาย           
ที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการบริหารและ          
จัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล             
และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง              
และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology 
Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
   1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านงานวิชาการ 
       ด้านวิชาการ 
          มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 10 คณะ เพื่อสนองนโยบาย 
"ขอนแก่น เขต 1 เป็น 1" โดยคณะกรรมการทั้ง 10 คณะมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะมีประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นรองประธาน  และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคณะทำงาน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน โดยกำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ กำหัยติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกันและมีการประชุมชี้แจงนโยบายและโครงการเพื่อสร้างความตระหนักและความ
เข้าใจให้กับคณะทำงานตามนโยบาย "ขอนแก่น เขต 1 ต้องเป็น 1" ในองค์อคณะบุคคลของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการประกอบไปด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีหน้าที่กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
      

      ด้านงบประมาณ 
         มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดนำไปพัฒนาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ดำเนินการให้ความรู้ด้านการจัดทำทะเบียนพัสดุและการรื้อถอน
อาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม 
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    ด้านการบริหารงานบุคคล 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประชุมชี้แจงนโยบายและโครงการเพ่ือ
สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับคณะกรรมการขับเคลื ่อนนโยบายตามเจตนารมณ์ ผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลเป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยมีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัด (อ.ก.ศ.จ.) มีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ด้านการบริหารงานทั่วไป  
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน 10 กลุ่ม
สถานศึกษา(Area based) รวม 155 โรงเรียน  มีการประชุมผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประกาศเจตนารมณ์ ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต้องเป็น 1 
   2.  สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
         สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้สถานศึกษาในสังกัดนำแพลตฟอร์มดิจิทัลไปใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน  
เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้เต็มตามศักยภาพ 
   3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินการได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบสารสนเทศที่สถานศึกษาพัฒนาขั้นเอง เพื่อใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษา ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้งานโดยดำเนินการ ดังนี้   
      1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็น ทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในใช้ข้อมูลแบบต่าง ๆ   
      2. พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลโดยการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ  เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการการจัดเก็บข้อมูลทุกระบบการจัดเก็บข้อมูล   
      3. จัดตั้งกลุ่มไลน์ข้อมูลสารสนเทศkk1 เพื่อติดต่อ ประสานและให้ความช่วยเหลือกับครู/เจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
      4. ประสานโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจ เพ่ือให้มี Big Data เป็นฐานข้อมูล 
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      5. การจัดทำคู่มือจัดเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์  
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบเก็บข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้                                                                                
      1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          1.1. ระบบ Data  Management  Center : DMC การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทางระบบ 
http://portal.bopp-obec.info/obec63/    
          1.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา Education Management Information System : 
EMIS ทางระบบ http://data.bopo-obec.info/emis/ ซึ่งประกอบด้วย    ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน   ข้อมูล
นักเรียน (สพฐ.  นำเข้าข้อมูลจาก DMC)  ข้อมูลครูและบุคลากร (PSC  PAC) ข้อมูลครุภัณฑ์  (M-obec)   
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี  ข้อมูลเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียน ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต ข้อมูล
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง   
         1.3 ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)  ทางระบบ http://bobec.bopo-
obec.info/ 
        1.4 ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน https://cct.thaieduforall.org/   
        1.5 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบ  (PSC  PAC)        
        1.6 ข้อมูลการเบิกจ่าย-บัญชี (GFMIS) 
        1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  (e-GP) 
        1.8 ข้อมูลผลการประเมิน  NT    O-NET 
       1.9 ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม 
   2. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาจัดทำข้ึนเอง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใช้งาน 
      2.1 ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ของโรงเรียน                                                                                                                                              
      2.2 ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ School Communication :SCOM    
      2.3 ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน  แอปพลิเคชั่น ZOOM , Line   
      2.4 ระบบงานทะเบียนนักเรียน    
      2.5 ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชั่น Facebook , Line 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

          ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์                   
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศกึษา 
ที ่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่ างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ 

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ            

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก 
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง          
เท่าเทียมกัน 
             2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริม       
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล      
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน         

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
             4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน   
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
             4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
             4.4 ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง        
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
             4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ        
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
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ส่วนที่ 4 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน  และนำนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สู่การปฏิบัติให้สนอ งและ
สอดคล้องกับบริบท  สภาพปัญหา  และความต้องการของเขตพื้นที่  มีการวางแผน  การปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบควบคุม การประเมินผล  รายงานผล  และนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา  มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารทำให้ผู ้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ว่างานบรร ลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ การดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้การ
บริหารจัดการตามนโยบาย  ประเด็นกลยุทธ์  แผนงานและโครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
กรอบแนวคิดการศึกษาไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี 

   กระบวนการขับเคลื ่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติ   ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กำหนดทิศทางประเด็นกลยุทธ์ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจนค่านิยม
แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วย มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและ
เห็นคุณค่าในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยนำนโยบาย
สู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ภายใต้แนวคิดและมีกระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสู่ความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 
 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 1. สร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจ  ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี  ให้ตระหนักในภารกิจที่ 
จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง (Stake holders) 
รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ 

2.  จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของนโยบาย ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของนโยบาย 

3. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ  
 4. กำหนดเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพรอง ในการดูแลตัวชี้วัดและกำกับ/เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด  
โดยจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด   
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 5. มอบหมายให้รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบในการ
ประสาน กำกับในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของของนโยบายและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี แล้วรายงานผลการดำเนินงาน      
 6. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส  
 ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

1. สนับสนุนปัจจัยเอื้อให้กลุ่มสถานศึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ งานวิชาการภายในกลุ่มสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. นิเทศ ติดตาม และจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 ระดับสถานศึกษา 
 1. สร้างความตระหนัก ให้ความรู ้ ความเข้าใจ กับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2. กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดทำแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการกำกับ ติดตามและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการรายงาน ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสาธารณชน 
 4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดำเนินการ รองรับการติดตามจากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการติดตามประเมินผล 
 5. จัดทำแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 
 6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้ว ัดที ่ต้องปฏิบัติและรายงานผลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำหนด 
 7.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทั้งที่เป็น
ผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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ภาคผนวก  
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ที่ 542/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
*************************   

             ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จะดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานผล  
การดำเนินงาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563  ตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการและความสำเร็จจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนทราบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล ่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
1.2 นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
1.3 นางประภาภรณ์  ภูขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
1.4 นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แก้ปัญหาอุปสรรค กำหนดกรอบกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563       
และสรุปนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                           
2.1 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล ่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1         ประธานกรรมการ 
2.2 นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1    รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                   กรรมการ 
2.4 นายสมหวัง  บุญสทิธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                   กรรมการ 
2.5 นางสมคิด  เมืองสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ                   กรรมการ 
2.6 นางสาววิจติร  มูลแวง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
2.7 นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์                   กรรมการ 
2.8 นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                  กรรมการ 

2.9 นางสาวศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
สารสนทศและการสื่อสาร 

      กรรมการ 

2.10 นางวไิลวรรณ  รักสนทิ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหนา้ที่ 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

      กรรมการ 
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2.11 นายโอภาส  โคตา นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหนา้ทีผู่้อำนวยการ                  
กลุ่มกฎหมายและคด ี

     กรรมการ 

2.12 นางณัฐยา  สีหะวงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้าที่  วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิเคราะห์นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วดั ตามเปา้หมาย ตัวชี้วัดตามความสำเร็จ 

3. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รายงานผล/ภาพกิจกรรม/ออกแบบปกรูปเล่มกราฟฟิค 
3.1 นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1         ประธานกรรมการ 
3.2 นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    รองประธานกรรมการ 
3.3 นางณชิชารีย์  ตั้งวานชิกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
3.4 นางสารภี  ประจนัตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
3.5 นางจรวยพร  หาดสมบัต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                   กรรมการ 
3.6 นางณัฐยา  สีหะวงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ              กรรมการเลขานุการ 
3.7 นางสาวเกษแก้ว  คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.8 นางสาวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

             มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการ ตัวชี้วัดและจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน พร้อมภาพกิจกรรมประกอบในเอกสารรายงานผล
การดำเนินงานออกแบบปก กราฟฟิค จัดทำรูปเล่ม 

4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
4.1 นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1         ประธานกรรมการ 
4.2 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์    รองประธานกรรมการ 
4.3 นางวไิล  มั่งคัง่ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
4.4 นางสาวพรเลขา  วชัระศุภรณ ์ นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร                   กรรมการ 
4.5 นางธษฤวรรณ  แสนธ ิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที่  ดำเนินการด้านหลักฐานการเบิก-จา่ยเงิน ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ              
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ในการจัดซื้อ-จัดจา้ง การจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน            
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

        ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และผู้รับผิดชอบต่อภารกิจที่มอบหมายให้บรรลุ           
ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป 
                ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

                                    สั่ง ณ วันที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 
 

(นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ภาพกิจกรรม 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563 
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พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  

 
 
  

 

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ 
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การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจดัการเรยีนการสอนทางไกล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปี  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำ นักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์เขตสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
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 โครงการโรงเรียนสุจรติสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาตามหลกัสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งรองอำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 
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คณะทำงาน 
ที่ปรึกษา  

 

๑.  นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
๒.  นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
๓.  นางประภาภรณ์  ภูขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
๔.  นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

จัดทำเอกสาร รายงานผล/ภาพกิจกรรม 
๑.  นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๒.  นางณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๓.  นางสารภี  ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๔.  นางจรวยพร  หาดสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๕.  นางณัฐยา  สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๖.  นางสาวเกษแก้ว  คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๗.  นางสาวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ออกแบบปก รูปเล่มกราฟฟิค 

 นางสาวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ 

บรรณาธิการกิจ 

๑.  นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
๒.  นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
๓.  นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 






