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สารผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้น ำนโยบำย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สู่กำรปฏิบัติเพ่ือมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร  
“กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนเพ่ือมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  
บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย”  

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม 
ของทุกภำคส่วน ในกำรส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนำเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม ในด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีสุข  เป็นบุคคลที่มี
ควำมเก่ง ดี มีสุข ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมศำสตร์
พระรำชำ รวมทั้งพัฒนำทักษะผู้เรียน 3 ด้ำน คือ ด้ำนทักษะทำงวิชำกำรด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ และทักษะชีวิต 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ก้ำวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว มีทักษะ  
ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ สำมำรถดูแลตนเองจำกภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง ๆ มีจิตสำธำรณะ มีคุณธรรม
ก ำกับควำมรู้ เป็นกรอบในกำรด ำรงชีวิต และมีสุขภำวะที่ดี รวมทั้งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรวัย
เรียนทุกคนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม และมีคุณภำพตำมเจตนำรมณ์ของรั ฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนในโรงเรียน
ขนำดเล็ก กำรพัฒนำครูเป็นกลไกลส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูเข้ำรับกำรพัฒนำ  
ตำมควำมต้องกำร จ ำเป็น ตำมบริบทของสถำนศึกษำ รวมทั้งขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (Professional 
Learning Community)  สู่ ส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษำ  สถำนศึ กษำ  เ พ่ือ ให้ บุ คลำกร ในสั งกั ด     
น ำกระบวนกำรตำมกรอบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 ผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
แสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ขอขอบคุณบุคลำกรในองค์กรและ
สถำนศึกษำท่ีทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 

 

(ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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ค าน า 

                 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
จัดท ำขึ้นเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ และเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทั่วไปได้รับทรำบ
อีกท้ังน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้วำงแผนพัฒนำ ปรับปรุง กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 

                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกำร 
ให้ข้อมูลและสนับสนุนในกำรจัดท ำเอกสำรฉบับนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้                       
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในสังกัด บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในกำรน ำไปใช้เป็นแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพต่อไป  

 

 

(ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
ความเป็นมา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้น ำนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สู่กำรปฏิบัติ และได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            
ให้สอดคล้อง สนอง กับนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
ท ำหน้ำที่ก ำกับ ประสำน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและให้สถำนศึกษำ เป็นหน่วยปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยก ำหนด  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 นโยบำย ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
                    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                    นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                    นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้น ำนโยบำยของรัฐบำลนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรก ำหนดประเด็นกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   และด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   โดยด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ตำมกรอบนโยบำย                  
โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ก ำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำม
สอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันและมีระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
แผน ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่วำงไว้   เพ่ือเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำ
องค์กร ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและก ำหนดทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมส ำเร็จ  
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ความส าคัญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   โดยกลุ่มนโยบำยและแผนตระหนักและเห็น

ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำร  
มีกำรวำงแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง สรุป รำยงำนผลและกำรน ำผลไปใช้ ได้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นสิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรพัฒนำงำนในกำร
รำยงำนต้องระบุข้อมูลส ำคัญ ๆ รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  ได้ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ในกำรขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคุณภำพตำมตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร/กิจกรรมที่ชัดเจน สำมำรถติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และที่ส ำคัญเมื่อสิ้นสุดโครงกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรได้รำยงำน  
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค์ของรายงาน 
1. เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัด/โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร  
2. เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 

          3. เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร  ต่อผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ทรำบ 

4. เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตลอดสำธำรณชนได้รับทรำบ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  และผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ขอบเขตของรายงาน 
 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร     
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ 

1. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563              
เป็นรำยไตรมำส 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
3. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  

เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
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วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2. จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
3.  สร้ำงเครื่องมือแบบติดตำม/แบบรำยงำน   
4. จัดท ำปฏิทินก ำหนดกำรติดตำม ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  และรำยงำน 
5. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบติดตำมหรือแบบรำยงำนที่ก ำหนด 
6. ด ำเนินกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร  ตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
7. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและเขียนรำยงำน 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
           1. แบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
           2. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
           3. แบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับ 

ผลกำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัด หำจุดเด่น 
จุดด้อย รวมทั้งปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
พัฒนำ ปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  ผลกำรด ำเนินงำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน                
ดังวิสัยทัศน์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   คุณภำพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นน ำ 
ในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
           2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  มีเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่สรุปผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำรและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  

 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 
เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปปรับปรุง พัฒนำในปีต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้ กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ ตำมควำมในมำตรำ 
38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ตำมประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
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           มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำน กำรศึกษำส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ                   
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ ในกฎหมำย        
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือกฎหมำยอื่น และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตร กำรศึกษำให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(2) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำ 
ร่วมกับสถำนศึกษำ (3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ                  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ นโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์จัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน                     

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบ 
ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด โดยเฉพำะ 

หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่มอบหมำย 
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         โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 

       ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

         (1) กลุ่มอ านวยการ  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้    
            (ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
            (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
            (ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
            (จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
            (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            (ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
            (ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
            (ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิใช่งำน           
ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
           (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
           (ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
           (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแผน 
           (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
           (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
           (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำร 
จัดกำรศึกษำ 
           (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
           (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 
           (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
           (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
           (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
           (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
           (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
           (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ  
และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
           (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ 
ได้รับมอบหมำย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
           (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
           (ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำร
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           (ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน              
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           (จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
           (ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
           (ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร
ประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
            (ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
            (ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                              
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
            (ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
            (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ 
            (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ 
            (จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
            (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ 
            (ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ          
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
            (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
            (ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
            (ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน          
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
           (จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
           (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
           (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ             
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            (ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
           (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
           (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน               
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
           (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย           
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
           (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
           (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี            
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยำวชน            
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
           (ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
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           (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง        
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
           (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
           (ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
           (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
           (ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                            
หรือที่ ได้รับมอบหมำย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
           (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
           (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
           (ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
            (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
         (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา              
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
           (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
           (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
           (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
           (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
           (ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
           (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
           (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดี ของรัฐ 
           (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือท่ี 
ได้รับมอบหมำย 

แผนผังพื้นที่บริการ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน 
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ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 

นางสุมัทนา แก้วจินดา 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาววจิิตร มูลแวง 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล 

ผอ.กลุ่มงานการเงนิและสินทรัพย์ 
นายสมหวัง บุญสทิธิ ์

ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและ

ประเมินผล 

การจดัการศกึษา 

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางวิไลวรรณ รกัสนิท 

ปฏิบัติหน้าที่  

ผอ. หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

นางสมคิด เมอืงสอน 

ผอ.กลุม่อ านวยการ 

นางสารภี ประจนัตะเสน 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุม่

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

ด.ต.โอภาส  โคตา 

ปฏิบัติหน้าที่  

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ 
ผอ.สพป.ขก. 1 

 

นำยรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 

นำยศิริกุล  นำมศิร ิ

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
 

นำยเสด็จ  ทะยะรำช 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
 

นำยวรรณชัย  บุสนำม 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
 

นำยบุญเย็น โหว่สงครำม 

รอง ผอ.สพป.ขก. 1 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมนิผล และนิเทศกำรศึกษำ 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
- กลุ่มงำนประสำนงำน 
- กลุ่มงำนประชำสัมพันธ ์
- กลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำร 
 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
- กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
- กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 

 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง และก ำหนดต ำแหน่ง 
- กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
- กลุ่มงำนบ ำเหนจ็ควำมชอบและทะเบยีนประวตัิ 
- กลุ่มงำนพัฒนำบุคคล 
- กลุ่มงำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ P-OBEC 
- กลุ่มงำนวินัยและนิติกร 
 

 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนตรวจสอบกำรเงินและบญัช ี
-  กลุ่มงำนตรวจสอบและด ำเนินงำน 

 

 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ 
- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนกัเรียน 
- กลุ่มงำนส่งเสริม สนับสนุน กำรระดมทรัพยำกรและทันกำรศึกษำ 
- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ 
 

 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
- กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
- กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
- กลุ่มงำนนิเทศติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
- กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- กลุ่มงำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
 

 - งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน 
- กลุ่มงำนบริหำรบัญช ี
- กลุ่มงำนบริหำรพัสด ุ
- กลุ่มงำนบริหำรสินทรัพย ์
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 
                             

 

 
                  

- งำนธุรกำร 
- ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
- งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
- งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 

- งำนธุรกำร 
- งำนสืบสวน สอบสวนเร่ืองร้องเรียน 
- งำนร้องทุกข ์
- งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

- งำนธุรกำร 
- งำนฝึกอบรมและพัฒนำเพือ่เพิ่มศักยภำพ 
- งำนลำศึกษำต่อ ฝกึอบรมหรือปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิจยั 
- งำนเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยพัฒนำครู 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ  
และมำตรฐำน เพ่ือมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
พันธกิจ (Mission) 

1. จดักำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2. พัฒนำศักยภำพนักเรียนในสังกัดเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
ให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
         3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพ 
         4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ          
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
         5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดน ำ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน นิเทศกำรศึกษำและและสนับสนุนให้ทุก
ภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
         7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ 
ต่อคุณภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
         8. ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งด้ำนกำรให้บริกำร และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
         1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
         2. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
         3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
         4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
         5. สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
เป้าประสงค์ 
         1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำและมีวินัย
อย่ำงสมดุล เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีควำมพร้อมสู่กำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
         2. ผู้ เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรู้  ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ                
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีคุณภำพอย่ำงเสมอภำคและเท่ำ
เทียม  

          4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน สำมำรถพัฒนำนวัตกรรม 
และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
          5. ระบบบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีประสิทธิภำพ มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
          6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูล  
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ์ 
         กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลมีทักษะที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education)                   
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 
น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
         กลยุทธ์ที่  4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
         กลยุทธ์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
         กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
          กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         กลยุทธ์ที่ 8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู             
ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
        กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
        กลยุทธ์ที่ 10 น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
ทุกประเภททั้งระบบ 
        กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
         กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน 
        กลยุทธ์ที่ 13 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ 
         กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
         กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนน ำ Digital Technology มำใช้เป็น
เครื่องมือ ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
        กลยุทธ์ที่ 16 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
        กลยุทธ์ที่ 17 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
        กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ  4 ด้ำน        
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
        กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ 
          กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำน ำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
อย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ  ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์เพ่ือให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์ เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
1.  ด้านการบริหารจัดการ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีสถำนศึกษำในสังกัดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  
3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองขอนแก่น อ ำเภอบ้ำนฝำง และอ ำเภอพระยืน ซึ่งมีปริมำณกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. ปริมำณกำรศึกษำ 
ตารางท่ี 1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

     ตารางท่ี 2 อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน
(คน) 

1 ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
 1.1  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
 1.2  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 5 
 1.3  กลุ่มอ ำนวยกำร 8 
 1.4  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 9 
 1.5  กลุ่มนโยบำยและแผน 7 
 1.6  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 7 
 1.7  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 17 
 1.8  กลุ่มกฎหมำยและคดี 1 
 1.9  หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 

2 ลูกจ้ำงประจ ำ 8 
3 ลูกจ้ำงชั่วครำว/พนักงำนรำชกำร 9 

      
  

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 

กรอบท่ี  วิทยฐานะ จ านวน 

ก.ค.ศ.
ก าหนด 

ไม่มี
วิทย
ฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ 

ต ำแหน่ง
ที่มีคน
ครอง 

ต ำแหน่ง
ว่ำง 

รวม 

1 ผอ.สถำนศึกษำ 158 0 3 138 0 141 17 158 
2 รอง ผอ.สถำนศึกษำ 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 ครูอัตรำจ้ำง 11  0 0 0 7 4 11 
6 พนักงำนรำชกำร 45  0 0 0 39 6 45 

  รวม 1455 193 122 1057 1 1420 35 1455 
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 ตารางที่ 3 จ ำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน ครู และห้องเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ อ าเภอ จ านวน 
สถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1 เมืองขอนแก่น 104 18,574 1,076 
2 อ ำเภอบ้ำนฝำง 33 3,689 320 
3 อ ำเภอพระยืน 19 1,969 167 

รวมทั้งสิ้น 156 24,232 1,563 
   2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
         ตารางที่ 4  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่ 

ภำษำไทย 49.07 48.05 49.04 
คณิตศำสตร์ 32.90 31.30 32.97 
วิทยำศำสตร์ 35.55 34.11 35.85 
ภำษำอังกฤษ 34.42 30.38 33.34 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ 37.99 35.96 37.80 

      จำกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
สูงกว่ำระดับประเทศ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ทุกกลุ่มสำระ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่
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ตารางท่ี 5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ 
ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ 

ภำษำไทย 55.14 55.91 51.10 
คณิตศำสตร์ 26.73 26.98 21.89 
วิทยำศำสตร์ 30.07 30.22 29.62 
ภำษำอังกฤษ 33.25 32.98 28.11 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ 36.30 36.52 32.68 

       
      จำกสภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) พบว่ำชั้นระดับประถมศึกษำปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) บำงกลุ่มสำระสูงกว่ำระดับประเทศ และสูงกว่ำระดับ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกกลุ่มสำระแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จะต้องได้รับกำรพัฒนำ ทุก
กลุ่มสำระ และเป็นปัจจัยส ำคัญที่ต้องจัดท ำแผนพัฒนำเฉพำะด้ำนให้เกิดกำรท ำงำนในเชิงลึกต่อไป 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 
3.  การจัดการงบประมาณ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง โดยก ำหนดเป้ำหมำยให้ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลกำรด ำเนินกำรตำมประเด็น  
กำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่
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งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน งบลงทุน

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบได้รับจัดสรร เบิกจ่ำย

 ตารางท่ี 6 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 งบบุคลากร งบด าเนินงาน 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 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      วิธีกำรด ำเนินงำน ส่วนรำชกำรได้รับอนุมัติเงินงวด แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และด ำเนินกำรในระบบ GFMIS ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนด ำเนินกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร ดังนี้ 
จัดซื้อ/จัดจ้ำว ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ำยเงินในระบบ GFMIS จ่ำยเงิน/แจ้งเจ้ำหนี้กรณีเงินโอนเข้ำบัญชี
ธนำคำร แล้วเรียกใบเสร็จรับเงิน ผลกำรด ำเนินงำนท ำให้กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เร่งรัดกำร  
เบิก-จ่ำยให้ได้ตำมเป้ำหมำย 
 
4. ด้านนโยบาย 
      รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โครงกำร  
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

1.  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1.  สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำร
ส่งเสริมพัฒนำในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ  
บ่มเพำะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
       2. สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินเป็น “สถำนศึกษำพอเพียง” ปีกำรศึกษำ 2563 ผ่ำนกำรประเมินทุกแห่ง 
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    เชิงคุณภาพ 
       1. ผู้บริหำร ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถบูรณำกำรในกำร         
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
       2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดได้เต็มตำมศักยภำพ        
ของแต่ละบุคคล 

ปัญหาและอุปสรรค 
       1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19)  จึงท ำให้กำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรมีอุปสรรคด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรทำงตรง และกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนตำม
โครงกำรจึงท ำให้กำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงล่ำช้ำ 
       2. ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
 
 
 
   
 
 
  
                                                           
 
 

2.  โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        นักเรียนระดับมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนขยำยโอกำสจำกจ ำนวน 44 คน โรงเรียนละ 2 คน รวม 88 คน   
     เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถขยำยผลไปสู่นักเรียนคนอ่ืนในโรงเรียนตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบสนับสนุนโครงกำรมีไม่เพียงพอ 

3.  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ครูทุกโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ ๑ คน  รวม ๑๕๖ คนเจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๑๖๘ คน 
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    เชิงคุณภาพ  
        ครูที่เข้ำรับกำรอบรมทุกโรงเรียนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไป มีควำมรู้ควำมเข้ำใจน ำไปบูรณำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้น ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ได้และอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบประมำณน้อย วิทยำกรที่มำให้ควำมรู้จึงต้องจ ำกัดจ ำนวน ท ำให้ต้องบูรณำกำรควำมรู้ในกำรถ่ำยทอด  
ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรม” 
ผลการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำโครงกำรมีโรงเรียนในสังกัด  
จ ำนวน 156 โรงเรียน เข้ำร่วมโครงกำร และผลด ำเนินงำน ดังนี้ 
       1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน เกิดควำมตระหนักและร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนำ
ตนตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร สู่กำรเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงต่อเนื่อง 
       2. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีขวัญก ำลังใจ เกิดกำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ   
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมีคุณภำพยิ่งข้ึน และเป็นแบบอย่ำงแก่สถำนศึกษำอ่ืนได้ 
       3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิด 
อย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจ          
ในกำรท ำควำมด ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม 
ปัญหาและอุปสรรค 
       เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19)  ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้อย่ำงเต็มที่ 
โดยเฉพำะกิจกรรมศึกษำศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทุกโรง สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้               
ในศตวรรษท่ี 21 
    เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
        1. บูรณำกำรทักษะ 3R8C ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และโครงงำนที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 
        2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำทักษะ 3R8C 
        3. จัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะ 3R8C 
        กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวสำมำรถพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และหลำยกิจกรรมสำมำรถพัฒนำ ทักษะCreativity and Innovation ได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบประมำณที่ได้รับจัดสรรน้อยมำก จึงท ำให้โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่พัฒนำมีจ ำนวนน้อย 
 
 
     
 
 
 
2.  โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ผลการด าเนินงาน 
     1. สถำนศึกษำในสังกัดจัดที่ครูผู้สอนผ่ำนกำรพัฒนำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง  
STEM  Education  จ ำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.46มีรำยละเอียดดังนี้ 
         1.1 สถำนศึกษำในสังกัดที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM  Education    
จ ำนวน 115 โรงเรียน ด้วยกำรอบรมผ่ำนระบบทำงไกลแต่ครูที่ร่วมโครงกำรในกลุ่มสถำนศึกษำขยำยผลให้ครู        
ในกลุ่มสถำนศึกษำเดียวกันท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง  
STEM  Education จ ำนวน 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  84.35 
         1.2 สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM Education จ ำนวน 41 โรงเรียน        
คือ สถำนศึกษำที่มีครูผู้สอยวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดกิจกรรมตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำและมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง STEM Education จ ำนวน 41 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.3 ครูที่เข้ำรับอบรมด้ำนสะเต็มศึกษำขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
ให้กับครูในสถำนศึกษำและกลุ่มสถำนศึกษำตนเอง  
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      2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์กำรพัฒนำครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษำ
จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเข้ำรับกำรอบรมเป็นครูพ่ีเลี้ยงศูนย์สะเต็มศึกษำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1-5 (สพฐ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ส ำนักบริหำรกำรศึกษำเอกชน (สช.)  และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)  ในปี 2561 – 2561 ผลพบว่ำ ผู้ เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนกำรอบรมทั้ง
ภำคปฏิบัติ และกำรทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหลังจากเข้ารับการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา   
       1. ผู้เรียน ครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มมำกยิ่ง เห็นได้จำกกำรเชื่อมโยง 
สู่ชีวิตประจ ำวัน และกลุ่มสำระอ่ืน ๆ ของผู้เรียน       
       2. ผู้เรียนมีชิ้นงำนตำมช่วงวัย แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ช่วงลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้ 
       3. ครูมีควำมม่ันใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำโดยเริ่มจำกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  
        4. ครูสำมำรถเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มที่สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติจริงของผู้เรียนได้ 
        5. จัดกิจกรรมในส่วนที่เป็นเนื้อหำส่วนใหญ่โรงเรียนบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และชุมนุม/ชมรม 
       6. โรงเรียนในสังกัดน ำสู่ห้องเรียนโดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นแกนในกำรจัดกิจกรรม 

3.  โครงการส่งเสริม พัฒนาเตรียมรับการประเมิน PISA 
ผลการด าเนินงาน 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะควำม
ฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน ควำมฉลำดรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และควำมฉลำดรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์เพ่ือรองรับกำรประเมิน 
PISA 2012 โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 1) ผู้รับผิดชอบ  ศึกษำเอกสำร/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมขยำยผล เผยแพร่ควำมรู้ แก่โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบจำก โควิด-19 จึงมีกำรเลื่อนสอบ PISA  ออกไป จึงไม่ได้จัดท ำโครงกำร แผนงำน กิจกรรม
รองรับแต่ยังมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเข้มข้น  โดยกำรบูรณำกำรกับโครงกำรอบรมพัฒนำ ด้ำน
วิทยำกำรค ำนวณ ,โครงกำรส่ง เสริมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 และกิจกรรม 
กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพครูและสร้ำงเครือข่ำยในวิชำชีพ 

4.  โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศกำรอ่ำนออกเขียนได้
ของสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยและกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน 
        ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเครื่องมือทดสอบควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนที่สอดคล้องกับกำรคัดกรองควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนของสถำบัน
ภำษำไทย 
        3. สถำนศึกษำในสังกัด มีข้อมูลกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน และมี แนวทำงในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนที่สอดคล้องกับข้อมูล 
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     เชิงคุณภาพ  
        ๑. ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีเครือข่ำยชมรมครูภำษำไทยที่เข้มแข็ง  สำมำรถพัฒนำเครือข่ำย 
ทำงวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ในปีกำรศึกษำ 2563 ภำยใต้กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19)  ท ำให้มีเวลำในกำร
ด ำเนินกิจกรรมค่อนข้ำงจ ำกัด และเขตพ้ืนที่ไม่มีงบประมำณสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนและคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 

 5.  โครงการพัฒนาการนิเทศแบบบูรณาการ 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
        1. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
        2. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ได้รับกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมแนว Active Learning  
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     เชิงคุณภาพ  
       1. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ 
       2. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะได้รับกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมแนว Active Learning 
อย่ำงมีคุณภำพ 
       3. โรงเรียนมีระบบนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
      เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19)  ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม 
ได้อย่ำงเต็มท่ีโดยเฉพำะกิจกรรมกำรสัมมนำเครือข่ำยศึกษำนิเทศก์ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ผลการด าเนินงาน 
    กิจกรรมย่อยที่ 1. กำรรำยงำนกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้ำน 
      เชิงปริมาณ 
          โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ที่เปิดระดับชั้นปฐมวัย  
จ ำนวน  140  โรงเรียน 
 
     เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 140 โรงเรียน 
(เฉพำะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย)ได้รำยงำนกำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล 
1-3 จำกกำรประเมินพัฒนำกำรภำพรวมทั้งเขตพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 
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ตำรำงเปรียบเทียบพัฒนำกำรแต่ละด้ำนของแต่ละระดับชั้น 
อ.๑ อ.๒ อ.๓ 

พัฒนาการ ร้อยละ พัฒนาการ ร้อยละ พัฒนาการ ร้อยละ 
อำรมณ์ ๙๕.๘๖ สังคม ๙๗.๐๓ ร่ำงกำย ๙๖.๘๖ 
สังคม ๙๔.๘๓ อำรมณ์ ๙๗.๐๒ สังคม ๙๖.๔๗ 
ร่ำงกำย ๙๔.๕๘ ร่ำงกำย ๙๖.๑๔ อำรมณ์ ๙๖.๔๕ 
สติปัญญำ ๙๒.๓๗ สติปัญญำ ๙๒.๙๘ สติปัญญำ ๙๒.๗๘ 

   
จำกตำรำงผลกำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ของเด็กปฐมวัย ในภำพรวมจะอยู่ในระดับคุณภำพ   

“ดีเยี่ยม” ทั้ง 4 ด้ำน แต่เมื่อน ำมำเปรียบเทียบจัดล ำดับกำรประเมินจำกค่ำเฉลี่ยร้อยละ จำกตำรำง
เปรียบเทียบพัฒนำกำรแต่ละด้ำนของแต่ละระดับชั้น พบว่ำ ระดับชั้นอนุบำล 1-3 มีค่ำเฉลี่ยพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำอยู่ล ำดับที่ 4 ซึ่งวิเครำะห์ได้ว่ำ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา 
ต้องได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม ให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  
ให้มีสัดส่วนที่เหมำะสมกับช่วงวัย ไม่เน้นกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งมำกจนเกินไป ภำยใน 1 วัน 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้ำน 

กิจกรรมย่อยท่ี 2. กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยตำมแนว 6 กิจกรรมหลัก,           
วอลดอร์ฟและไฮสโคป 
    เชิงปริมาณ 
        ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1             
ที่เปิดระดับชั้นปฐมวัย จ ำนวน 140 โรงเรียน มีครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  200  คน 
     เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
จ ำนวน 140 โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรมพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย   
ร้อยละ 100 
       2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
จ ำนวน  200 คน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 
       3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่หลำกหลำยนวัตกรรม  
ไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยตำมริบทของแต่ละโรงเรียน ร้อยละ 100 
 
       กิจกรรมย่อยท่ี 3. กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวมอนเตสซอริ 
     เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 1 ที่จัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอริเข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 105 คน 
        2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เปิดสอน 
ระดับชั้นปฐมวัยที่จัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอริ จ ำนวน 66 โรงเรียน  
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    เชิงคุณภาพ 
       1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
จ ำนวน  66 โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรมพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอริ 
ส ำหรับเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 
       2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1            
จ ำนวน  105 คน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอริส ำหรับเด็กปฐมวัย  
ร้อยละ 100 
       3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 น ำควำมรู้      
ที่ได้จำกกำรอบรมพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอริส ำหรับเด็กปฐมวัย ไปปรับใช้
กับเด็กปฐมวัยตำมริบทของแต่ละโรงเรียน ร้อยละ 90 

ปัญหาและอุปสรรค 
       จำกสภำพปัญหำที่พบระหว่ำงกำรนิเทศ ติดตำม พบว่ำ สถำนศึกษำยังไม่ให้ควำมส ำคัญต่อหลักสูตร
สถำนศึกษำระดับปฐมวัย ไม่มีกำรวำงแผนในกำรก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้  และกำรออกแบบกิจกรรม  
กำรจัดประสบกำรณ์  ออกแบบกำรประเมิน ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ ประเมินไม่หลำกหลำยวิธี
ท ำให้กำรส่งเสริมพัฒนำกำร ทักษะ ส ำหรับเด็กปฐมวัยยังไม่ได้ตำมมำตรฐำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และครูไม่ค่อยได้รับกำรนิเทศภำยใน ระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอท ำให้ครูผู้สอนไม่เกิดกำรพัฒนำตนเองด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก  
ขำดกำรกระตือรือร้นในกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
     1. กำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอนปฐมวัยในโครงกำรที่ต้องรับกำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน          
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีกำรศึกษำ 2562 ในวันที่  ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ ณ หอประชุม 
๗๒ ปี ดร.ประภำ  ภักดิ์โพธิ์  กลุ่มเป้ำหมำย คือ ครูโรงเรียนในโครงกำร รุ่นที่ 3, 6, 8 (8 โรงเรียน)  
และรุ่นที่ 9 รวมจ ำนวน  83 โรงเรียน 
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 1.1  กำรรำยงำนผลกำรทดลองตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งโรงเรียน                   
ในโครงกำรต้องน ำกิจกรรมกำรทดลองสู่เด็ก จ ำนวน 20 กิจกรรม/ปี แล้วรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ประกอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม  2) วัตถุประสงค์ 3) ผลที่เกิดกับเด็ก 4) ภำพประกอบขณะเด็กท ำกิจกรรม 
 กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมกำรทดลองบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยและกำรจัดท ำโครงงำนปฐมวัย  
วันที่  ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภำ  ภักดิ์โพธิ์  
          กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือรับ
ตรำพระรำชทำน “ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีกำรศึกษำ 2562  สพป.ขอนแก่น เขต 1          
มีโรงเรียนที่มีคุณสมบัติฯ ในกำรขอรับกำรประเมิน คือ โรงเรียน รุ่นที่ 3, 6, 8 (8 โรงเรียน) และ รุ่นที่ 9         
รวมจ ำนวน  83 โรงเรียน ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 15 มิถุนำยน 2563 พบว่ำ  
  1.1 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมขอรับกำรประเมิน จ ำนวน 45  โรงเรียน  ผ่ำนกำรประเมินทุกโรงเรียน   
คิดเป็นร้อยละ 100 และก ำหนดพิธีรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ในเดือน
พฤษภำคม 2564  ณ ส่วนกลำง  และเอกสำรที่ต้องส่งเพ่ือรับกำรประเมิน ประกอบด้วย 1) รำยงำนผล 
กำรท ำกิจกรรมกำรทดดลอง 20 กิจกรรม 2) โครงงำนปฐมวัยตำมวัฎจักรกำรสืบเสำะ  
  1.2 โรงเรียนที่ไม่เสนอขอรับกำรประเมิน จ ำนวน 38 โรงเรียน  เนื่องจำก 
         1) ไม่มีครูผู้สอนปฐมวัย  
        2) กำรเปลี่ยนครูผู้สอนปฐมวัยใหม่ยังไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
        3) เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวนนักเรียน รวมแล้วไม่ถึง 10 คน 

3.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสอน
ภำษำอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach 
        2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน สำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 
        3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
     เชิงคุณภาพ 
        1.  ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสอน
ภำษำอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน สำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        3.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
อย่ำงมีคุณภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 -6 ส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชำเอกภำษำอังกฤษ 
       2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 -6 ส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้เรื่องเทคนิควิธีกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแบบ Active Learning  
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       3. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 -6 ส่วนใหญ่ขำดกำรวิเครำะห์ Test Blue Print
รำยวิชำภำษำอังกฤษ 
       4. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 -6ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
ส ำหรับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

4.   โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ตามแนวทาง Thailand 4.0 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ที่ได้รับกำรคัดเลือก  
เป็นแกนน ำ จ ำนวน 46 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมฯ กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนโค้ดดิ้ง ร้อยละ 100 
        2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นปฐมวัย , ระดับชั้นประถมศึกษำ           
ปีที่ 1 - 3 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4- 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 -  3 ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ
กำรคัดเลือกเป็นแกนน ำ โรงเรียนละ 1 คน ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ และกำรโค้ดดิ้ง เพ่ือ
กำรจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนน ำฯ โครงกำรฯ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมฯ กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ด้ำนโค้ดดิ้ง 
       2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แนวคิดกำรออกแบบกิจกรรมและ
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  
คิดแก้ปัญหำ  คิดสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงโดยใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหำใน
กำรท ำงำนหรือในชีวิตจริงโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค ำนวณในกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในโครงกำรหลักสูตร 
       2. ควำมตระหนักในกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณด้วยตนเอง 
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5.  โครงการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         มีข้อมูลเกณฑ์อัตรำก ำลังเพ่ือใช้บริหำรอัตรำก ำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 156 โรงเรียน 
     เชิงคุณภาพ 
         1. สำมำรถน ำข้อมูลอัตรำก ำลังไปก ำหนดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรในสังกัด         
ได้อย่ำงเหมำะสม 
         2. สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้วำงแผนผลิตครูให้ตรงกันควำมขำดแคลนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม 
         3. สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลังต ำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำรแต่ละปีเพ่ือให้เกิดคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ปัญหาและอุปสรรค 
         กำรได้รับจัดสรรต ำแหน่งและอัตรำที่เกษียณอำยุรำชกำรจำกต้นสังกัดน้อยกว่ำต ำแหน่งที่เกษียณท ำให้ 
ขำดแคลนอัตรำก ำลังครูในภำพรวม 

6.  โครงการการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือกและเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการ                 
     และลูกจ้างทุกประเภท 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        มีจ ำนวนผู้สอบคัดเลือกผ่ำนในต ำแหน่งครูขำดแคลนในวิกฤตและพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร จ ำนวน 54 รำย 
     เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนมีอัตรำก ำลังครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร และครูวิกฤตปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน ท ำให้โรงเรียนมีบุคลำกร      
ท ำหน้ำที่สอนเกิดคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ิมประสิทธิผลและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
        ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังมีจ ำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังครู
และบุคลำกร 

7.  โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
เข้ำร่วมโครงกำร  133  คน 
     เชิงคุณภาพ 
       1.ข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง  มีศักยภำพ  และสำมำรถดึงศักยภำพ 
ของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2. ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำรของกำรบริกำรที่ดี  และสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปปรับปรุงในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดได้เป็นอย่ำงดี 
       3. ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรมีทักษะและมีแนวคิดสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและให้บริกำร        
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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      4. บุคลกำรทำงกำรศึกษำได้ เพ่ิมพูนประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับใช้ ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
      5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะอันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กร  
สู่ควำมเป็นเลิศ 
ปัญหาและอุปสรรค 
     1. ระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำน มีระยะเวลำที่จ ำกัด 
     2. ช่วงเวลำไม่เหมำะสม  เนื่องจำกเป็นฤดูฝน ไม่สะดวกในกำรเดินทำง  และกำรศึกษำดูงำน 
     3. ยำนพำหนะที่ใช้คุณภำพไม่ได้มำตรฐำน 

8.  โครงการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำได้รับรำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ          
ค่ำเป้ำหมำย 7 รำย 
     เชิงคุณภาพ 
        ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน          
และได้รับกำรเชิดชูเกียรติ 
ปัญหาและอุปสรรค 
      ไม่มี 

9.  โครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา          
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1     
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       ลูกจ้ำงประจ ำ  และลูกจ้ำงชั่วครำว  จ ำนวน  140  คน 
     เชิงคุณภาพ 
       1. ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวได้รับกำรสร้ำงเสริมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
       2. ลูกจ้ำงประจ ำ  และลูกจ้ำงชั่วครำว  ได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเรื่องปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง  
ตรงตำมระเบียบและข้อกฎหมำย 
       3. ลูกจ้ำงประจ ำ  และลูกจ้ำงชั่วครำว  เกิดควำมรักควำมสำมัคคีภำยในองค์กำร 
        4. ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว  เกิดจิตส ำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนำองค์กำรให้เจริญก้ำวหน้ำ
ยิ่งขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
         ไม่มี 
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10.  โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรในส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ     
         มีผู้ เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1 จ ำนวน 32 รำย คิดเป็นร้อยละ  41.03%  ของบุคลำกรทั้งหมดในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1 
      เชิงคุณภาพ 
        1. เพื่อให้บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง  มีศักยภำพ  และสำมำรถดึงศักยภำพของตนเอง 
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        2. เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำรของกำรบริกำรที่ดี  และสำมำรถน ำควำมรู้          
ไปปรับปรุงในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดได้เป็นอย่ำงดี 
       3. ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกทักษะ  และร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร  
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
       4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน 
       5. เพื่อศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศที่ประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
       6. เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นหนึ่ง 
ปัญหาและอุปสรรค 
       สถำนที่ศึกษำดูงำนมีระยะทำงไกล  เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำง  เนื่องจำกอำยุโดยเฉลี่ยของบุคลำกร        
ในส ำนักงำน 50 ปีขึ้นไป  ไม่สำมำรถเดินทำงไกลได้  บำงท่ำนมีโรคประจ ำตัว   

12.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1        
สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค (2)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู นักเรียน  114  คน 
     เชิงคุณภาพ 
       1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต  1  สำมำรถส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เทียบเคียง ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน ก ำดับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล และประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
       2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1 เป็นส ำนักงำนที่ได้มำตรฐำนตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมประกำศมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  
      3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1 น ำเสนอกำรประเมินตนเองในรำยงำน        
กำรประเมินตนเองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมแบบประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
      ตำมมำตรฐำนที่  1 ประกอบด้วย 3   ตัวบ่งชี้  14  ประเด็นกำรพิจำรณำ 
      ตำมมำตรฐำนที่  2 ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัด 25  ประเด็นกำรพิจำรณำ 
      ตำมมำตรฐำนที่  3 ประกอบด้วย 6   ตัวชี้วัด  17  ประเด็นกำรพิจำรณำ 
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     4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1  น ำผลกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำวิเครำะห์/สังเครำะห์ เพ่ือสะท้อนผลกำรประเมินให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ปัญหาอุปสรรค 
     ไม่มี 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.  โครงการจัดท าความตกลงร่วมมือเพื่อการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ครูแนะแนว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน โรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน น ำนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  829  คน ได้เข้ำร่วมโครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อ        
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
     เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน มีองค์ควำมรู้
ได้รับแรงกระตุ้น กำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งสำยอำชีพและสำยสำมัญตำมนโยบำย
ของรัฐบำลที่ก ำหนดสัดส่วนกำรเรียนต่อสำยอำชีพ  เป็น 50 : 50 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เนื่องจำกเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19) ช่วงแรก ๆ สถำนกำรณ์ 
ยังไม่รุนแรงท ำให้กำรมำเข้ำร่วมโครงกำรของโรงเรียนมีควำมกังวลในกำรน ำนักเรียนมำร่วมโครงกำร กำรอยู่
รวมกันเป็น หมู่คณะ 
 2. สถำบันอำชีวะทั้งภำครัฐและเอกชน หลำยแห่งไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ เนื่องจำกตรงกับกำร
จัดงำน/กิจกรรมของทำงสถำบัน 
 
2.  โครงการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานท าประจ าปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
          ครูแนะแนว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน โรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน น ำนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  829  คน ได้เข้ำร่วมโครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
    เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน มีองค์ควำมรู้ 
ได้รับแรงกระตุ้น กำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งสำยอำชีพและสำยสำมัญตำมนโยบำย 
ของรัฐบำล ที่ก ำหนดสัดส่วนกำรเรียนต่อสำยอำชีพ  เป็น 50 : 50 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1. เนื่องจำกเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรับโควิด – 19 ช่วงแรก ๆ สถำนกำรณ์ยังไม่รุนแรงท ำให้กำร
มำเข้ำร่วมโครงกำรของโรงเรียนมีควำมกังวลในกำรน ำนักเรียนมำร่วมโครงกำร กำรอยู่รวมกันเป็น หมู่คณะ 
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        2. สถำบันอำชีวะทั้งภำครัฐและเอกชน หลำยแห่งไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ เนื่องจำกตรงกับ 
กำรจัดงำน/กิจกรรมของทำงสถำบัน 
      

 

 

 

 

 

3.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 
2562 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         1. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
จ ำนวน  45  โรงเรียน แบ่งเป็นโซนตะวันออก และโซนตะวันตก 
         2. นักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3) ในสังกัดจ ำนวน 2,423 คน เข้ำร่วม
กิจกรรมและเป็นตัวแทนนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
     เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3) โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด มีพัฒนำ
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจและสังคม ได้มีโอกำสได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถด้ำนกีฬำและท ำงำนร่วมกัน 
เป็นหมู่คณะได้มีกำรออกก ำลังกำยใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และห่ำงไกลจำกยำเสพติดและเปิดโอกำส           
ให้นักเรียนได้เล่นกีฬำและแข่งขันเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  
ปัญหาและอุปสรรค 
         1. กำรจัดกำรแข่งขัน เป็นช่วงเวลำที่นักเรียนใกล้สอบและกำรทดสอบอ่ืน ๆ นักเรียนบำงคนไม่
สำมำรถมำร่วมกิจกรรมได้ 
         2. โรงเรียนขยำยโอกำสบำงโรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียนน้อย แต่มีนักกีฬำที่มีควำมสำมำรถ/ด้ำนกีฬำ
เฉพำะตัว 

4.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2563  
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรอนุญำตเปิดบ้ำนเรียน            
จ ำนวน 5 บ้ำนเรียน และออกประเมินบ้ำนเรียน (Home school) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้  
         1. บ้ำนเรียนภูมิพัทธ์  นักเรียนจ ำนวน 1 คน ระดับกำรศึกษำท่ีขอเปิด ระดับปฐมวัย  
         2. บ้ำนเรียนนักกอล์ฟ นักเรียนจ ำนวน 1 คน ระดับกำรศึกษำท่ีขอเปิด ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6  
         3. บ้ำนเรียนไวร์ด นักเรียนจ ำนวน 2 คน ระดับกำรศึกษำที่ขอเปิด ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  
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          4. บ้ำนเรียนเพ่ิมสุข นักเรียน จ ำนวน 2 คน ระดับกำรศึกษำที่ขอเปิด ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษำปีที่ 6 
          5. บ้ำนเรียนภูวพัฒน์ นักเรียน จ ำนวน 1 คน ระดับกำรศึกษำที่ขอเปิด ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  
ในปีกำรศึกษำ 2563 มีบ้ำนเรียนที่ขอยกเลิก จ ำนวน 2 บ้ำน คือ 

   5.1 บ้ำนเรียนกู่ทอง  เพ่ือน ำนักเรียนเข้ำเรียนในระบบ  
   5.2 บ้ำนเรียนริรันดำ  เพ่ือน ำนักเรียนไปศึกษำต่อกำรศึกษำทำงไกล 

     เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวและศูนย์กำรเรียน ได้รับโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำ ได้รับ
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรศึกษำตำมควำมต้องกำร และเป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี 2551 และ
ได้รับกำรประเมินและพัฒนำตำมศักยภำพผู้เรียน และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. กำรยื่นแบบขอเปิดบ้ำนเรียน/ศูนย์กำรเรียนที่ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแนวปฏิบัติ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

2. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุมัติของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  
ไม่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำในแนวทำงกำรปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

5.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับ
ครูในกำรพัฒนำเว็บไซต์เพ่ือกำรท ำธุรกิจ (e-Commerce) กำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ :AI (Artificial 
Intelligence) และกำรจัดกำรเรียนรู้ DLTV ที่เน้นกระบวนกำร Active Learning 
     เชิงคุณภาพ 
        ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำเว็บไซต์เพ่ือกำรท ำธุรกิจ (e-Commerce)  
กำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ :AI (Artificial Intelligence) และ กำรจัดกำรเรียนรู้ DLTV ที่เน้นกระบวนกำร  
Active Learning 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนบำงโรงเรียนอยู่ระหว่ำงกำรติดตั้งระบบท ำให้กำรพัฒนำมีควำมล่ำช้ำ 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการการจัดกาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน 
      1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด ำเนินกำรตำมนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึก
กำรผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      2. เป็นกำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง กำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำน 
      3. ลดปริมำณขยะและมีกำรส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
      4. กำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก 
ในสำระกำรเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้  
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      5. มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน  เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
       6. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้กำรมีสมรรถนะและ
ผลิตสื่อกำรตำมบริบทที่สนับสนุนกำรจัดกำรขยะ  ขยะพลำสติก กำร “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำเป็น
แบบอย่ำงให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงกำรผลิตและคัดเลือกผลงำนของโรงเรียนที่ควรแก่กำรเผยแพร่ขยำยผล 
       7. เป็นเครือข่ำยกับชุมชนได้น ำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ ำวัน ท ำให้กิจกรรมลด คัดแยกขยะและ          
ใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
ปัญหาและอุปสรรค 
        งบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

2.  โครงการ KKone1 Clean and Green Office 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         1. ร้อยละ 90 ของบริเวณพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำร
พัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำน 
         2. ร้อยละ 90 ของขยะมูลฝอยได้รับกำรเก็บและก ำจัดไม่ส่งกลิ่นรบกวน 
     เชิงคุณภาพ            
         1. บริเวณพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ        
ภูมิทัศน์อย่ำงสวยงำม เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำในสังกัดน ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
         2. ขยะมูลฝอยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูก
สุขลักษณะ บุคลำกรในส ำนักงำนมีกำรลด  และกำรคัดแยกขยะตำมประเภทของขยะได้ถูกต้อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1.  เทศบำลนครขอนแก่น เข้ำมำท ำกำรเก็บขยะของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1  สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ท ำให้มีขยะตกค้ำง       
         2. ไม่มีที่ทิ้งขยะที่เป็นกิ่งไม้ขนำดใหญ่        
         3. ขำดอุปกรณ์ในกำรตัด ตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ขนำดใหญ่                        
         4. สร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรในสังกัดได้มีกำร ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในส่วนรำชกำรมำกขึ้น   
         5. กำรประชุมสัมมนำ อบรมบุคลำกรที่ใช้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1          
เป็นสถำนที่อบรม จะมีขยะมูลฝอยที่เป็นโฟมตกค้ำงเป็นจ ำนวนมำก 
         6. กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคต้องใช้เวลำ เช่น กำรใช้แก้วน้ ำส่วนตัว  

3.   โครงการพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้รำยงำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจำรณำ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  
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     เชิงคุณภาพ 
        รำยงำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็น                  
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เสร็จทันก ำหนดเวลำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
ปัญหาและอุปสรรค 
        ไม่มี 

4.  โครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 รำยงำนตัวชี้วัดในระบบ KRS  
จ ำนวน 23 ตัวชีว้ัดครบตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนด และทันตำมก ำหนดเวลำ 
     เชิงคุณภาพ 
       มีผลกำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (ในระบบ KRS) อยู่ในระดับ
คุณภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ไม่มี 
        
 
 

 

 

5.  โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (บริจาคโลหิต) 
ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
       มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมบริจำคโลหิต ไม่ต่ ำกว่ำ 100 คน/ครั้ง 
    เชิงคุณภาพ 
       1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ บริจำคโลหิตด้วยทัศนคติเชิงบวก คิดบวก สร้ำงกุศลจิต  
ท ำให้จิตใจเบิกบำนจำก “กำรให้”โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนได้ท ำควำมดี เป็นไปเพ่ือยังประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อ่ืน 
       2.  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
       3.  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ิมพูนจิตส ำนึกสำธำรณะเกื้อกูลกันในกำรอยู่ร่วมกัน 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. บุคลำกรในสังกัด ไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรบริจำคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ที่รอรับกำรรักษำ 
      2. อำยุของผู้บริจำคและกำรมีโรคประจ ำตัว 
 
 



34  
 

 

6.  โครงการจัดงานวันส าคญัและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
      1.  วันรัฐพิธี/รำชพิธีปีละ 25 พิธี 
      2. ประเพณีวันส ำคัญ ปีละ 6  วัน 
    เชิงคุณภาพ 
      1. งำนรัฐพิธี/รำชพิธี บคุลำกรร่วมพิธี 100% 

 2. งำนวันส ำคัญ ด ำเนินกำรจัดงำนตำมประเพณี บุคลำกรร่วมงำน 100% 
ปัญหาและอุปสรรค 
      1. ผู้รว่มงำนรำชพิธี จำกหลำยหน่วยงำน แต่สถำนที่จัดงำนค่อนข้ำงคับแคบ 
      2. งบประมำณในกำรจัดงำนวันส ำคัญน้อย เห็นควรเพ่ิมงบประมำณในกำรจัดงำน 

7.  โครงการ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 16 คน 
        2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน  156  คน 
       3. บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  จ ำนวน  65  คน 
     เชิงคุณภาพ  
       1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผอ.กลุ่ม – หน่วย และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้รับทรำบ นโยบำย ข้อรำชกำรส ำคัญ เร่งด่วน และสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน 
        2. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผอ.กลุ่ม-หน่วย และบุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ในกำรปฏิบัติงำน 
ร่วมกัน 
        3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผอ.กลุ่ม-หน่วย และบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
        4. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผอ.กลุ่ม-หน่วย และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำรสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       1. งบประมำณไม่เพียงพอ  
       2. สถำนที่จัดประชุม คับแคบไม่สะดวกในกำรจัดแบ่งกลุ่ม เนื่องจำกมีผู้เข้ำประชุมจ ำนวนมำก 
       3. ระยะเวลำประชุม สั้นเกินไป ไม่เพียงพอกับกำรน ำเสนอวำระกำรประชุม  
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8.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกลุ่มสถำนศึกษำ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ำยทั้ งหมด 12 กลุ่ม จำกโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 
156 โรงเรียน 
    เชิงคุณภาพ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด ตลอดจน 
กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ และอ ำนำจโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแล สถำนศึกษำ         
และ กลุ่มสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมกำรบริหำรงำน        
ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนบริหำรวิชำกำร ด้ำนบริหำรงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
ปัญหาและอุปสรรค         -ไม่มี- 
9.  โครงการอบรมขั้นตอน กระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาด 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หรือได้รับมอบหมำยให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่พัสดุโรงเรียน จ ำนวน 154  โรง 
     เชิงคุณภาพ 
        1.  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หรือได้รับมอบหมำยให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่พัสดุโรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ      
กำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สิน กำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ และกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
         2.  โรงเรียนจัดทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ       
ขอนแก่น เขต 1 ภำยใน 31 สิงหำคม 2563 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1.  ผู้เข้ำรับกำรอบรมบำงรำยไม่น ำคู่มือกำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สินและกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีมำด้วย 
        2.  ผู้เข้ำรับกำรอบรมบำงส่วนเป็นเจ้ำหน้ำที่ใหม่ ไม่อยู่ในไลน์กลุ่มกำรเงินเขตฯ ไม่มีข้อมูลทรัพย์สิน       
ของโรงเรียน 
        3.  โรงเรียนส่งผู้รับกำรอบรมเกินจ ำนวนที่ก ำหนด สถำนที่รับผู้เข้ำอบรมได้จ ำกัด  
10. โครงการประชุมปฏิบัติการ  การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์               
(Pensions’ Electronic Filing) ของข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2563 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
         ผู้เข้ำรับอบรมจ ำนวน  135  คน วิทยำกรและคณะด ำเนินงำน  จ ำนวน  25  คน 
      เชิงคุณภาพ 
         ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรและเป็นผู้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญได้ทรำบ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง สำมำรถติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ตรวจสอบผลกำรอนุมัติสั่งจ่ำย และกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญรวมถึงรำยงำน
กำรเบิกจ่ำยเงินของตนเองในมิติต่ำง ๆ ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถือ 
Smartphone 
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ปัญหาและอุปสรรค  
         1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมบำงรำยไม่น ำคู่มือกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pension’s Electronic Filing) และโน้ตบุ๊กมำด้วย 
         2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมบำงส่วนใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ลงข้อมูลให้แทนกำรปฏิบัติเอง 
        3. ผู้เข้ำร่วมอบรมบำงส่วน ไม่ทรำบว่ำเขตจัดอบรม  เนื่องจำกไม่มีธุรกำรโรงเรียน  

 
11.  โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
         1.  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
         2.  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
       เชิงคุณภาพ 
         1. บุคลำกรในส ำนักงำน และสถำนศึกษำสำมำรถทรำบข้อมูลและได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้  
กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มี นโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่ เป็นมิตร  
กับสิ่ งแวดล้อม  
ปัญหาและอุปสรรค 
        บุคลำกรและสถำนศึกษำไม่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบริกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (IAQA) 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
          1.  ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชโีรงเรียน  และเจ้ำหนำ้ที่พัสดุโรงเรียน  จ ำนวน  75  คน 
         2. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ จ ำนวน  10  คน 
      เชิงคุณภาพ 
         1. สถำนศึกษำที่รับกำรตรวจและสอบทำน  สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ   
ปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ได้ถูกต้อง 
         2. หน่วยตรวจสอบภำยใน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต  1 ให้ค ำปรึกษำ  
แนะน ำ  ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำปฏิบัติตำมได้ถูกต้อง 

ปัญหาและอุปสรรค 
         1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจและสอบทำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
         2. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชีและพัสดุของสถำนศึกษำ  ขำดควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1.  โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
        1. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
จำกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
        2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ           
ในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมกำรบริหำรงำน 4 งำน 
     เชิงคุณภาพ  
       1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และมีเอกสำรหลักฐำนในกำรพัฒนำงำน  
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงครบถ้วน 
       2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ           
ในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       ในปีกำรศึกษำ 2563 ภำยใต้กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19) ท ำให้มีเวลำในกำร
ด ำเนินกิจกรรมค่อนข้ำงจ ำกัด และคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ          
มีภำรกิจหลำยอย่ำง จึงท ำให้มีเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่พร้อมเพรียงกันเท่ำที่ควร 

2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในทิศทำง
และเป้ำหมำยเดียวกัน  ร้อยละ 100 
       2. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ร้อยละ 100 
       3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรสะท้อนผล / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
       4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
     เชิงคุณภาพ 
       1. สถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ         
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกำสและมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในระดับดีมำก 
       2. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
       3. นักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสมรรถนะด้ำนกำรเขียนภำษำไทย 
และกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษสูงขึ้น 
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ปัญหาและอุปสรรค 
       1. เวลำที่ใช้ในกำรอบรมมีจ ำกัด ควรเพ่ิมจ ำนวนวันมำกขึ้น 
       ๒. ควรจัดกำรอบรมช่วงก่อนเปิดเรียนหรือในเดือนแรกของกำรเปิดเรียน เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้มำออกแบบ
วำงแผนในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน RT กำรสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน NT: National Test และกำร
อ่ำนและกำรเขียนค ำพ้ืนฐำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
       3. ควรเพิ่มงบประมำณในกำรจัดท ำคู่มือ เอกสำร และแบบทดสอบต่ำง ๆ 

3.  โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
       2. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปี 2563-2565  
       3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์        
และจุดเน้นที่ครอบคลุมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่สนองต่อนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ที่ชัดเจน ถูกต้อง 
สมบูรณ์ 100% 
     เชิงคุณภาพ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ได้สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และต้นสังกัด รวมทั้งองค์กรต่ำง ๆ          
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
        1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่แน่นอน ไม่สำมำรถก ำหนดวงเงินประมำณในกำรท ำแผนได้ถูกต้อง 100% 
       2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด เนื่องจำกต้องรออนุมัติจำก กศจ. 
       3. เกิดกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19)    
       4. กำรโอนเงินงบประมำณล่ำช้ำ  

5.  โครงการ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถเสนอขอ
งบประมำณได้ถูกต้อง ทันตำมก ำหนดเวลำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 
       2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถจัดตั้งงบประมำณตำมกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ 100 
    เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีสภำพอำคำรเรียน          
อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำง  ตลอดถึงสภำพภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนส่งผล 
ต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
      กำรย้ำยโรงเรียนของบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ส่งผลต่อประสิทธิภำพใน
กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียน 

6.  โครงการ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานทั้งระบบ 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน  100 เล่ม 
     เชิงคุณภาพ 
        1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลกำรกำรติดตำม ประเมินผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
        2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1น ำผลไปใช้ในกำรด ำเนินงำน  
กำรปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในปีถัดไป  
        3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        4. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จังหวัดขอนแก่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำทำงเว็บไซต์เขตพ้ืนที่ และ สำธำรณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
        เนื่องจำกติดช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID- 19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำร กิจกรรม ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  

7. พัฒนาระบบเครือข่าย/ระบบการจัดประชุมทางไกล (Video Conference)  
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       1 .  ส ำนั กงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1 เข้ ำร่ วมประชุมทำงไกล  
(Video Conference) กับส่วนกลำงมำกกว่ำร้อยละ 80 
       2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรจัดประชุมทำงไกล  
(Video Conference) ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กับโรงเรียนเพ่ือกำรบริหำรหรือจัดกำรเรียนกำรสอน 
มำกกว่ำ 12 เรื่องต่อปี 
    เชิงคุณภาพ 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถด ำเนินกำรจัดประชุม  
(Video Conference) ที่มีควำมพร้อมทั้งในส่วนของอุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลำกรที่มีทักษะและควำม
ช ำนำญในกำรจัดประชุม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพกำรสื่อสำรที่รวดเร็วระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนสำมำรถประหยัดทั้งเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ตลอด
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมได้เป็นอย่ำงดี 
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        1. กำรดูแลระบบด ำเนินกำรจัดประชุมทำงไกล (Video Conference) ต้องใช้บุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะ สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว โดยเรียนรู้จำกกำรฝึกอบรมและประสบกำรณ์   
ในกำรด ำเนินงำน เมื่อขำดบุคลำกรเนื่องจำกกำรย้ำย ลำออก หรือเกษียณอำยุรำชกำรอำจส่งผลให้เกิดปัญหำ  
ในกำรดูแลระบบได ้
       2. สัญญำณอินเทอร์เน็ตจุดที่จัดประชุมระดับโรงเรียนไม่เสถียรภำพ 
 

งบจาก สพฐ./งบจากหน่วยงานอ่ืน 
1.  โครงการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
        กำรบริหำรจัดกำรสอบ : สถำนศึกษำท่ีเป็นสนำมสอบ 174 แห่ง ( 176 โรงเรียน) สำมำรถน ำส่งข้อมูล
นักเรียนรำยคนผ่ำนระบบ NT Access ปฏิบัติงำน/กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมระบุในคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
        กำรด ำเนินกำรสอบ : สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบในศูนย์สอบ RT ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 174 แห่ง สำมำรถบริหำรจัดกำรสอบตำมคู่มือกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
        กำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ : คณะกรรมกำรทุกคนที่ได้รับกำรแต่งตั้งสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจ
เยี่ยมสนำมสอบ โดยยึดแนวปฏิบัติตำมคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
        กำรน ำส่งข้อมูลผลกำรสอบ : สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบทุกแห่ง สำมำรถน ำส่งข้อมูลผลกำรสอบผ่ำน
ระบบ NT Access ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
    เชิงคุณภาพ 
        ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ศูนย์สอบ
ด ำเนินกำรประเมินในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงวันที่ 11-15 กุมภำพันธ์ 2563 ศูนย์สอบ 
RT ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำรประชุม จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
       ประชุมครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงกำรสอบ RT ผุ้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย ในวันจันทร์ที่ 3 
กุมภำพันธ์ 2563 เพ่ือก ำหนดวันสอบร่วมกัน มติที่ประชุมเห็นชอบจัดสอบ RT ในวันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 
        ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมชี้แจงกำรจัดสอบ ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์/ประธำนสนำมสอบและกรรมกำรคุม
สอบที่มำจำกต่ำงโรงเรียน) ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 เพ่ือให้สถำนศึกษำท่ีเป็นสนำมสอบทั้ง 155 สนำม
สอบในศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถจัดสอบ : กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จึงได้จัดประชุมชี้แจงขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประธำนสนำมสอบและกรรมกำรคุมสอบ(ต่ำงโรงเรียน)  
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  
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สำมำรถบริหำรจัดกำรสอบให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสเป็นไปตำมคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
ปัญหาและอุปสรรค  
       กำรตรวจและให้คะแนน เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งระดับกลุ่มเครือข่ำย แบบประเมิน มีหลำกหลำย
รูปแบบ มีทั้งภำคควำมรู้และภำคปฏิบัติ เนื่องจำกรูปแบบกำรตรวจให้คะแนนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
ของกรรมกำรตรวจและให้คะแนน อำจจะส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือคะแนนผลกำรทดสอบซึ่งหำกผลกำรทดสอบ 
ไม่สะท้อนสภำพกำรอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียนที่แท้จริง สำรสนเทศที่ได้รับก็ไม่สำมำรถน ำไปพัฒนำ
คุณภำพนักเรียนรำยบุคคลได้ไม่คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจัดสรรให้ 

2.  โครงการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
       1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2562 
       2. นักเรียนร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 
2562 
    เชิงคุณภาพ 
       1.  สำมำรถวัดและประเมินผลกำรเรียนรูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
       3.  สถำนศึกษำน ำข้อมูลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ปัญหาและอุปสรรค 
      -ไม่มี- 
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3.  โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
    1. ข้อมูลสำรสนเทศแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2561 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ค่ำเฉลี่ย 
ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจำก 

ปี
กำรศึกษำ 
2561 

 
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจำก 

ปี
กำรศึกษำ 
2562 

เข้ำ
สอบ 

ผลกำร
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

 ร้อยละ 
    เข้ำ
สอบ 

ผลกำร
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภำษำไทย 2,488 1,611 64.75 2,423 1,123 46.35 -18.40 -28.42 
ภำษำอังกฤษ 2,488 405 16.28 2,423 276 11.39 -4.89 -30.02 
คณิตศำสตร์ 2,488 532 21.38 2,423 268 11.06 -10.32 -48.27 
วิทยำศำสตร์ 2,488 474 19.05 2,423 341 14.07 -4.98 -26.13 

     
2. ข้อมูลสำรสนเทศแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2561 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2562 ค่ำเฉลี่ย 

ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจำก 

ปี
กำรศึกษำ 
2561 

 
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจำก 

ปี
กำรศึกษำ 
2562 

เข้ำ
สอบ 

ผลกำร
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

 ร้อยละ 
    เข้ำ
สอบ 

ผลกำร
ทดสอบ
ตั้งแต่ 
ร้อยละ 

50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภำษำไทย 644 318 49.38 616 340 55.19 5.82 11.78 
ภำษำอังกฤษ 644 3 0.47 617 4 0.65 0.18 39.17 
คณิตศำสตร์ 644 15 2.33 616 7 1.14 -1.19 -51.21 
วิทยำศำสตร์ 644 22 3.42 617 3 0.49 -2.93 -85.77 
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เชิงคุณภาพ 
      ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัดและกำรนิเทศติดตำมให้ข้อแนะน ำโรงเรียนในกำร
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ปัญหาและอุปสรรค 
      1. กำรกรอกข้อมูลเอกสำรกำรจัดสอบต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบเกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน 
      2. กำรระบุประเภทของนักเรียนในกำรเข้ำสอบ O-NET ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อผลกำรสอบของนักเรียนและโรงเรียน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  โครงการการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปกีารศกึษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
        กำรบริหำรจัดกำรสอบ : สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบ 169 แห่ง จ ำแนกเป็น สถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 152 แห่ง สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ ำนวน 5 แห่ง และสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลนครขอนแก่น จ ำนวน 12 แห่ง น ำส่งข้อมูล
สำรสนเทศจ ำนวนนักเรียนมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ภำยในเวลำที่
ก ำหนด ส่งผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถน ำส่งข้อมูลไปยังส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 คิด
เป็นร้อยละ 100 ภำยในเวลำที่ก ำหนด  
        กำรด ำเนินกำรสอบ : เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดพิมพ์แบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรสอบ 
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 25%  
ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบทุกแห่งสำมำรถด ำเนินงำนกำรสอบตำมกรอบ
นโยบำยที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ก ำหนด  โดยจัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบ จัดท ำตำรำงสอบตำมควำมเหมำะสม และน ำส่งผลกำรทดสอบ ผ่ำน E-mail address : 
standardtest.kk1@gmail.com ภำยในเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบทุกแห่งสำมำรถ
ก ำหนดสัดส่วนกำรให้คะแนนสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนตำมดุลพินิจของสถำนศึกษำ 
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        กำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ : คณะกรรมกำรทุกคนที่ได้รับกำรแต่งตั้งสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจ
เยี่ยมสนำมสอบ โดยยึดแนวปฏิบัติตำมกำรติดตำม ตรวจเยี่ยมสนำมสอบตำมค ำสั่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ที่ 42/2563 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2563 
         กำรน ำส่งข้อมูลผลกำรสอบ : สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบทุกแห่ง สำมำรถน ำส่งข้อมูลผลกำรสอบผ่ำน  
E-mail address : standardtest.kk1@gmail.com ภำยในเวลำที่ก ำหนด ( 15 มีนำคม 2563) 
เชิงคุณภาพ 
         ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ศูนย์สอบ
ด ำเนินกำรประเมินในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 ศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผอ.เขต-รอง ผอ.เขต-ศึกษำนิเทศก์/ประธำนกลุ่มเครือข่ำย)   
ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 เพ่ือก ำหนดวันสอบร่วมกัน มติที่ประชุมเห็นชอบจัดสอบ ในระหว่ำง  
วันที่ 11-12 มีนำคม 2563 โดยมีประเด็นส ำคัญที่น ำเสนอท่ีประชุม ดังนี้ 
ปัญหาและอุปสรรค  

1. กำรประเมินด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ก ำหนดเป็น 
ช่วงเวลำ ระหว่ำงวันที่ 11-12 มีนำคม 2563 ซึ่งปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักทดสอบกำรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งให้ด ำเนินกำร เมื่อศูนย์สอบปฏิบัติตำมอำจจะส่งผลให้
คะแนนผลกำรทดสอบมีควำม คลำดเคลื่อน ควำมน่ำเชื่อถือของคะแนนจะมีน้อยกว่ำกำรทดสอบ O-NET 
สำรสนเทศผลกำรทดสอบอำจจะไม่สะท้อนคุณภำพของผู้เรียนที่แท้จริง ไม่คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรให้ 

2. งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรน้อยเกินไป 

5.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
         1.  โรงเรียนมีควำมรู้และสำมำรถประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ (ITA Online) ได้อย่ำงถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 
         2.  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 30 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 30 โรงเรียน ด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้โครงกำรโรงเรียน
สุจริตอย่ำงมีคุณภำพ 
        2. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 30 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (ITA Online) 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
        1.  โรงเรียนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เนื่องจำกเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องด ำเนินกำร 
        2.  บุคลำกรของโรงเรียน ขำดควำมพร้อมในระบบเทคโนโลยีในกำรสื่อสำรที่จ ำเป็นต้องรับกำรประเมิน 
โดยมีควำมพร้อมในระดับน้อยมำก 
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6.  โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต) 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ มีผลกำรประเมินผ่ำนระดับดี ขึ้นไป 
      เชิงคุณภาพ 
           บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑  มีควำมตระหนัก ควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ในกำรรับกำรประเมิน ITA และมีกำรปฏิบัติงำนเป็นปัจจุบัน  
อย่ำงต่อเนื่อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
          1. บุคลำกรขำดควำมตระหนักในกำรร่วมกันรับผิดชอบในกำรประเมิน ITA 
          2. บุคลำกร ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรประเมิน ITA 
          3. ควำมพร้อมในระบบเทคโนโลยีในกำรสื่อสำรที่จ ำเป็นต้องรับกำรประเมินมีควำมพร้อมน้อย 
 
 
 
 
 
 

7.  โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                 
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2563 
ผลการด าเนินงาน 
      พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มีรำยละเอียดและผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
       1. ประชุมปฏิบัติกำรผู้บริหำรและครูเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่  
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2561และสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
สถำนศึกษำสำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมประเด็น คือ 
  1.1  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและ
ประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำประกำศก ำหนด 
  1.2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 
  1.3  ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
  1.4  จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
  1.5  ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  1.6  จัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี 
       2. กำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรติดตำม ฯ  
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ ซึ่งปีกำรศึกษำ 2563 เน้นโรงเรียนที่จะประเมิน
คุณภำพภำพนอกรอบ 4 ส่วนโรงเรียนทั่วไปติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 



46  
 

 

ภำยในของสถำนศึกษำโดยแบบประเมินฯ ท ำให้มีข้อมูลสำรสนเทศรำยโรงเรียน กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำและ
น ำผลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป 
       3. กำรติดตั้งระบบประกันคุณภำพระดับห้องเรียนรูปแบบห้องเรียนน ำร่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 คือ โรงเรียนบ้ำนม่วง ใช้นวัตกรรม Co-5Step กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ที่แท้จริงเกิดที่ห้องเรียน และปีกำรศึกษำ 2563 ตั้งเป้ำขยำยผลห้องเรียนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ คือ โรงเรียนที่จะประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 จ ำนวน 17 โรงเรียน  
      4. ผลของควำมมุ่งม่ันตั้งใจในกำรท ำงำนส่งผลให้ผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ มีผลกำร
พัฒนำคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 153 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 ดังนี้   
ระดับปฐมวัย  
ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม  

ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม ระดับปฐมวัย 
จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 
๑๔๓ - - ๒๘/๑๙.๕๘ ๙๙/๖๙.๒๓ ๑๖/๑๑.๑๙ 

สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจ านวน ๑๔๓  โรงเรียน      
 คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในรายมาตรฐาน    
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก(ระดับปฐมวัย) 

จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 
143 - - 24/16.79 87/60.84 32/22.37 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจ านวน 143   โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการ(ระดับปฐมวัย) 
จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 
143 - - 29/20.28 67/46.85 47/ 32.87 

สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจ านวน 143  โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ100 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียบเป็นส าคัญ(ระดับปฐมวัย) 
จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 
143 - - 23/16.09 95/66.43 25/17.48 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไปจ านวน 143   โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 
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          กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยหลำกหลำยนวัตกรรม เช่น มอนเตสซอริ  
วอลดอร์ฟไฮสโคป บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย และ 6 กิจกรรมหลักในหนึ่งวัน ที่สอดคล้อง          
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
 ผลการพัฒนา โรงเรียนในสังกัดผ่ำนกำรประเมินและรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ปีกำรศึกษำ 2562  โรงเรียนขอรับกำรประเมินเพ่ือรับตรำฯ จ ำนวน 45 โรงเรียน ผลผ่ำนกำร
ประเมินทุกโรงเรียน นอกจำกนี้นวัตกรรมอ่ืน ๆ มีโรงเรียนที่สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เช่น มอนเตสซอริ
โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง วอลดอร์ฟโรงเรียนบ้ำนกอก เป็นต้น                                                                      
 จุดเด่น  มีกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยหลำกหลำยนวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 จุดที่ควรพัฒนำ กำรพัฒนำครูผลิตสื่อที่ส ำคัญจ ำเป็นต่อกำรจัดประสบกำรณ์ เช่น สื่อมอนเตสซอริ   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม  

ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อย
ละ 

จ ำนวน/ร้อย
ละ 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 

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

 ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในรายมาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 
153 - - 57/37.25 88/58.17 8/5.23 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จ านวน 153 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการ(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 
153 - - 34/22.22 68/44.45 51/33.33 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จ านวน 153 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียบเป็นส าคัญ 
จ ำนวน 
โรงเรียน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 
153 - - 46/30.07 92/60.13 15/9.80 
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับดีขึ้นไป จ านวน 153โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 กระบวนการพัฒนา   ใช้กระบวนวิจัยในกำรรวบรวมข้อมูลมำใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลการพัฒนา  ผลกำรทดสอบระดับชำติล ำดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ี  
 จุดเด่น  มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับผล
กำรจัดกำรศึกษำและนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 จุดที่ควรพัฒนำ  ควรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
ให้มีควำมเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำและกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ผลจากการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 1.โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถด ำเนินงำน
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและมีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนโดยด ำเนินตำมกฎกระทรวง 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ซึ่งดูได้จำกกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  ของ
สถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำครบทุกโรงเรียน  
  2. ในกำรประเมินสรุปรำยงำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี พบว่ำทุกโรงเรียนมีกำรจัดท ำ
สรุปและเขียนรำยงำนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  มีบำงโรงเรียนที่ขำดรำยละเอียดภำยในที่ไม่กล่ำวถึงร่องรอย
หลักฐำน (evidence base) ที่โรงเรียนด ำเนินกำรให้คล้องกับประเด็นพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำบำง
เล็กน้อย   นอกจำกนี้ยังพบว่ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำส่วนใหญ่เขียนรำยงำนได้อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ เพรำะสถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำรำยงำนต้นสังกัด
อย่ำงต่อเนื่องทุก ๆ ปี มีบำงรำยกำรที่สถำนศึกษำด ำเนินกำร หรือปฏิบัติกันอยู่แล้วที่สถำนศึกษำแต่ไม่ปรำกฏ
ในรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ   
 3. ในส่วนของข้อมูลที่เป็นสำรสนเทศในรำยงำนที่ยังขำดในบำงโรงเรียน คือ ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบที่ผ่ำนมำ โรงเรียนไม่น ำมำประกอบในรำยงำน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง กำรวำงแผนพัฒนำ               
ข้อมูลผลกำรด ำเนินสถำนศึกษำในปีที่ผ่ำนมำที่แสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินที่ส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรน ำเสนอ
ภำพรวมของกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและแนวคิดในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตลอดจนภำคผนวกท่ีเป็นประโยชน์และให้ควำมชัดเจนต่อกำรด ำเนินงำน 
 4. องค์ประกอบในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำควรจัดให้มีในรำยงำน  
คือ ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร แผนปฏิบัติกำร ยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน         
ของนักเรียนทุกระดับชั้น ภำพรวมของกำรพัฒนำกำรศึกษำกำรน ำเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตลอดจนภำคผนวกที่เป็นประโยชน์และให้ควำมชัดเจนต่อกำรด ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำของสถำนศึกษำเพ่ือช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นภำพกำรท ำงำนของสถำนศึกษำที่ชัดเจนและถูกต้องมำก
ที่สุด 
  5. ระดับกำรศึกษำปฐมวัยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีนวัตกรรม
กำรศึกษำระดับปฐมวัยที่ โดดเด่น คือ กำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิท ยำศำสตร์น้อย 
กำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอริ กำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดวอลดอฟร์ และไฮสโคป 
ซึ่งทุกนวัตกรรมมีโรงเรียนที่สำมำรถเป็นแหล่งเรียนเรียนได้ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้ที่สนใจ   
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  6. ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนกำรสื่อสำรและกำรคิด
ค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณอภิปรำย
แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรตำมช่วง
วัย มีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร และมีพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ  สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตำมหลักประชำธิปไตยกล้ำแสดงออก สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเองรวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์จ ำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี ส ำคัญจำเป็น รวมทั้งรู้เท่ำทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่ำง ๆ เลือกรับประทำน
อำหำรที่สะอำดและมีประโยชน์รักกำรออกก ำลังกำย นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละ
ประเภท ตลอดจนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมจนได้รับรำงวัลในระดับต่ำง ๆอย่ำงหลำกหลำย ตัวอย่ำง  เช่นด้ำน
เทคโนโลยีด้ำนดนตรีและด้ำนกีฬำยอมรับในกฎกติกำของกลุ่ม ของสถำนศึกษำ ของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อ
อำชีพสุจริตรวมถึงมีควำมเข้ำใจเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและระหว่ำงวัยทั้งนี้มีผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำง ๆ 
8.  โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานทะเบียน School MIS 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
 1.  ร้อยละ 100 ของครูผู้ที่รับผิดชอบระบบงำนทะเบียน School MIS มีควำมรูควำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำข้อมูลในระบบงำนทะเบียน School MIS 
 2.  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรจบกำรศึกษำของผู้เรียน 
ในระบบงำนทะเบียน School MIS  
      เชิงคุณภาพ 
 1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต  1 มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจบ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
 2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 1 ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรวัด และ
ประเมินผลกำรเรียนรู้กำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำและให้ค ำแนะน ำปรึกษำหำรือแก่สถำนศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.  สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ส่วนใหญ่โรงเรียนยังไม่บันทึกข้อมูลผู้เรียนในระบบงำนทะเบียน School MIS ให้เป็นปัจจุบัน 
9.  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด “งานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๔๔ โรงเรียน ๆ 
ละ ๘ คน จ ำนวน ๓52 คน ครูผู้ควบคุมและเป็นวิทยำกรพ่ีเลี้ยงโรงเรียนละ ๑ คน จ ำนวน ๔4 คน วิทยำกร  
จ ำนวน 35 คน บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 9 คน  จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 440  คน  
    เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียน 
ให้เข้มแข็ง  จัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ นักเรียนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงลูกเสือ ในกำรป ้องก ันและมีภ ูม ิคุ ้มก ันต ้ำนภัยยำเสพต ิดรวมทั ้งภ ัยค ุกคำมอื ่น ๆ  
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ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว และสำมำรถเป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติด 
และเฝ้ำระวังปัญหำภัยคุกคำมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
ปัญหาและอุปสรรค 
        1.  ด ำเนินกำรในช่วงฤดูฝนจึงเป็นอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมและกำรพักแรม 
         2.  นักเรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและต่ำงโรงเรียนซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทะเลำะวิวำท 
        3.  มีนักเรียนหญิง (เนตรนำรี) บำงรำยอำจจะภำวะปวดท้องประจ ำเดือนอำจท ำให้ต้องพักระหว่ำง          
เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  
 
 
 
 
 
           
 
 
 
10.  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
      การสอบแข่งขันรอบแรก ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
        เชิงปริมาณ 
  มีโรงเรียนในสังกัด และต่ำงสังกัด สมัครสอบคัดเลือกท้ังสิ้น  ๒,๓๒๕ คน   
  วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๒ วิชำ ดังนี้  
   ๑. วชิำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓  จ ำนวน    ๓๖๐ คน  จ ำนวน ๑๗ โรงเรียน 
   ๒. วชิำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๘๒๒ คน  จ ำนวน ๒๔ โรงเรียน 
   ๓. วชิำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน    ๓๑๔ คน  จ ำนวน ๑๕ โรงเรียน 
   ๔. วชิำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน   ๘๒๙ คน   จ ำนวน ๒๒ โรงเรียน 
       เชิงคุณภาพ  
 ผลกำรสอบคัดเลือกแข่งขันรอบแรก   รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  ๙๑ คน  ดังนี้  
 ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓  จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน  ๘  โรงเรียน 
 ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๑๖ คน  จ ำนวน  ๗  โรงเรียน 
 ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน  ๘  โรงเรียน 
 ๔. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๒๙ คน  จ ำนวน  ๘  โรงเรียน 
การสอบแข่งขันรอบสอง ในวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๓ 
       เชิงปริมาณ 
 นักเรียนจำกสถำนศึกษำภำยในจังหวัดขอนแก่น  จ ำนวน ๙๑ คน จำก ๘ โรงเรียน  ดังนี้ 
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วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๒ วิชำ ดังนี้  
 ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓  จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน ๘ โรงเรียน 
 ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๑๕ คน  จ ำนวน ๗ โรงเรียน 
 ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน ๘ โรงเรียน 
 ๔. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๒๖ คน   จ ำนวน ๗ โรงเรียน 
   รวมทั้งสิ้น ๘๗  คน  ขาดสอบ ๔ คน  

เชิงคุณภาพ  
 ผลกำรสอบคัดเลือกรอบสอง มีนักเรียนภำยในจังหวัดขอนแก่น สอบผ่ำนรอบสอง จ ำนวน ๒ คน  
ดังนี้  
 ๑.  เด็กชำยณดล อัศวรุ่งนิรันดร์   วิชำคณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนสำธิต 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ศึกษำศำสตร์) ประถม 
   ๒.  เด็กชำยพีรวิชญ์  เหล่ำเรำวิโรจน์ วชิำคณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนสำธิต 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ศึกษำศำสตร์) ประถม 

11.  โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
           มีโรงเรียนในสังกัด และต่ำงสังกัด คัดเลือกนักเรียนเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำรท้ังสิ้นจ ำนวน 10 โรงเรียน  
จ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จ ำนวน 2,071 คน   
           วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๓ วิชำ ดังนี้  
              ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน    768 คน 
    ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน      88 คน 
    ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1,215 คน 
       เชิงคุณภาพ  
   ผลกำรสอบคัดเลือกแข่งขันรอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)  ดังนี้  
 ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  
     - รำงวัลเหรียญทอง    จ ำนวน     42  เหรียญ 
     - รำงวัลเหรียญเงิน     จ ำนวน     82  เหรียญ 
     - รำงวัลเหรียญทองแดง            จ ำนวน   229 เหรยีญ 
วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ เข้ำสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จ ำนวน 123 คน  
(รำงวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
 ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ  
      - รำงวลัเหรียญทอง    จ ำนวน   6   เหรียญ 
      - รำงวลัเหรียญเงิน     จ ำนวน   9  เหรียญ 
      - รำงวลัเหรียญทองแดง  จ ำนวน 15  เหรียญ 
วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ เข้ำสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จ ำนวน 15 คน (รำงวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
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 ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  
     - รำงวัลเหรียญทอง   จ ำนวน   63 เหรียญ 
      - รำงวลัเหรียญเงิน    จ ำนวน 128 เหรียญ 
      - รำงวลัเหรียญทองแดง จ ำนวน 162 เหรียญ 
วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ เข้ำสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จ ำนวน 191 คน  
(รำงวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
     การสอบแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 
         เชิงปริมาณ 
     มีโรงเรียนและนักเรียนจำกท้ัง 11 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนี้ 
     วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๓ วิชำ ดังนี้  
       ๑. วชิำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ   จ ำนวน    371  คน 
       ๒. วชิำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ     จ ำนวน      60  คน 
       ๓. วชิำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ   จ ำนวน    761  คน 
                        รวมทั้งสิ้น 1,192  คน 

  เชิงคุณภาพ 
      ผลกำรสอบคัดเลือกแข่งขันรอบสอง (ระดับประเทศ)   

      1. วชิำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ได้รับรำงวัลรวม 931 คน  
 รำงวัลเหรียญทอง      จ ำนวน  119  คน 

 รำงวัลเหรียญเงิน       จ ำนวน  191  คน 
 รำงวัลเหรียญทองแดง      จ ำนวน  247  คน 
 รำงวัลชมเชย       จ ำนวน  364  คน 

      2. วชิำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ ได้รับรำงวัลรวม 869 คน  
 รำงวัลเหรียญทอง      จ ำนวน  132  คน 
 รำงวัลเหรียญเงิน       จ ำนวน  192  คน 
 รำงวัลเหรียญทองแดง      จ ำนวน  236  คน 
 รำงวัลชมเชย       จ ำนวน  309  คน 
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12.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการรับนักเรยีนปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่เกิดปี 2556 
ทั้ง 3 อ ำเภอ และมีข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2563 ทุกระดับชั้น  
       เชิงคุณภาพ 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรก ำกับดูแล ด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนประจ ำปี 2563  มีเด็กเข้ำเรียนตำมกำรศึกษำภำคบังคับ 100 %  
ปัญหาและอุปสรรค 
            กำรย้ำยภูมิล ำเนำของผู้ปกครอง  กำรหยำ่ร้ำงของผู้ปกครอง  กำรเปลีย่นชื่อ–สกุลของประชำกรวัยเรียน 

    

 

 

     

13. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      1. สถำนศึกษำในสังกัดจัดที่ครูผู้สอนผ่ำนกำรพัฒนำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง STEM  
Education  จ ำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.46มีรำยละเอียดดังนี้ 
          1.1 สถำนศึกษำในสังกัดที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM  Education   
จ ำนวน 115 โรงเรียน ด้วยกำรอบรมผ่ำนระบบทำงไกลแต่ครูที่ร่วมโครงกำรในกลุ่มสถำนศึกษำขยำยผลให้ครู 
ในกลุ่มสถำนศึกษำเดียวกันท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง  
STEM  Education จ ำนวน 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  84.35 
 1.2 สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM Education  จ ำนวน 41 โรงเรียน  
คือ สถำนศึกษำที่มีครูผู้สอยวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดกิจกรรมตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำและมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง STEM Education จ ำนวน 41 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 
 1.3 ครูที่เข้ำรับอบรมด้ำนสะเต็มศึกษำขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำ ให้กับครูในสถำนศึกษำและกลุ่มสถำนศึกษำตนเอง  
          2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์กำรพัฒนำครูพ่ีเลี้ยงสะเต็ม
ศึกษำ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเข้ำรับกำรอบรมเป็นครูพ่ีเลี้ยงศูนย์สะเต็มศึกษำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1-5 (สพฐ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ส ำนักบริหำรกำรศึกษำเอกชน 
(สช.)  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)  ในปี 2561 – 2561 ผลพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนกำรอบรม
ทั้งภำคปฏิบัติ และกำรทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหลังจากเข้ารับการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน              
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา   
         1. ผู้เรียน ครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวททำงสะเต็มมำกยิ่ง เห็นได้จำก  กำร
เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจ ำวัน และกลุ่มสำระอ่ืน ๆ ของผู้เรียน       
         2. ผู้เรียนมีชิ้นงำนอยำก/ง่ำยตำมช่วงวัย แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรลมือปฏิบัติจริง โดยใช้ช่วงลดเวลำ
เรียนเพ่ิมเวลำรู้ 
         3.  ครูมีควำมม่ันใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำโดยเริ่มจำกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  
          4.  ครูสำมำรถเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มที่สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติจริงของผู้เรียนได้ 
          5. จัดกิจกรรมในส่วนที่เป็นเนื้อหำส่วนใหญ่โรงเรียนบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และชุมนุม/ชมรม 
         6. โรงเรียนในสังกัดน ำสู่ห้องเรียนโดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นแกนในกำรจัดกิจกรรม 

14.  โครงการ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริ 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
 1. มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอริ จ ำนวน 66  โรงเรียน 
 2. โรงเรียนในโครงกำรทุกโรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ทั้งสื่อฯ ที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกต้นสังกัด และสื่อฯที่ผลิตเอง 
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยตำมแนวคิดมอนเตสซอริ 
 4. ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงกำรทุกคนผ่ำนกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรตำมแนวคิดมอนเตสซอริ 
ทั้งหลักสูตรมอนเตสซอริสำกล(AMI) หลักสูตรบริบท สพฐ. และหลักสูตรในบริบท ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
 5. เด็กห้องเรียนมอนเตสซอริทุกคนได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริมพัฒนำกำรอย่ำงสมดุลรอบด้ำนตำม
ศักยภำพ  
       เชิงคุณภาพ 
 1. สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีห้องเรียนต้นแบบที่สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียนอ่ืนได้   
 2. ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอริ  
 3. มีห้องเรียนที่สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก คือ ครูมีควำมรู้ ควำมมั่นใจในกำรน ำเสนอ
บทเรียนแก่แด็ก สื่อ อุปกรณ์มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
ปัญหา อุปสรรค 
           ไม่มี 
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15.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทุกโรง สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำร  ดังนี้ 
            1.1 บูรณำกำรทักษะ3R8C ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และโครงงำนที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 
           1.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำทักษะ 3R8C 
           1.3 จัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะ 3R8C 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวสำมำรถพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และหลำยกิจกรรมสำมำรถพัฒนำ ทักษะCreativity and Innovation ได้ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
      งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรน้อยมำก จึงท ำให้โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่พัฒนำมีจ ำนวนน้อย 
16. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ (Coaching Team)                       
และการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่  ได้รับกำรพัฒนำดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  14  รำย (บรรจุ 28  กุมภำพันธ์2562) ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ  จ ำนวน 2 ครั้ง  และได้รับกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครั้งที่  2 
           2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 6 รำย  (บรรจุวันที่  30  ธันวำคม2563)  ได้รับค ำแนะนิเทศ
ติดตำมจ ำนวน 3 ครั้ง และประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรประปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ต ำแหน่ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครั้งที่  1  
           3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  2 รำย  (บรรจุวันที่  1  พฤษภำคม2563) ได้รับค ำแนะน ำนิเทศ
ติดตำม  จ ำนวน  2 ครั้ง 
           4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 รำย (บรรจุ วันที่ 12  มิถุนำยน  2563)  ได้รับกำรค ำแนะน ำ
นิเทศติดตำม  จ ำนวน  1  ครั้ง 

      5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และให้ค ำแนะน ำ  และผ่ำนกำประเมินสัมฤทธิ์           
ผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้รับกำรนิเทศ  ให้ค ำแนะน ำ  และผ่ำนกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัติงำน 
     เชิงคุณภาพ 
           1.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีสมรรถนะสูง  มีศักยภำพในกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกับควำม
เปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมเศรษฐกิจและกำรเมือง  ทั้งภำยในและต่ำงประเทศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำง
รวดเร็ว 
           2.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสำมำรถขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่ 
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
           3.  กำรมีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ/พ่ีลี้ยง ในระยะเวลำ  1 ปี  ท ำให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                
มีควำมกระตือรือร้น มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนมีควำมรู้ และประสบกำรณ์  และมีกำรพัฒนำตนเอง        
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
          ในกำรเขียนโครงกำรเพ่ือขอรับเงินโครงกำร ในต้นปีงบประมำณ  และระหว่ำงปีงบประมำณ                   
มีกำรบรรจุผู้บริหำรใหม่ ท ำให้ต้องมีกำรของบประมำณเพ่ิมเติม 
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17.  โครงการ  “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง             
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยะที่ 2 เรียนรู้ในสภาพจริง                   
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1” 
ผลการด าเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
           ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ระยะท่ี  2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง จ ำนวน 15 
รำย 
ผ่ำนกำรพัฒนำ  
        เชิงคุณภาพ 
           1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จ 
และผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
           2. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ที่ประสบผลส ำเร็จจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
และภำคเอกชน 
           3. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถวิเครำะห์  สังเครำะห์กำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงมำประยุกต์ใช้ในกำร 
พัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           4. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถสนองพระบรมรำโชบำยพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี         
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ข้อ 1  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 1 – 15 กันยำยน 2563 มีวันหยุดรำชกำร จ ำนวน 6 วัน       
ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรจัดกิจกรรม ต่ำง ๆ  

2. มีระยะเวลำในกำรเตรียมงำนจ ำกัด 
18.  โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                                  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
           ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 76 คน 
      เชิงคุณภาพ 
          ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักสูตรได้เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ เจต
คติที่ดีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสมในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร  มีอุดมกำรณ์  วิสัยทัศน์  บุคลิกภำพ สำมำรถน ำกำร
พัฒนำหลักสูตร  และกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญได้อย่ำงเหมำะสม และร่วมบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
         1. ระยะเวลำหลักสูตรเร่งรัด 
         2. หลักสูตรและคู่มือกำรพัฒนำจัดส่งล่ำช้ำ 
         3. ขำดกำรชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
19.  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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ผลการด าเนินงาน 
       1. โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัดได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
มำตรฐำนของโครงกำร 
      2.  ผู้บริหำร ครู และนักเรียนได้แสดงออก 
      3. สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
      4. สถำนศึกษำในโครงกำรมีข้อมูลสำรสนเทศ 
      5. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมีผลงำน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ทั้ง 3 ด้ำนตำม
แนวทำงของโครงกำร 
     6. ครู มีนวัตกรรม/วิธีปฏบิัติที่ดี (Best practice) เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ 
     7. นักเรียน เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรฯก ำหนด และเป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
     8. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมีผลงำน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ทั้ง 3 ด้ำน ตำม
แนวทำงของโครงกำร 
     9. ผู้บริหำร และครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
กำรด ำเนินงำน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice)ตำมกำรด ำเนินงำน ๓ ด้ำน ของโรงเรียนคุณภำพ  
ประจ ำต ำบล และมีแนวทำงในกำรพัฒนำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นต่อไป 
    10. ผู้บริหำร มีควำมพร้อมในทุกด้ำน ทั้งสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร            
มีภำวะผู้น ำ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิ ผลสูงสุดต่อ
คุณภำพผู้เรียน 
    11. ศูนย์ประสำนงำนระดับประถมศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีควำมพร้อมและมีควำมเข้มแข็ง 
    12. ผู้บริหำร ครู และนักเรียนของโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัด มีกำรพัฒนำให้มี
คุณภำพยิ่งขึ้นต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
       กำรขับเคลื่อนโครงกำรที่ล่ำช้ำ 
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20.  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 
       1.  กิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับชำติ ครั้งที่ 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1                   
เข้ำร่วมแข่งขันทั้งหมด 238 รำยกำร ผลกำรแข่งขัน 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 สนับสนุนควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรด้วยกำรจัดสรรงบประมำณต่อยอดกิจกรรมที่ได้รับรำงวัล
เหรียญทองในระดับประเทศจำกกำรแข่งขันครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

กิจกรรมเดี่ยวสนับสนุน 2,000 บำท/กิจกรรม กิจกรรมทีมสนับสนุน 2,500 บำท/กิจกรรมโรงเรียน 
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบ มีจ ำนวน 61 โรงเรียน 
      3. สนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ำยจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของครูและนักเรียน  
จัดสรรงบสนับสนุนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำละ 24,100 บำทจ ำนวน 10 กลุ่มเครือข่ำย 
 
      4. จัดกิจกรรมมหกรรมทำงวิชำกำรนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์ 
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงำนเข้ำประกวดในรูปแบบFileภำพ-เสียง /Clip VDO/  
เข้ำรว่ม โดยจัดกำรประกวดแข่งขัน 14 สำระกำรเรียนรู้ 107 กิจกรรม มีโรงเรียนที่ส่งผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ครั้งนี ้จ ำนวน 103 โรงเรียน  
ปัญหาและอุปสรรค 
       เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้ต้องเลื่อนกำรเปิด 
ภำคเรียน จึงมีระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้กำรจัดกำรแข่งขันต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู นักเรียน ไม่มีควำมคุ้นเคยกับกำรจัดในรูปแบบนี้ จึงมีควำม
ล ำบำกในกำร บริหำรจัดกำรในเวลำที่กระชั้นชิดแบบนี้อยู่พอสมควร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
          กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ผู้ เ รียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่น ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ  
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบ  
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำ
ศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำม
มั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์อำชญำกรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้น  
ในอนำคต และเน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐำน สภำพทำงภูมิศำสตร์ด้ำน
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีควำมแตกต่ำง ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ เช่น กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้กำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล ทุรกันดำร พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนที่มี
คุณภำพ 

ผลการด าเนินงาน 

1.  สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ                     
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยให้เยำวชน
ไทยรู้เท่ำทันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ให้สถำนศึกษำส่งข้ำรำชกำรครูทุกโรงเรียน เชิญวิทยำกรจำก ปปส.ภำค 4          
ให้ควำมรู้ภัยเกี่ยวกับยำเสพติด ภัยจำกอำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยจำกกำรถูกคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน            
และ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับภัยจำกควำมรุนแรง   
ภัยจำกกำรถูกล่อลวงถูกละเมิด ภัยพิบัติต่ำง ๆ  ให้แก่ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือน ำไปบูรณำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ได้และอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ระยะเวลำด ำเนินกำรอบรม จ ำนวน 1 วัน (ใช้วันหยุดรำชกำร 
ไม่รบกวนวันท ำกำรเรียนกำรสอน) สถำนที่อบรม ณ หอประชุม 72 ปี สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2.  สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี         
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด   
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำใน
สังกัดเพ่ือน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของรัชกำลที่ 10 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้สำมำรถขยำยผลกำรขับเคลื่อนศำสตร์พระรำชำสู่เด็กและเยำวชนได้อย่ำงมีคุณภำพ จัดโครงกำรไว้
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง  
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มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมกำรเรียนรู้แนวควำมคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับกำรพัฒนำและหลักกำรทรงงำน พร้อม ๆ กับเสริมศักยภำพนักเรียนได้
น้อมน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพ 
        ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
                   1.1  โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ 
                   1.2  กิจกรรมสภำนักเรียน 
                   1.3  กิจกรรมเข้ำวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ 
                   1.4  โครงกำรวันส ำคัญ 
                   1.5  กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
                   1.6  โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม จริยธรรม 
                   1.7  โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
        ด้ำนที่ 2 มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 

2.1  กิจกรรมหน้ำเสำธง 
2.2  สถำนศึกษำพอเพียง 
2.3  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
2.4  นักธุรกิจน้อย 

                    2.5 ดนตรีพื้นเมือง วงไดโนซอง 
          ด้ำนที่ 3 มีงำนท ำ มีอำชีพ 

3.1 กิจกรรมลดเวลำเรียนพืชสวนครัวรั้วกินได้ 
3.2 กิจกรรมกำรฝึกอำชีพสถำนประกอบกำรจริง 

                     3.3 โครงกำรท ำเหรียญโปรยทำน 
     3.4 โครงกำรห้องเรียนสีขำว 

          ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
4.1  กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ YC  
4.2  กิจกรรมอำสำสมัคร ร.10 บ ำเพ็ญประโยชน์และพัฒนำชุมชน 
4.3  กิจกรรมต้ำนภัยยำเสพติด 
4.4  กิจกรรมครู D.A.R.E 

          โครงกำร/กิจกรรมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. กิจกรรมท ำปุ๋ยหมักจำกไปไม้ 
2. กิจกรรมกำรออม 
3. โครงกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง 
4. โครงกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
5. กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ำโครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๔๔ โรงเรียน ๆ ละ ๘ คน จ ำนวน ๓52 คน ครูผู้ควบคุมและเป็น
วิทยำกรพ่ีเลี้ยงโรงเรียนละ ๑ คนจ ำนวน ๔4 คน วิทยำกรจ ำนวน 35 คน บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ จ ำนวน 9 คน  จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 440  คน  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับกำรพัฒนำ
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กระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียนให้เข้มแข็ง  จัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
นักเรียนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทำงลูกเสือ ในกำรป้องกันและมีภูมิคุ้มกันต้ำนภัย
ยำเสพติดรวมทั้งภัยคุกคำมอ่ืน ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว และสำมำรถเป็นแกนน ำในกำรจัด
กิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติด และเฝ้ำระวังปัญหำภัยคุกคำมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
         กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมส ำคัญกับศักยภำพ และคุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์   
เป็นส ำคัญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญ ในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ 
ไปสู่ เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่ พัฒนำแล้ว  มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ ”  
ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียน ให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกัน  โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษ  ที่จัด
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ  ให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคลตำมควำม
สนใจ และควำมถนัด อย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม  
เป็นนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบกำร เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศมี
ควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมและมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ  
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                    
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ผลกำรเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละ         
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
              วิชำภำษำไทย มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -6.64 
              วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -4.22 
              วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -5.12  
              วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET  ตั้งแตร่้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -3.92 
              แนวทำง หรือวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ส ำนักงำน       
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีระบบก ำกับ ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำมซึ่งขับเคลื่อนโดยกำร
นิเทศภำยนอกใช้กระบวนกำร PLC และขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม โดยกำรกระจำยอ ำนำจให้กับกลุ่มเครือข่ำย และกลุ่ม
เครือข่ำยฯ โรงเรียนขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบฯ                                                                                                                                                          
เพ่ือวำงแผน โดยน ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ของโรงเรียนและก ำหนด
เป้ำหมำยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ CO-FRIENDS MODELและกระบวนกำรนิเทศ 
SPIDERE ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน นิเทศ ติดตำมสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์ นิเทศ ติดตำม จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร/อบรม/ให้ควำมรู้ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมระบบ
กำรนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง  ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียน สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม  

2. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)               
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ผลกำรเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละ    
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
              วิชำภำษำไทย มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 0.44 
              วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 2 
              วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -3.31  
              วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -4.57  
              แนวทำง หรือวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ส ำนักงำน        
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีระบบก ำกับ ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำมซึ่งขับเคลื่อนโดยกำร
นิเทศภำยนอกใช้กระบวนกำร PLC และขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม โดยกำรกระจำยอ ำนำจให้กับกลุ่ม
เครือข่ำย ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ร่วมกัน
ออกแบบโดยใช้นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว Active Learning เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้            
ในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนได้ลงมือท ำกิจกรรม ได้คิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีกำรใช้ค ำถำมกระตุ้น
กำรคิด ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะ
ควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน ควำมฉลำดรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และควำมฉลำดรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์เพ่ือรองรับกำร
ประเมิน PISA 2012 โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 1) ผู้รับผิดชอบ  ศึกษำเอกสำร/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมขยำยผล เผยแพร่ควำมรู้ แก่โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 2) ด้วยปีงบประมำณ 
2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจำก โควิด-19 จึงมีกำรเลื่อนสอบ PISA  ไม่ได้ตั้ง /เขียนโครงกำร/
แผนงำน/กิจกรรมรองรับ แต่ยังมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเข้มข้น  โดยกำร  บูรณำกำรกับโครงกำร
อบรมพัฒนำด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ ,โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
กิจกรรม กระบวนกำร พัฒนำศักยภำพครูและสร้ำงเครือข่ำยในวิชำชีพ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
         กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำ ทรัพยำกรมนุษย์เริ่มตั้งแต่
ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำ ครู และบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ดังนี้ พัฒนำประชำกรวัย
เรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำ  และมัธยมศึกษำ ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดู แลเป็น
พิเศษ ให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ 
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เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่
เหมำะสม สำมำรถด ำรงชีวิต อย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง   
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสำมำรถก ำกับ
กำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนักถึง
พหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำแต่ละ
ประเภท เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่
ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพ่ือกำรอำชีพ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญำณ ของควำมเป็น
ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำท
จำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ท ำหน้ำที่ กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น ได้มีกำรระชุมปฏิบัติกำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำกห้องเรียน โดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน กลุ่มเป้ำหมำย  7 โรงเรียน
ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้ำนหนองเบ็ญ 2) โรงเรียนบ้ำนหนองโข่ย (ประชำรัฐบ ำรุง)  3) โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง 4) 
โรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย  5) โรงเรียนบ้ำนแดงน้อย 6) โรงเรียนไตรมิตรวิทยำคำร 7) โรงเรียนบ้ำน
ขำมป้อมชำนบึงโพธิ์ทอง (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 86) และออกนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21ซึ่งโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทุกโรงเรียน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
        1) บูรณำกำรทักษะ3R8C ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และโครงงำนที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
        2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำทักษะ 3R8C 
        3) จัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะ 3R8C 
         กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวสำมำรถพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ใน  
ศตวรรษท่ี 21 และหลำยกิจกรรมสำมำรถพัฒนำ ทักษะCreativity and Innovation ได ้

2. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนระดับ  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยจัดท ำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สถำนศึกษำใช้เป็น
แนวทำงกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกิจกรรมกำรงำนอำชีพตำมควำมพร้อมของโรงเรียนเข้ำในหลักสูตร
สถำนศึกษำทุกโรงเรียน มีกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรใช้กรอบหลักสูตร
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ระดับท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดโครงกำรตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมตระหนักและสำมำรถเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำและมี
รำยได้ระหว่ำงเรียนและมีประสบกำรณ์ในกำรเลือกอำชีพและให้ครูแนะแนวหำแนวทำงในกำรแนะแนว
นักเรียนให้เลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำให้เหมำะสมกับนักเรียนและโรงเรียน และเชิญสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ภำครัฐและเอกชน มำจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้แนะแนวกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ  

3. นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่าง 
มีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน เนื่องจำกช่วง
ปฐมวัยเป็นช่วงที่มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสมอง และกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่ำช่วงปฐมวัยเป็น
ช่วงวัย ที่ต้องกำรกำรปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำตลอด
ชีวิต  จึงเปิดโอกำสให้ครูมีทำงเลือกในกำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยโดยกำรน ำแนวคิดกำรจัด
ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้มี คุณภำพ อำทิเช่น แนวคิดมอนเตสซอริ 
แนวคิดวอลดอร์ฟ  แนวคิดบูรณำกำร และแนวคิดไฮสโคป ทุกแนวคิดมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน  
และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำนอย่ำงมีคุณภำพตำมศักยภำพ ตำมวัย และต่อเนื่อง และสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพ กำรศึกษำ และสวัสดิกำรสังคมได้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน  โดยครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรง เรียน 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ จัดประสบกำรณ์ กิจกรรมกำรเรียนรู้
ส ำหรับเด็กปฐมวัยตำมแนวคิดนวัตกรรมที่โรงเรียนเลือกใช้เป็นแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ โดยเน้นเด็กเป็น
ส ำคัญและจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของเด็ก ครูยึดหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นแนว
ทำงกำรวำงแผนกำรสอนกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยปีของระดับชั้นปฐมวัย และจัดท ำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย  มีกำรบันทึก และประเมินพัฒนำกำรครบทุกด้ำน หลังจำกกำรจัด
ประสบกำรณ์ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑  
ก ำหนดนโยบำยให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้โปรแกรม Thai school lunch ในกำรจัดเมนูอำหำรกลำงวันส ำหรับ
นักเรียนและก ำหนดจัดให้มีกำรจัดแข่งขันกีฬำส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นเพ่ือให้นักเรียนได้
แ สด งออกถึ ง ส ำม ำ รถทำ งด้ ำ นกี ฬ ำและ ให้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ ก ร รมทุ กคน  ส ำ ห รั บนั ก เ รี ย น ร ะดั บ 
ชั้นอนุบำล - ประถมศึกษำโรงเรียนจะจัดให้ส ำหรับนักเรียนเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ   
    4. ครูเปลี่ยน บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 
หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำร ดังนี้  
           4.1 สังเครำะห์ผลกำรนิเทศที่ผ่ำนมำ  
           4.2 วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ  
           4.3 จัดท ำแผนนิเทศ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรนิเทศ เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรรมของครูผู้สอน จำกกำรสอนบอก บรรยำย  เป็น "Coach" ปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมแนวทำง Active Learning  สร้ำงควำมเข็มแข็งระบบนิเทศภำยในโรงเรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียน พัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง และทักษะในสตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  
          4.4 ติดตั้งระบบนิเทศภำยในโรงเรียน  ก ำหนดทีมนิเทศ ทีม PLC ก ำหนดปฏิทิน ปรับตำรำงเรียน   
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ -ชั้น /วิธีกำร (นวัตกรรม) -วิชำ ด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้วงจรกำรศึกษำชั้นเรียน 
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(Lesson Study) หรือกระบวนกำรอ่ืน ๆ ตำมบริบทของโรงเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดชั้นเรียน 
(Open Class) ถอดบทเรียน สรุป รำยงำน 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
         เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ที่เป็น
มำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของประเทศ
โดยสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง สร้ำงมำตรฐำน
สถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริ ง 
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำจัดหำ
ทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำจัดสรร
งบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำร
จัดกำรศึกษำ ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำร  และงบลงทุนให้สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็น ตลอดจนน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิกำร
ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพของประชำชน  
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนทุกราสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 และแจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติ     
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 แจ้งสถำนศึกษำใน
สังกัดให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 แจ้งค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดกิจกรรม                     
เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองน ำเด็กมำสมัครเข้ำเรียน เช่น กิจกรรม Open house ส ำรวจส ำมะโน
ประชำกรจำกส ำนักทะเบียน อ ำเภอเมือง อ ำเภอพระยืน และอ ำเภอบ้ำนฝำง ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุกแห่ง คัดลอก
ตำม ทร.14 ที่มีอำยุ 1 ปี ทุกปี จัดท ำและประกำศเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำในสังกัดครอบคลุม 
ทุกหมู่บ้ำนทุกพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ท ำส ำมะโน
ประชำกรวัยเรียนรำยโรงจ ำแนกข้อมูลส ำมะโนประชำกรวัยเรียนรำยบุคคลตำมเขตพ้ืนที่บริกำรของ
สถำนศึกษำ ประกำศรำยละเอียดกำรส่งเด็กเข้ำเรียนและประกำศกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำง
สถำนศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ และให้โรงเรียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอำยุ  
ถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนและนักเรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทรำบล่วงหน้ำ 1 ปี  
และปิดประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนให้สถำนศึกษำแจ้งหมู่บ้ำน ชุมชนท้องถิ่นทรำบ 
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 2. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1จัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) โดยด ำเนินกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับครู (กำรสร้ำงเว็บไซต์
ซื้อขำยออนไลน์  กำรสร้ำงหุ่นยนต์ และกำรจัดกำรเรียนรู้ DLTV ที่เน้นกระบวนกำร Active Learning 
ส่งเสริมทุกสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีและในรำยวิชำ
เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ digital technology ในรำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี  และ
รำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ เพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงครูและผู้เรียน ระหว่ำงผู้เรียนต่อ
ผู้เรียน ให้เกิดพัฒนำกระบวนกำรคิด และกำรแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน ำ Digital Technology  
มำพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอำชีพ ทักษะสำรสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยีโดยมีกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรใช้ Digital Technology ของสถำนศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
   3. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 แจ้งมำตรกำรให้โรงเรียนด ำเนินกำรระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีเกิดเหตุกำรณ์กระท ำรุนแรงต่อเด็กในสถำนศึกษำอย่ำงเร่งด่วน ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำสั่งผู้ถูกกล่ำวหำประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและเสนอศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำเสนอ กศจ.อนุมัติกรณีมีมูล ผอ.เขต ฉก.ชน.
รำยงำนเหตุกำรณ์ ฉก.ชน.สพฐ.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงพ้ืนที่กับ ฉก.ชน.เขต เขตแจ้งประสำนงำนคุรุ
สภำเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพไว้ก่อน เขตด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมควร 
รำยงำนต่อเลขำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และจัดโครงกำรตลำดนัดวิชำกำรแนะแนว
ศึกษำต่อสำยอำชีพและสำยสำมัญ ประจ ำปี 2563 และโครงกำรตลำดนัดโลกอำชีพเพ่ือกำรมีงำน ประจ ำปี 
2563 ให้นักเรียนและครูแนะแนวในสังกัด เข้ำร่วมโครงกำรฯ แจ้งโรงเรียนแนะแนวประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ด ำเนินกำร 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน ำ ศำสตร์ของพระรำชำ                       
สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน” มำเป็นหลักใน
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรน ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้ำหมำย มำเป็นกรอบ
แนวคิดที่จะผลักดันด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ ระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย  “เป็นประเทศพัฒนำแล้วมีคุณภำพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ดังนั้น นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือ
รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงได้น้อมน ำ ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้ำหมำย  มำเป็นหลักในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรจัด
สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพ้ืนฐำนควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกัน  
ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน  
ไม่ให้มำกหรือน้อยจนเกินไป อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 
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ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งด ำเนิน
โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้โรงเรียน 
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรมีสมรรถนะ และผลิต
สื่อกำรเรียนรู้ตำมบริบทที่สนับสนุนกำรจัดกำรขยะ ขยะพลำสติกและรำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทรำบ สนับสนุนและส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ "เลือก ลดใช้" วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำเป็น
แบบอย่ำงให้โรงเรียน และชุมชน รวมถึงกำรผลิตและคัดเลือกผลงำนของโรงเรียนที่ควรแก่กำรเผยแพร่
ขยำยผลระดับสถำนศึกษำด ำเนินกำรโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ รวมถึงกำร "เลือก ใช้ ลด" วัสดุ อุปกรณ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมพร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ทรำบ ด ำเนินกำรโครงกำรคัดแยกขยะ เช่น จัดให้มี
ธนำคำรขยะครบวงจร ท ำ ให้นักเรียนมีรำยได้จำกกำรขำยขยะให้ธนำคำรขยะ  กำรน ำขยะ  
ในรูปผลิตภัณฑ์โดยน ำวัสดุที่เหลือ เช่น เศษผ้ำน ำมำประดิษฐ์เป็นผ้ำเช็ดเท้ำ ไม้ถูพ้ืน ยำงรถยนต์มำท ำ
กะละมัง กระถำงต้นไม้ ถังขยะ รองเท้ำ ฯลฯ กำรน ำประโยชน์ในรูปพลังงำนโดยกำรกำรน ำขยะที่ย่อสลำย
ได้มำแปรสภำพโดยวิธีกำรหมักโดยอำศัยกระบวนกำรทำงชีววิทยำของจุลินทรีย์ในกำรย่อยสลำย
อินทรีย์วัตถุ เช่น  กำรน ำใบไม้แห้งมำท ำเป็นปุ๋ยหมัก เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะ  
โดยจัดให้มีถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่  1. ขยะย่อยสลำย (ใช้ถังสีเขียว)  คือ ขยะที่เน่ำเสียและ  
ย่อยสลำยได้เร็ว สำมำรถน ำมำหมักท ำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอำหำร ใบไม้ เศษเนื้ อสัตว์  
เป็นต้น 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (ใช้ถังสีเหลือง) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสำมำรถน ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดำษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลำสติก เศษโลหะ 
อลูมิเนียม ยำงรถยนต์ กล่อมเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น 3. ถังขยะทั่วไป (ใช้ถังสีน้ ำเงิน)  คือ ขยะ
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกขยะย่อยสลำย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรำย มีลักษณะที่ย่อยสลำยยำกและ 
ไม่คุ้มค่ำส ำหรับกำรน ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลำสติกใส่ขนม ถุงพลำสติกบรรจุผงซักฟอกซอง
บะหมี่ส ำเร็จรูป เป็นต้น 4. ขยะอันตรำย (ใช้ถังสีแดง)  คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีองค์ประกอบของวัตถุ
ระเบิดได้ ไวไฟ มีพิษท ำให้เกิดโรค วัตถุอย่ำงอ่ืนที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดอันตรำย
ต่อตัวบุคคล สัตว์ เช่น ถ่ำนไฟฉำย กระป๋องสเปรย์บรรจุสำรก ำจัดแมลง  
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
        กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่ส ำคัญ เนื่องจำกเป็นนโยบำย           
ที่กระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ  มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและ         
จัดกำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล             
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจ ของหน่วยงำนทั้งระดับส ำนักงำนทั้งส่วนกลำง              
และระดับภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำน ทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และส ำนักงำนส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ 
หน่วยงำนส ำนักงำนเป็นหน่วยงำน ที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถ 
จัดกำรศึกษำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology 
Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำน ทั้งระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัส ถ์ 
และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว เป้ำประสงค์  

๑. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 
   1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านงานวิชาการ 
       ด้านวิชาการ 
          มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 10 คณะ เพ่ือสนองนโยบำย 
"ขอนแก่น เขต 1 เป็น 1" โดยคณะกรรมกำรทั้ง 10 คณะมีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหัวหน้ำคณะมีประธำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นรองประธำน และ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป็นคณะท ำงำน ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดปฏิทินกำร
ด ำเนินงำน ก ำหนดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพ ก ำหัยติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลตำม
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนร่วมกันและมีกำรประชุมชี้แจงนโยบำยและโครงกำรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและควำม
เข้ำใจให้กับคณะท ำงำนตำมนโยบำย "ขอนแก่น เขต 1 ต้องเป็น 1" ในองค์อคณะบุคคลของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรเครือข่ำยกลุ่มสถำนศึกษำ คณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีหน้ำที่ก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำร่วมกัน 
      

      ด้านงบประมาณ 
         มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนในสังกัดน ำไปพัฒนำและ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำทะเบียนพัสดุและกำรรื้อถอน
อำคำรสิ่งก่อสร้ำงที่ช ำรุดทรุดโทรม 
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    ด้านการบริหารงานบุคคล 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประชุมชี้แจงนโยบำยและโครงกำรเพ่ือ
สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยตำมเจตนำรมณ์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคลเป็นไป
ด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้โดยมีคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำจังหวัด (อ.ก.ศ.จ.) มีผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นประธำนในกำรขับเคลื่อนกำร
บริหำรจัดกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     ด้านการบริหารงานทั่วไป  
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1ประกอบไปด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน        
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่นเขต 1 ศึกษำนิเทศก์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมกับกลุ่มสถำนศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำเพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนใน 10 กลุ่ม
สถำนศึกษำ(Area based) รวม 155 โรงเรียน  มีกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ /ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/
ศึกษำนิเทศก์ ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประกำศเจตนำรมณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ต้องเป็น 1 
   2.  สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้สถำนศึกษำในสังกัดน ำแพลตฟอร์มดิจิทัลไปใช้เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน  
เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งสำมำรถพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้เต็มตำมศักยภำพ 
   3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำรได้ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้กับโรงเรียนในสังกัดใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระบบสำรสนเทศที่สถำนศึกษำพัฒนำขั้นเอง เพ่ือใช้ในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้งำนโดยด ำเนินกำร ดังนี้   
      1. ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็น ทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในใช้ข้อมูลแบบต่ำง ๆ   
      2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนข้อมูลโดยกำรจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศ  เพ่ือรับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำรกำรจัดเก็บข้อมูลทุกระบบกำรจัดเก็บข้อมูล   
      3. จัดตั้งกลุ่มไลน์ข้อมูลสำรสนเทศkk1 เพ่ือติดต่อ ประสำนและให้ควำมช่วยเหลือกับครู/เจ้ำหน้ำที่ 
ที่รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  
      4. ประสำนโรงเรียนในสังกัดให้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมภำรกิจ เพ่ือให้มี Big Data เป็นฐำนข้อมูล 
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      5. กำรจัดท ำคู่มือจัดเก็บข้อมูล กำรประชำสัมพันธ์ กำรกรอกข้อมูลทำงเว็บไซต์  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 แจ้งสถำนศึกษำในสังกัด จัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศ ทั้งข้อมูลเชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณที่เป็นระบบ เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
และวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้ระบบเก็บข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้                                                                                
      1. ระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          1.1. ระบบ Data  Management  Center : DMC กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลทำงระบบ 
http://portal.bopp-obec.info/obec63/    
          1.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ Education Management Information System : 
EMIS ทำงระบบ http://data.bopo-obec.info/emis/ ซึ่งประกอบด้วย    ข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียน   ข้อมูล
นักเรียน (สพฐ.  น ำเข้ำข้อมูลจำก DMC)  ข้อมูลครูและบุคลำกร (PSC  PAC) ข้อมูลครุภัณฑ์  (M-obec)   
ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี  ข้อมูลเขตพ้ืนที่บริกำรโรงเรียน ข้อมูลด้ำนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลด้ำนอินเทอร์เน็ต ข้อมูล
ข่ำวกิจกรรม ข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
         1.3 ระบบข้อมูลอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงโรงเรียน (B-OBEC)  ทำงระบบ http://bobec.bopo-
obec.info/ 
        1.4 ระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน https://cct.thaieduforall.org/   
        1.5 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกระบบ  (PSC  PAC)        
        1.6 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำย-บัญชี (GFMIS) 
        1.7 ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  (e-GP) 
        1.8 ข้อมูลผลกำรประเมิน  NT    O-NET 
       1.9 ข้อมูลเด็กพิกำรเรียนรวม 
   2. ระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สถำนศึกษำจัดท ำข้ึนเอง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใช้งำน 
      2.1 ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ของโรงเรียน                                                                                                                                              
      2.2 ระบบสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ School Communication :SCOM    
      2.3 ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน  แอปพลิเคชั่น ZOOM , Line   
      2.4 ระบบงำนทะเบียนนักเรียน    
      2.5 ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแอปพลิเคชั่น Facebook , Line 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

          ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้ำนโดยกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์                  
ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบและมีจิตสำธำรณะ 
        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็น 
“กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 

สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์  

สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย  
2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ            

ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก 
จำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำง          
เท่ำเทียมกัน 
             2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะในกำร
ด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
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3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยำศำตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเลือก
ศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุ ลทุกด้ำนส่งเสริม      
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน         

บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
             4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน   
ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
             4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 -3  
น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
             4.4 ส่งเสริมกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำที่ตั้ง        
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
             4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำร        
เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
             4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                
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ส่วนที่ 4 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1    ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรจัด
กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  โดยให้ควำมส ำคัญกับผู้เรียน  และน ำนโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สู่กำรปฏิบัติให้สนองและ
สอดคล้องกับบริบท  สภำพปัญหำ  และควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่  มีกำรวำงแผน  กำรปฏิบัติงำน กำร
ตรวจสอบควบคุม กำรประเมินผล  รำยงำนผล  และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

  ระบบติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ  มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำร เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบริหำรท ำให้ผู้บริหำรได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย ประเด็นกลยุทธ์   แผนงำน และโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ว่ำงำนบรร ลุตำม
วัตถุประสงค์หรือไม่ กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้กำร
บริหำรจัดกำรตำมนโยบำย  ประเด็นกลยุทธ์  แผนงำนและโครงกำร มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และสอดคล้องตำม
กรอบแนวคิดกำรศึกษำไทย ๔.๐ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ ๒๐ ปี 

   กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1  บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ก ำหนดทิศทำงประเด็นกลยุทธ์ นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตลอดจนค่ำนิยม
แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท ำ พัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และบุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจและ
เห็นคุณค่ำในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 โดยน ำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติในรูปแบบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ภำยใต้แนวคิดและมีกระบวนกำรที่ใช้ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 1. สร้ำงควำมตระหนัก  ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปี  ให้ตระหนักในภำรกิจที่ 
จะต้องด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ รวมทั้ง ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ( Stake holders) 
รับทรำบเพื่อให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือ 

2.  จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนโยบำย ตำมนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของนโยบำย 

3. จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 4. ก ำหนดเจ้ำภำพหลัก/เจ้ำภำพรอง ในกำรดูแลตัวชี้วัดและก ำกับ/เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด  
โดยจัดท ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด   
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 5. มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รับผิดชอบในกำร
ประสำน ก ำกับในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของของนโยบำยและโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี แล้วรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน      
 6. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมตัวชี้วัด เพ่ือให้สำมำรถปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเป็นรำยไตรมำส  
 ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

1. สนับสนุนปัจจัยเอื้อให้กลุ่มสถำนศึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ งำนวิชำกำรภำยในกลุ่มสถำนศึกษำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนประกัน 
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

3. นิเทศ ติดตำม และจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีส่งผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 ระดับสถานศึกษา 
 1. สร้ำงควำมตระหนัก ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ซึ่งอำจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก ำหนดให้มีผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท ำแผนงำนโครงกำร/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมำยให้มีผู้ประสำนงำนหลัก หรือเจ้ำภำพในกำรก ำกับ ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรรำยงำน ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสำธำรณชน 
 4. จัดเตรียมเอกสำรร่องรอยกำรด ำเนินกำร รองรับกำรติดตำมจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในกำรติดตำมประเมินผล 
 5. จัดท ำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำและน ำข้อมูลมำปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำร 
 6. จัดให้มีกำรประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติและรำยงำนผลตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำก ำหนด 
 7.  สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทั้งที่เป็น
ผลตอบแทนอ่ืนที่ทำงรำชกำรจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน  
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ภาคผนวก  
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ที่ 542/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
*************************   

             ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จะด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563  ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรและควำมส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ ให้สำธำรณชนทรำบจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1 นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล ่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
1.2 นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
1.3 นำงประภำภรณ์  ภูขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
1.4 นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ แก้ปัญหำอุปสรรค ก ำหนดกรอบกิจกรรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563       
และสรุปนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                           
2.1 นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล ่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1         ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1    รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                   กรรมกำร 
2.4 นำยสมหวัง  บุญสทิธิ ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                   กรรมกำร 
2.5 นำงสมคิด  เมืองสอน ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                   กรรมกำร 
2.6 นำงสำววิจติร  มูลแวง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
2.7 นำงวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงนิและสินทรัพย์                   กรรมกำร 
2.8 นำงเจษฎำภรณ์  วงษ์ทรงยศ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหนำ้ที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                  กรรมกำร 

2.9 นำงสำวศุภกำนต์  ประเสริฐรัตนะ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหนำ้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี 
สำรสนทศและกำรสื่อสำร 

      กรรมกำร 

2.10 นำงวไิลวรรณ  รักสนทิ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร ปฏิบัติหนำ้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

      กรรมกำร 
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2.11 นำยโอภำส  โคตำ นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหนำ้ทีผู่้อ ำนวยกำร                  
กลุ่มกฎหมำยและคด ี

     กรรมกำร 

2.12 นำงณัฐยำ  สีหะวงษ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       มีหน้าที่  วิเครำะห์ สรุปผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
วิเครำะห์นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมตัวชี้วดั ตำมเปำ้หมำย ตัวชี้วัดตำมควำมส ำเร็จ 

3. คณะกรรมการจัดท าเอกสาร รายงานผล/ภาพกิจกรรม/ออกแบบปกรูปเล่มกราฟฟิค 
3.1 นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1         ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำงณชิชำรีย์  ตั้งวำนชิกพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
3.4 นำงสำรภี  ประจนัตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
3.5 นำงจรวยพร  หำดสมบัต ิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
3.6 นำงณัฐยำ  สีหะวงษ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร              กรรมกำรเลขำนุกำร 
3.7 นำงสำวเกษแก้ว  ค ำมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.8 นำงสำวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

             มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล จัดท ำรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ตัวชี้วัดและจัดท ำสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินงำน พร้อมภำพกิจกรรมประกอบในเอกสำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนออกแบบปก กรำฟฟิค จัดท ำรูปเล่ม 

4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
4.1 นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1         ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำงวิมลพรรณ พยัคฆกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์    รองประธำนกรรมกำร 
4.3 นำงวไิล  มั่งคัง่ นักวิชำกำรเงินและบัญชชี ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
4.4 นำงสำวพรเลขำ  วชัระศุภรณ ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชปีฏิบัตกิำร                   กรรมกำร 
4.5 นำงธษฤวรรณ  แสนธ ิ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      มีหน้าที่  ด ำเนินกำรด้ำนหลักฐำนกำรเบิก-จำ่ยเงิน ตำมระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ              
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ในกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 

        ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ และผู้รับผิดชอบต่อภำรกิจที่มอบหมำยให้บรรลุ           
ตำมวัตถุประสงค์ ต่อไป 
                ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

                                    สั่ง ณ วันที่ 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
 
 

(นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 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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การตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจดัการเรยีนการสอนทางไกล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส า นักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์เขตสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 

  

 

 

 

 

 

 

  



81 
 

 

 โครงการโรงเรียนสุจรติสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาตามหลกัสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหนง่รองอ านวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 
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คณะท างาน 
ที่ปรึกษา  

 

๑.  นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
๒.  นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
๓.  นำงประภำภรณ์  ภูขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
๔.  นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

จัดท าเอกสาร รายงานผล/ภาพกิจกรรม 
๑.  นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
๒.  นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
๓.  นำงสำรภี  ประจันตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
๔.  นำงจรวยพร  หำดสมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
๕.  นำงณัฐยำ  สีหะวงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
๖.  นำงสำวเกษแก้ว  ค ำมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
๗.  นำงสำวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

ออกแบบปก รูปเล่มกราฟฟิค 

 นำงสำวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

บรรณาธิการกิจ 

๑.  นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๒.  นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๓.  นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 
 




