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ส่วนที่  1

บทน�ำ

ความเป็นมา
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	1		ได้น�ำนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 สู่กำรปฏิบัติ	 และได้ก�ำหนดนโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ให้สอดคล้อง	สนอง	กับนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร		เพื่อให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		

ท�ำหน้ำที่ก�ำกับ	ประสำน	และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและให้สถำนศึกษำ		เป็นหน่วยปฏิบัติกำรในกำรจัดกำร

ศึกษำ	 โดยก�ำหนด	 	 นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 5	 	 นโยบำย	 	 ใช้เป็นเครื่องมือ 

ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	ดังนี้	

นโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นโยบายที่ 1	 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

 นโยบายที่ 2	 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

 นโยบายที่ 3 	 พัฒนำผู้บริหำร	ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 นโยบายที่ 4 	 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ	 มีมำตรฐำน	 และลดควำม 

เหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ

 นโยบายที่ 5	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้น�ำนโยบำยของรัฐบำล	 นโยบำย 

กระทรวงศึกษำธกิำร	และนโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน	ในกำรก�ำหนดประเดน็กลยทุธ์	

ตัวชี้วัด	 	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 และด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและ

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ			โดยด�ำเนินกำรก�ำกับ	ติดตำม	ตำมกรอบนโยบำย																		

โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร	 ก�ำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 

ที่มีควำมสอดคล้องกันในทุกระดับ	โดยมีเป้ำหมำยที่ส�ำคัญ	คือ	กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ

อย่ำงทัว่ถึงและมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันและมีระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 

โดยมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร	ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้

วัดควำมส�ำเร็จของแผน	 ให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่วำงไว ้

เพื่อเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กร	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและก�ำหนดทิศทำง 

ในกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมส�ำเร็จ	
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ความส�าคัญ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 	 โดยกลุ่มนโยบำยและแผนตระหนัก 

และเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันปัญหำและ 

ควำมต้องกำร	 	 มีกำรวำงแผน	 ลงมือปฏิบัติ	 ปรับปรุง	 สรุป	 รำยงำนผลและกำรน�ำผลไปใช้	 ได้ติดตำม 

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	 ประจ�ำปี	 	 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 เป็นสิง่ส�ำคัญ 

ประกำรหนึง่ในกำรพัฒนำงำน	 	 ในกำรรำยงำนต้องระบุข้อมูลส�ำคัญ	 ๆ	 รวมถึงผลกำรด�ำเนินงำนทีเ่กิดขึ้น	 

ตลอดทัง้ปัญหำ	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ	 	 ได้ด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และ 

จดุเน้นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน		และจุดเน้นส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำ

ขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ในกำรขับเคลือ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพตำมตัวชี้วัดสภำพควำมส�ำเร็จ	 และ 

มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร/กิจกรรม	 ทีช่ัดเจน	 สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรได้อย่ำง 

เป็นรูปธรรม	 	 และทีส่�ำคัญเมือ่สิน้สุดโครงกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 

ที่รับผิดชอบ	

วัตถุประสงค์ของรายงาน
 1.		 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัด/โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร	

	 2.	 เพื ่อรวบรวมและวิเครำะห์ข ้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี ้วัด/โครงกำร/กิจกรรมตำม 

แผนปฏิบัติกำร

	 3.		 เพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของตวัชี้วดั/โครงกำร/กจิกรรม	ตำมแผนปฏบัิตกิำร	ต่อผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ทรำบ

	 4.		 เพื่อเผยแพร่	ประชำสัมพันธ์	ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตลอดสำธำรณชนได้รับทรำบ

กลุ่มเป้าหมาย
	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

ขอบเขตของรายงาน
 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเป็นกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	 ตำมแผนปฏิบัติกำร	 

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ดังนี้

	 1.	 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2562	 

เป็นรำยไตรมำส

	 2.		 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 3.	 จัดท �ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเน ินงำน	 ส �ำน ักงำนเขตพื ้นท ีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น	เขต	1	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562		
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วิธีด�าเนินการ
	 1.	 ศึกษำ	วิเครำะห์	โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 2.		 จัดท�ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 3.		สร้ำงเครื่องมือแบบติดตำม/แบบรำยงำน		

	 4.		 จัดท�ำปฏิทินก�ำหนดกำรติดตำม	ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร		และรำยงำน

	 5.		 แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย	ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	และผู้รับผิดชอบโครงกำร	ตำมแผนปฏบัิติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2562	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแบบติดตำมหรือแบบรำยงำนที่ก�ำหนด

	 6.		 ด�ำเนินกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร		ตำมปฏิทินที่ก�ำหนด

	 7.		 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนและเขียนรำยงำน

เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน
	 1.	 แบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 2.	 แบบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 3.	 แบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พ.ศ.	2562

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
	 1.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ 

ผลกำรด�ำเนินงำนในกำรขับเคลือ่นนโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ตำมตัวชี ้วัด	 

หำจุดเด่น	จุดด้อย	รวมทั้งปัญหำ	อุปสรรค	ในกำรด�ำเนินงำน	สำมำรถน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำร

จัดกำรศึกษำ	 	 พัฒนำ	 	 ปรับปรุง	 	 ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 ใช้เป็นแนวทำงใน 

กำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 	 ดังวิสัยทัศน์ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 คุณภำพ 

คู่คุณธรรม	เป็นองค์กรชั้นน�ำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 2.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	 	มีเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	

ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2562	 ทีส่รุปผลกำรด�ำเนินกำรของโครงกำรและกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่	

	 3.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีข้อมูลจำกผลกำรด�ำเนินงำน 

ในรอบปี			เป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปปรับปรุง	พัฒนำในปีต่อไป
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
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ส่วนที่  2

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

ภารกิจของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

วิสัยทัศน์
	 คุณภำพคู่คุณธรรม	เป็นองค์กรชั้นน�ำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

พันธกิจ
1.	 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู ้	 มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 

แห่งชำติ	และทักษะในศตวรรษที่	21	สู่มำตรฐำนสำกล

	 2.	 ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม

	 3.	 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตำมหลักสูตรและ 

ค่ำนิยมหลักของคนไทย	12	ประกำร

	 4.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน 

น�ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน	และนิเทศกำรศึกษำ

	 5.	 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลทีเ่น้นกำรมีส่วนร่วมเพื ่อเสริมสร้ำงควำม 

รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ	และบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ

	 6.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนควำมเข้มแข็งด้ำนกำรให้บริกำร	 และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่ม/หน่วย	กลุ่มเครือข่ำย	และสถำนศึกษำ

เป้าประสงค์
1.	 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 สติปัญญำ 

และมีวินัยอย่ำงสมดุล	เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีควำมพร้อมสู่กำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

	 2.	 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีควำมรู ้	 ควำมสำมำรถและทักษะทีเ่หมำะสมตำม 

ช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพและ	มีคุณธรรม

	 3.	 ประชำกรวัยเรียนทกุคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ที่มีคุณภำพอย่ำงเสมอภำคและ 

เท่ำเทียม	

	 4.	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน	 สำมำรถพัฒนำนวัตกรรม	

และน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร	 กำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรศึกษำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

	 5.	 ระบบบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล	 	 มีประสิทธิภำพ	 	 มีเครือข่ำยกำรบริหำร 

จัดกำร	กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
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	 6.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 	กลุ่มเครือข่ำย	 	และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อเทคโนโลยี	 	และระบบ 

ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

นโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นโยบายที่ 1	 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

 นโยบายที่ 2	 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

 นโยบายที่ 3 	 พัฒนำผู้บริหำร	ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 นโยบายที่ 4		 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ	 	 มีมำตรฐำน	 	 และลดควำม

เหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ

 นโยบายที่ 5		 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

นโยบายที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

	 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมัน่คง	 จะเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที ่

พิเศษเฉพำะ	 ที่มีควำมยำกล�ำบำกในกำรบริหำรจัดกำร	 เช่น	 กำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำ 

พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 และกำรจัดกำรศึกษำเพื ่อเสริมสร้ำงคุณภำพของประชำกร 

วัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์	 กลุ่มทีด่้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นทีห่่ำงไกลทุรกันดำร	 เช่น	 พื้นที่สูง	 ชำยแดน	 

ชำยฝั่งทะเล	และเกำะแก่ง		เพื่อสร้ำงควำมมั่งคงของประเทศในระยะยำว

นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

	 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน	 มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 ซึ่งหมำย 

รวมถึง	 กลุ่มผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 กลุ่มชำติพันธุ์	 กลุ่มผู้ด้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นที ่

ห่ำงไกลทุรกันดำร	 ในทุกมิติ	 โดยมีเป้ำหมำย	 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ	 ยึดมั่น 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีทัศนคติทีถู่กต้องต่อบ้ำนเมือง	 

เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่	21	มีควำมเป็น

เลิศทำงวิชำกำร	 มีทักษะวิชำชีพ	 และมีทักษะชีวิตทีเ่หมำะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน	 โดยกำรพัฒนำ 

ระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21	

นโยบายที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 กำรปรับเปลีย่นระบบกำรผลิตและพัฒนำผู้บริหำร	 ครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท	 
ตั้งแต่กำรจูงใจ	 คัดสรร	 ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ	 มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและ 
สมรรถนะอย่ำงต่อเนือ่งครอบคลุมทัง้เงินเดือน	 เส้นทำงสำยอำชีพ	 ปรับเปลีย่นบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม ่
ที่มีคุณภำพ	 และประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร	 เป็นมืออำชีพ	 มีทักษะวิชำชีพขั้นสูง	 โดยปรับบทบำท 
จำก	 “ครูสอน”	 เป็น	 “โค้ช”	 หรือ	 “ผู้อ�ำนวยกำรกำรเรียนรู้”	 สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ระหว่ำงกัน	 รวมถึงกำรพัฒนำครูทีม่ีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็น 
ระบบ	 และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง	 นอกจำกนี้มีกำรออกแบบ	 วำงแผนกำรผลิตและ 
พัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ	ตั้งแต่กำรก�ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพขั้นสูง	 เงินเดือนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	
ให้สำมำรถจูงใจบุคคลทีเ่ก่ง	 ดี	 มีควำมรู้	 มำเป็นครู	 มีกำรวำงแผนอัตรำก�ำลังระยะยำว	 (20	 ปี)	 ร่วมมือกับ 
สถำบันกำรศึกษำในกำรผลิตครู	 และมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนือ่ง	 โดยน�ำ	 Digital	 Platform	 
มำเป็นเครื ่องมือทัง้กำรพัฒนำ	 อบรมครู	 และกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลก�ำลังคน	 เพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประวัติครู	ประวัติกำรพัฒนำ	ฝึกอบรม	น�ำไปสู่กำรวิเครำะห์	วำงแผนก�ำลังคนได้อย่ำงต่อเนื่อง	
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล�า้ 

  ทางการศึกษา

	 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ	 เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคน	 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 ซึ่งหมำย 

รวมถึง	 กลุ่มผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 กลุ่มชำติพันธุ์	 กลุ่มผู้ด้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นที ่

ห่ำงไกลทุรกันดำร	 ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ	 และมีมำตรฐำน	 โดย	 1)	 เน้นกำรสร้ำง 

ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภำคเอกชน	 และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องระดับพื้นที	่ เพื่อวำงแผน 

กำรจัดกำรศึกษำทัง้ระบบตั้งแต่กำรส�ำมะโนประชำกรวัยเรียน	 กำรรับเด็กเข้ำเรียน	 กำรตรวจสอบติดตำม 

กำรเข้ำเรียน	 กำรติดตำมเด็กนักเรียนออกกลำงคัน	 ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที	่ 

และกำรระดมทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ	 2)	 ปรับปรุง	 พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีมำตรฐำนในด้ำนต่ำง	 ๆ	

สอดคล้องกับบริบทเชิงพื ้นที	่ เช่น	 มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื ้นฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	 ได้แก่	 

อำคำรเรียน	 อำคำรประกอบ	หอประชุม	 สนำมกีฬำ	 ห้องเรียน	 ห้องพิเศษ	 วัสดุ	 ครุภัณฑ์	 เป็นต้น	 มำตรฐำน 

ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 มำตรฐำนด้ำนระบบงบประมำณ	 

มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย	 และมำตรฐำนด้ำน	 Digital	 Technology	 เป็นต้น	 3)	 สร้ำงควำมเข้มแข็งใน 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 4)	 ปรับเปลีย่นกระบวนกำรงบประมำณ

ตั ้งแต่กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง	 และมีควำมเหมำะสม	 

เพียงพอ	 และ 4)	 	 น�ำ	 Digital	 Technology	 มำเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้และสร้ำงโอกำส 

ในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ

นโยบายที่ 5   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จะเน้นกำรพัฒนำหน่วยงำน
ในสังกัด ให้เป็นหน่วยงำนทีม่ีขนำดทีเ่หมำะสมกับบทบำทภำรกิจ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับทีท่�ำหน้ำที่
ในกำรก�ำกับติดตำม เป็นหน่วยงำนทีม่ีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่
ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั ่น ปรับวัฒนธรรมกำรท�ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีควำมทันสมัย และพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท�ำงำนทีเ่ป็น Digital เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ	
และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทัง้มีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้
ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยมี
ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 และสถำนศึกษำ	 2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ	 3) ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ
ให้มีอิสระ น�ำไปสู่กำรกระจำยอ�ำนำจ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
ของพื้นที่ 4) ปรับเปลีย่นระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ	 หน่วยงำนทุกระดับน�ำ Digital Technology มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น�ำไปสู่กำรน�ำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ	ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นมำวิเครำะห์
เพื่อให้สถำนศึกษำ	 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด
และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป





ส่วนที่  3

ผลกำรด�ำเนินงำน
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ส่วนที่  3

ผลกำรด�ำเนินงำน

รายงานผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  กิจกรรมที่ 1			กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

  กิจกรรมย่อยที่ 1			จัดท�ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น	สพป.ขอนแก่น	เขต	1

  กิจกรรมย่อยที่ 2			ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ

รายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินงาน 
	 1)		ศึกษำบริบทท้องถิ่น	ด้ำนสังคม	วัฒนธรรม	และกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่น

	 2)		แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น	

	 3)		ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น

	 4)		ประชุมวิพำกษ์กรอบหลักสูตรท้องถิ่น	

	 5)		สถำนศึกษำน�ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ	 และจัดกระบวน 

กำรเรียนรู้	

ผลการด�าเนินงาน
	 หลักสูตรเปรียบเสมือนตัวแม่บทหรือหัวใจของกำรศึกษำ	 ทีถ่ือเป็นแก่นส�ำคัญในกำรวำงแนวทำง 

กำรจัดกำรศึกษำ	 เป็นตัวก�ำหนดทิศทำงของกำรศึกษำในกำรทีจ่ะให้ควำมรู้	 กำรเสริมสร้ำงเจตคติ	 ตลอดทัง้ 

กำรฝึกฝนในด้ำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำรอบด้ำน	 หลักสูตรจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ควำมเจริญของ 

ประเทศ	 เนื่องจำกกำรศึกษำเป็นเครื่องมือพัฒนำคน	ดังนั้น	 กำรพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสม	ทันต่อเหตุกำรณ์ 

และกำรเปลีย่นแปลงสอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 ท�ำให้ได้พลเมือง 

ทีม่ีประสิทธิภำพ	 กำรพัฒนำสังคมและชำติเป็นไปอย่ำงได้ผลดียิง่ขึ ้น	 ในปัจจุบันก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษที	่ 21	 

กำรพัฒนำผู้เรียนให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ	 มีศักยภำพในกำรแข่งขันและด�ำรงชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์ใน 

ประชำคมโลกจึงเป็นสิง่ทีม่ีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง	 ตำมทีก่ระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำร

เรียนรู้และตัวชี้วัด	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	วิทยำศำสตร์	และสำระภูมิศำสตร์	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

พุทธศักรำช	 2551	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จึงได้จัดท�ำกรอบหลักสูตร 

ท้องถิ ่นเพื ่อให้กำรจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของถิ ่นและกำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่นให ้

เป็นเมืองอัจฉริยะ	(Khon	kaen	Smart	City)	เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	กำรพัฒนำ

ประเทศไทย	4.0	และกำรเป็นพลเมืองในศตวรรษที่	21	



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256216

	 เพื่อให้สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ	 ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกน 

กลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551	และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	จึงได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศึกษำ	 	 เพื่อจัดท�ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 	 เพื่อจัดท�ำแนวทำงกำร 

เชื่อมโยงกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้			โรงเรียนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น		โรงเรียนในสังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ทุกโรงมีกำรน�ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น	

สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น			นักเรียนได้

รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมสำมำรถ	 ทักษะ	 และคุณลักษณะทีส่อดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ครูสำมำรถน�ำหลักสูตรสถำนศึกษำทีส่อดคล้องกับบริบทของท้องถิ ่น	 ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

โรงเรียนในสังกัด	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 น�ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น	 ไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	 หลักสูตรทีส่ถำนศึกษำพัฒนำขึ้นได้เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนสู่ศตวรรษที	่ 21	 

และมีกำรเน้นควำมเป็นท้องถิ่น	กำรรักษำภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ภาพการจัดท�ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
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กิจกรรมที่ 2   การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการ

 กิจกรรมย่อยที่ 1		นิเทศโรงเรียน

  กิจกรรมย่อยที่ 2		ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรำยงำนกำรนิเทศ	

แผนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ 2562

1.  แนวคิด :  

	 	 1.		กำรนิเทศ	ติดตำมและประเมินผล	ตำมนโยบำย	จุดเน้นและยุทธศำสตร์	ของ	สพฐ.	และหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง			

	 	 2.		กำรนิเทศเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู

2. หลักการ :  

	 	 1.	 กำรนิเทศโดยใช้กลุ่มสถำนศึกษำและสถำนศึกษำเป็นฐำน (Area	Based)	

	 	 2.		กำรนิเทศที่ใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ

	 	 3.		กำรนิเทศที่ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม	กำรท�ำงำนเป็นทีม	สร้ำงเครือข่ำย	และ	PLC

	 	 4.		กำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว		Active	Learning		

3. วัตถุประสงค์  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 1.  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

												 1)	 เพื่อนิเทศ	 ติดตำมและประเมินผล	 ตำมนโยบำย	 จุดเน้นและยุทธศำสตร์	 ของ	 สพฐ.	 และ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง			

	 	 	 2)	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำได้มีแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  2.  การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

	 	 	 1)	 เพื่อพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียนให้เกิดควำมเข้มแข็ง	

												 2)	 เพื่อปรับพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู	ให้สอดคล้องตำมแนว	Active	Learning		

4. เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ			ปีงบประมำณ	2562

	 	 	 1)		 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ	 ติดตำมและประเมินผลเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ไม่น้อยกว่ำ	6	ครั้ง

	 	 	 2)	 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ	 ได้รับกำรนิเทศเพื ่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมแนว 

Active	Learning	อย่ำงน้อยเดือนละ	1	ครั้ง

  เชิงคุณภาพ		ปีงบประมำณ	2562

	 	 	 1)		 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ

	 	 	 2)		 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะได้รับกำรนิเทศเพื ่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมแนว	 

Active	Learning	อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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5.  กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์

14 
 

5. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์   
ล าดับ

ที ่
ประจ าเดือน กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ  

(เป็นสื่อที่มีแล้ว) 
เครื่องมือการนิเทศ 

 
  ตุลาคม 

2561 
กระบวนการนิเทศในภาพรวม 
1. ประชุม 
2. เลือกประเด็นการนิเทศ 
3. จัดท าเครื่องมือนิเทศ 
4. ก าหนดปฏิทิน 
5. ปฏิบัติการนิเทศ 
6. จัดท าสารนิเทศ 
7. ประชุม สรุปสะท้อนผล 

  

1 พฤศจิกายน 
2561 
(นิเทศ12-23 
พ.ย.61
สะท้อนผล 
29-30 พ.ย.
61) 

ประเด็นการนิเทศร่วม 
1.การน าผล Pre-ONET 4รายวิชา 
ป.6,ม.3 ไปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอน 
2.ติดตามโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา  2561 ระดับชาติ 
ประเด็นรอง 
1 .การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย-อ่านออกเขียนได ้
2 .การรายงานการอ่านผา่นระบบ  e-MES 
3.ระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา 
4.อ่ืน ๆ ตามนโยบาย และบริบท
ของโรงเรียนนั้น ๆ 

-ข้อมูลผลการสอบ Pre-ONET 
ชั้น ป.6 และ ม.3  
-ข้อมูล นร. ตัวแทนเขตพ้ืนที่ 
-ข้อมูลการอ่าน เขียนภาษาไทย
จากฐานข้อมูล e-MES 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

-การสอบถามข้อมูล
แบบ face to face 
 

2 ธันวาคม 
2561 
(นิเทศ 10-
24ธ.ค.61

ประเด็นการนิเทศร่วม 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์  ONET 
    - การเขียนสรุปความและเล่า
เรื่องจากภาพ วชิาภาษาไทยชั้น ป.6 

-แบบทดสอบการสรปุความ พรอ้ม
เกณฑ์ของ สทศ.จ านวน 3 ฉบับ 
- แบบทดสอบการเล่าเรือ่งจากภาพ
พร้อมเกณฑ์ สทศ.จ านวน 3 ฉบับ 

 
-แบบสรุปและ
รายงานการนิเทศ 



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1915 

 

ล าดับ
ที ่

ประจ าเดือน กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ  
(เป็นสื่อที่มีแล้ว) 

เครื่องมือการนิเทศ 
 

สะท้อนผล 
25-27 ธ.ค.
61) 

2. การอ่าน เขียน ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-2 
3. การประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- แบบประเมนิการอ่าน ของนกัเรยีน
ชั้น ป.1-ป.2 จ านวน 1 ฉบับ 
- แบบประเมินการเขียนพร้อมเกณฑ์
การใหค้ะแนน ป.1-ป.2 จ านวน 1 
ฉบับ 

3 มกราคม 
2562 
(นิเทศ 9-25 
ม.ค.62 
สะท้อนผล 
30-31 ม.ค.
62) 

ประเด็นการนิเทศร่วม 
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning ด้านการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
และการกล้าแสดงออก  
2. การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม NEW DLTV 
3 .การส่ง เสริมครู /นักเรียนด้าน 
Digital Technology 
4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์  
(O-NET) 
5.  การอ่านการเขียนของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 
 
- แนวการใช้ New DLTV 
- แบบติดตาม New DLTV 
- แบบติดตามครู/นักเรียน 
Digital literacy 
- แบบทดสอบ Pre O-net 
(สพฐ.) ครั้งที่ 2 
-แบบทดสอบการอ่านการเขียน
ชั้น ป.1-ม.3 

 
-เครื่องมือนิเทศ 
ประจ าเดือน 
มกราคม 2562 
-แบบสรุปและ
รายงานการนิเทศ 
 
 
 
  

4 กุมภาพันธ์ 
2562 
(นิเทศ 7-22 
ก.พ.62 
สะท้อนผล 
25-28 ก.พ.
62) 

ประเด็นการนิเทศร่วม 
1.การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning ด้านการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ 21
และการกล้าแสดงออก  
2.การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
3.ทักษะการสื ่อสาร อังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 

 
 
 
 
 
-แบบประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 
-แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

 
-เครือ่งมือนิเทศ 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 
-แบบสรุปและ
รายงานการนิเทศ 
 
 
 



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
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ล าดับ
ที ่

ประจ าเดือน กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ  
(เป็นสื่อที่มีแล้ว) 

เครื่องมือการนิเทศ 
 

4.การสอบ RT ป.1 
5.การสอบ NT ป.3 
6.การอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
7.การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

-แบบทดสอบ RT ป.1 
-แบบทดสอบ NT ป.3 
-แบบทดสอบการอ่านการเขียน
ชั้น ป.4 

  

5 พฤษภาคม 
2562 
(นิเทศ 14-
28 พ.ค.62 
สะท้อนผล 
28-31 พ.ค.
62) 

 ประเด็นการนิเทศร่วม 
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning ด้านการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ 21
และการกล้าแสดงออก   
2. การพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 
3. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน 
4. ห้องสมุด ๓ ดี 
5. การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม NEW DLTV และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
-เอกสารประกอบเกี่ยวกับการ
จัดท าสาระท้องถิ่น  หลักสูตร
สถานศึกษา  และหลักสูตรงาน
อาชีพ 
-แบประเมินห้องสมุด 3 ดี 
- แนวการใช้ New DLTV 
 

 
-เครื่องมือนิเทศ 
ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2562 
-แบบสรุปและ
รายงานการนิเทศ 
 
 
 
  

6 มิถุนายน 
2562 
(นิเทศ 10-
24 มิ.ย.62
สะท้อนผล 
25-28 มิ.ย.
62) 

 ประเด็นการนิเทศร่วม 
1.การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning ด้านการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ 21
และการกล้าแสดงออก  
2.การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
3.การอ่าน การเขียนของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้น

 
-ชุดวิจัย Digital  Technology 
-แนวคิด/เทคนิค การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย 
-บทคัดสรรนวัตกรรมการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยที่มี
ประสิทธิภาพ 
-แบบทดสอบการอ่านการเขียน
ชั้น ป.1-ม.3 

 
-เครื่องมือนิเทศ 
ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 
-แบบสรุปและ
รายงานการนิเทศ 
 
 
 



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
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ล าดับ
ที ่

ประจ าเดือน กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ  
(เป็นสื่อที่มีแล้ว) 

เครื่องมือการนิเทศ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
4.การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
5.การประกันคุณภาพภายในเพื่อ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

-บทคัดสรรนวัตกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านที่มี
ประสิทธิภาพ 
-แนวคิด หลักการประกัน
คุณภาพภายในแนวใหม่ 

  

7 กรกฎาคม 
2562 
(นิเทศ 9-26 
ก.ค.62 
สะท้อนผล 
30-31 ก.ค.
และ 1 ส.ค.
62) 

 ประเด็นการนิเทศร่วม 
1.การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning ด้านการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ 21
และการกล้าแสดงออก  
2.การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
3.ทักษะการสื ่อสาร อังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 

 
-ชุดวิจัย Digital  Technology 
 
 
-บทคัดสรรนวัตกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 

 
-เครื่องมือนิเทศ 
ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2562 
-แบบสรุปและ
รายงานการนิเทศ 
 
 

8 สิงหาคม 
2562 
(นิเทศ 13-
27 ส.ค.62
สะท้อนผล 
28-30 ส.ค.
62) 

ประเด็นการนิเทศร่วม 
1.การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning ด้านการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ 21
และการกล้าแสดงออก  
2.การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
3.โรงเรียนคุณธรรม /โรงเรียนสุจริต 
4.การอ่าน การเขียนของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปี 3 

 
-ชุดวิจัย Digital  Technology 
 
 
 
 
 
 
-แบบทดสอบการอ่านการเขียน
ชั้น ป.1-ม.3 

 
-เครื่องมือนิเทศ 
ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2562 
-แบบสรุปและ
รายงานการนิเทศ 
 
 
 
  

9 กันยายน 62 
(นิเทศ 9-24 
ก.ย.62
สะท้อนผล 
25-27 ก.ย.

ประเด็นการนิเทศร่วม 
1.การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning ด้านการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ 21
และการกล้าแสดงออก  

 
-ชุดวิจัย Digital  Technology 
 

 
-เครื่องมือนิเทศ 
ประจ าเดือน 
กันยายน 2562 
-แบบสรุปและ



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
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ล าดับ
ที ่

ประจ าเดือน กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ  
(เป็นสื่อที่มีแล้ว) 

เครื่องมือการนิเทศ 
 

62) 2.การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
3.โรงเรียนคุณธรรม /โรงเรียนสุจริต 
4.ทักษะการสื ่อสาร อังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 

รายงานการนิเทศ 
 
 
 
  

 
ผลการด าเนินงาน 

1. การน าผล Pre-ONET 4รายวิชา ป.6,ม.3 ไปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอน    
  น าผลการทดสอบ Pre-ONET มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ซึ่งโรงเรียนทราบจุดที่ควรพัฒนาและได้วางแผนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และครูชั้น ป.6 และ ม.3 มีการวิเคราะห์
ผลการทดสอบ Pre-ONET มีการน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ส่วนมากจะเน้นการติวข้อสอบ O-NET 

2. ติดตามโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา  2561 ระดับชาติ  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งศิลปหัตถกรรม 
ระดับภาค มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 
          3.  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย-อ่านออกเขียนได้ 

       การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูก าหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมการสอน
ภาษาไทย โดยการเพ่ิมกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน เขียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ นักเรียนชั้น ป.1-6 หลาย
คนมีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ไม่สามารถอ่านและเขียนค าตามบัญชีค าพ้ืนฐานได้ บางส่วนได้รับการคัดกรองว่า
เป็น LD บางส่วนอ่านและเขียนช้า เนื่องจากขาดการฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  
 4. การรายงานการอ่านผา่นระบบ  e-MES 
ก ากับ ติดตาม ชว่ยเหลือสถานศึกษาในการรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-MES  
 5.ระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 
อินเทอร์เน็ต มีความเร็วตามมาตรฐาน แต่ครูส่วนมากน าไปใช้ในการเรียนการสอนน้อย 

6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์  ONET  

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 กำรน�ำผล	Pre-ONET	4รำยวิชำ	ป.6,ม.3	ไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน			

	 	 น�ำผลกำรทดสอบ	Pre-ONET	มำเป็นฐำนในกำรวเิครำะห์	เพื่อปรบัปรงุและพฒันำกำรจดักำรเรยีน

กำรสอนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนตัวชี้วัด	 ซึ่งโรงเรียนทรำบจุดทีค่วรพัฒนำและได้วำงแผนกำรเรียนกำรสอน

เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนแต่ละคนอย่ำงแท้จริงตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน	 และครูชั ้น	 ป.6	 และ	 ม.3	 

มีกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ	 Pre-ONET	 มีกำรน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแต่ส่วนมำกจะ 

เน้นกำรติวข้อสอบ	O-NET

	 2.	 ติดตำมโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม	

วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน	ปีกำรศึกษำ		2561	ระดับชำติ		โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งศิลปหัตถกรรม	

ระดับภำค	มีกำรฝึกซ้อมเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียน

			 3.	 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย-อ่ำนออกเขียนได้

	 	 กำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	 1	 ครูก�ำหนดแนวทำงเพื่อส่งเสริมกำรสอน

ภำษำไทย	 โดยกำรเพิ่มกิจกรรมเสริมนอกเวลำเรียน	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ทีเ่น้นทักษะกำรอ่ำน	 เขียน	 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนด้วยกิจกรรมทีห่ลำกหลำย	 และ	 นักเรียนชั้น	 

ป.1-6	 หลำยคนมีปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้	 ไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนค�ำตำมบัญชีค�ำพื้นฐำนได้	 บำงส่วน 

ได้รับกำรคัดกรองว่ำเป็น	LD	บำงส่วนอ่ำนและเขียนช้ำ	เนื่องจำกขำดกำรฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน	

	 4.		 กำรรำยงำนกำรอ่ำนผ่ำนระบบ		e-MES

ก�ำกับ	ติดตำม	ช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรรำยงำนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์	ผ่ำนระบบ	e-MES	

	 5.	 ระบบอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ

อินเทอร์เน็ต	มีควำมเร็วตำมมำตรฐำน	แต่ครูส่วนมำกน�ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนน้อย

	 6.		 ยกระดับผลสัมฤทธิ์		ONET	

				 	 สถำนศึกษำมีกำรสอนเสริมโดยใช้ข้อสอบเก่ำ	 ใช้เทคโนโลย	ี DLTV	 DLIT	 โดยแทรกภำยใน 

ชั่วโมง	 เน้นวิชำหลัก	 และถ้ำในกรณีทีน่ักเรียนมีมำตรฐำน	 และตัวชี้วัดทีต่้องปรับปรุงจะเน้นกำรสอนเป็น 

รำยบุคคล	เสริมเพิ่มเติม	จัดกิจกรรมโดยสอนทวนซ�้ำ	ๆ	บ่อย	ๆ	เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น	มีกำรวิเครำะห์

ตัวชี้วัดตำม	 Test	 Blue	 Print	 โดยส่วนใหญ่ใช้ชั่วโมงลดเวลำเรียน	 เพิ่มเวลำรู้	 เป็นชั่วโมงกำรสอนเสริมติว	 

ONET	
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	 7.			กำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	1	–	ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3	

	 	 ครูใช้เทคนิคกำรสอน	โดยใช้นวัตกรรม	DLTV	ใช้สื่อกำรสอน	แบบฝึก	หนังสือเรียน	หนังสือนิทำน	

ผู้เรียนส่วนมำกอ่ำนได้ตำมทีก่�ำหนด	 ซึ่งมีบำงค�ำทีอ่่ำนไม่ได้ผู้เรียนจะใช้กำรแจกลูกสะกดค�ำและครูช่วย 

เพิ ่มเติมจึงท�ำให้ผู้เรียนอ่ำนได้	 แต่บำงคนจะไม่รู ้จักพยัญชนะและสระ	 ไม่ทรำบว่ำต้องสะกดอย่ำงไรใน 

ส่วนของกำรแต่งประโยคพบว่ำ	 นักเรียนส่วนมำกแต่งประโยคได้สมบูรณ์	 มีประธำน	 กริยำ	 และกรรม	 

มีบำงคนที่ยังต้องปรับปรุง	เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำค�ำนั้น	ๆ	อ่ำนว่ำอย่ำงไรจึงท�ำให้แต่งประโยคไม่ไ	ส่วนกำรเขียน

ตำมค�ำบอก	 เนือ่งจำกนักเรียนบำงคนอ่ำนหนังสือไม่ได้	 ไม่รู ้จักพยัญชนะและสระ	 จึงท�ำให้เขียนไม่ได้	 

จำกกำรประเมินส่วนมำกที่เป็นประเด็นปัญหำ	คือ	ค�ำที่มีตัวสะกด	และอ่ำนไม่ได้นักเรียนจะเขียนไม่ได้

	 8.	 กำรอ่ำน	เขียน	ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำที่	1-4

	 	 นักเรียนส่วนใหญ่สำมำรถอ่ำน	เขียน	ได้ดีตำมระดับชั้น	ส่วนนักเรียนที่ช้ำ	ครูพัฒนำเป็นรำยบุคคล

	 	 ป.1	 อ่ำนค�ำ	ประโยค	ตอบค�ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนได้	กำรเขียนสะกดค�ำยังต้องพัฒนำต่อไป

	 	 ป.2	 อ่ำนค�ำ	อ่ำนเรื่องได้	สำมำรถเล่ำเรื่อง	ตอบค�ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนได้	กำรเขียนยังต้องพัฒนำ

ทั้งกำรสะกดค�ำและกำรเขียนอย่ำงมีวรรคตอน

	 	 ป.3	 อ่ำนเป็นเรื่องเป็นรำว	 เล่ำเรื่อง	 ตอบค�ำถำมจำกเรื่องทีอ่่ำน	 พร้อมทัง้ให้เหตุผลได้	 ส่วนกำร

เขียนตอบยังต้องพัฒนำด้ำนกำรเขียนบอกเล่ำจำกเรื่องที่อ่ำน	กำรอธิบำยเหตุผล

	 	 ป.4	 อ่ำนเรื่อง	 มีวรรคตอน	 ออกเสียงควบกล�ำ้ชัด	 บอกใจควำมส�ำคัญ	 ตอบค�ำถำมจำกเรื่อง 

ที่อ่ำนได้	กำรเขียนสำมำรถเขียนเรื่องจำกภำพได้อย่ำงเหมำะสม	มีควำมคิดสร้ำงสรรค์

	 9.		 กำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

	 	 สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	 และค�ำรับรอง	 

แผน/โครงกำร/กจิกรรม	ท่ีก�ำหนดไว้	เพื่อมำก�ำหนดตัวชี้วดัส�ำหรับพัฒนำ	ประเมินผล	และเตรียมจัดท�ำรำยงำน

ผลกำรประเมินตนเอง	 จัดท�ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำที่	 สพฐ.ก�ำหนด	 และสถำนศึกษำมีปัญหำไม่ชัดเจนเรื่อง	 ประเด็นย่อยในแต่ละประเด็น 

หลักของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทีก่�ำหนด	 และกำรเตรียมกำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำป	ี

(SAR)		จึงเสนอแนวทำงกำรจัดท�ำโดยให้สอดคล้องกับค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของแต่ละโรงเรียน

	 10.	 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว	 Active	 Learning	 ด้ำนกำรคิด	 วิเครำะห์	 ทักษะในศตวรรษที่	 21	 

และกำรกล้ำแสดงออก	

	 	 สถำนศึกษำได้จัดกำรเรียนรู้ตำมแนว	 Active	 Learning	 ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักกำรคิด	 วิเครำะห์	 

ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับชั้น	 นักเรียนส่วนใหญ่มีควำมมัน่ใจ	 กล้ำคิด	 กล้ำแสดงควำมคิดเห็น	 

แสดงออกอย่ำงเหมำะสม	กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม	 ได้ใช้สือ่เครื่องมือ 

ที่ทันสมัย	

	 11.	 กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม	NEW	DLTV

	 	 	 สถำนศึกษำส่วนมำกจัดกิจกรรม	 โดยใช้	 NEW	 DLTV	 ในระดับชั ้นประถมศึกษำตอนต้น 

ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทีไ่ม่ถนัด	 และต้องกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่ม	 เช่น	 สำระกลุ่มเรียนรู้คณิตศำสตร์	

วิทยำศำสตร์	 ภำษำอังกฤษ	 	 ศิลปะ	 หลังจำกทีส่อนด้วย	 NEW	 DLTV	 จะมีกำรสอนเสริมหลังเรียนจบใน 
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เนือ้หำนั้น	 ๆ	 แต่เนือ่งจำกส่วนมำกเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก	 ครูไม่ครบชั้น	 จึงมีบำงโรงเรียนทีส่อนโดยครูไม่ได้ 

อยู่ในห้องเรียนด้วยขณะทีค่รูเปิดทีวีกำรสอนด้วย	 DLTV	 ให้นักเรียนดูและบำงโรงเรียนมีกำรเสริมกำรเรียน 

โดยใช้	DLIT

	 12.	 กำรส่งเสริมครู/นักเรียนด้ำน	Digital	Technology

	 	 สถำนศึกษำส่วนมำกมีสื่อ	 เทคโนโลยี	 และเตรียมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์	 O-NET	 และ	 NT 

จึงจัดกิจกรรมด้วย	 Digital	 Technology	 เพื่อให้สอนครอบคลุมทุกเนือ้หำและผู้เรียนทุกคนโรงเรียนต้อง 

กำรปรับปรุงแกก้ไขในเนือ้หำทีต่ ้องแก้ไขเร่งด่วน	 และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย	 Digital	 

Technology	ท�ำให้ผู้เรียนสนใจ	เป็นสื่อที่น่ำสนใจ	สวยงำม	ผู้เรียนจะตื่นเต้น

	 13.	 กำรอ่ำนกำรเขียนของ	นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	1-ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3

							 	 ครูใช้เทคนิคกำรสอน	 โดยใช้นวัตกรรม	DLTV	 ใช้สือ่กำรสอน	 แบบฝึก	 หนังสือเรียน	 หนังสือนิทำน 

ผู้เรียนส่วนมำกอ่ำนได้ตำมทีก่�ำหนด	 ซึ่งมีบำงค�ำทีอ่่ำนไม่ได้ผู้เรียนจะใช้กำรแจกลูกสะกดค�ำและครูช่วย 

เพิ่มเติมจึงท�ำให้ผู้เรียนอ่ำนได้	 แต่บำงคนจะไม่รู้จักพยัญชนะและสระไม่ทรำบว่ำต้องสะกดอย่ำงไรในส่วน 

ของกำรแต่งประโยคพบว่ำ	 นักเรียนส่วนมำกแต่งประโยคได้สมบูรณ์	 มีประธำน	 กริยำ	 และกรรม	 มีบำงคน 

ทีย่ังต้องปรับปรุง	 เนือ่งจำกไม่ทรำบว่ำค�ำนั้น	 ๆ	 อ่ำนว่ำอย่ำงไรจึงท�ำให้แต่งประโยคไม่ได้	 ส่วนกำรเขียน 

ตำมค�ำบอก	 เนือ่งจำกนักเรียนบำงคนอ่ำนหนังสือไม่ได้	 ไม่รู ้จักพยัญชนะและสระ	 จึงท�ำให้เขียนไม่ได้	 

จำกกำรประเมินส่วนมำกทีเ่ป็นประเด็นปัญหำ	 คือ	 ค�ำทีม่ีตัวสะกด	 และอ่ำนไม่ได้นักเรียนจะเขียนไม่ได้	 

ด้ำนกำรเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพ	 นักเรียนส่วนมำกท�ำได้ในระดับดี	 มีประเด็นทีต่้องปรับปรุง	 คือ	 ด้ำนภำษำ	 

กำรเขียนไม่ถูกต้องบ้ำง	ส่วนกำรสรุปใจควำม	ปฏิบัติได้บ้ำง	มีประเด็นที่ควรแก้ไข	คือ	ส่วนมำกนักเรียนจะลอก

จำกเนื้อหำมำ	เสนอแนะครูผู้สอนให้นักเรียนอ่ำนนิทำน บทควำม ข่ำว แล้วให้สรุปเนื้อหำให้ครูฟังทุกวัน

	 14.		กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

						 	 สถำนศึกษำประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย	 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง	 

4	 ด้ำน	 	 และได้จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำนเขียนตำมชุดค�ำพื้นฐำนให้กับนักเรียนชั้นอนุบำล 

ปีที่	3

	 15.	 ทักษะกำรสื่อสำร	อังกฤษ	และสื่อสำรภำษำที่	3

	 	 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้กำรสอนแบบ	Active	Learning	ท�ำให้ผู้เรียนมีควำมสนใจและกระตือรือร้น	

จำกกำรสุ่มถำมและสนทนำ	 นักเรียนส่วนใหญ่สำมำรถโต้ตอบ	 สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยค�ำศัพท์ตำมระดับ 

ชั้นที่ได้เรียน	 แนะน�ำให้ครูผู้สอนได้เน้นกำรใช้ค�ำศัพท์พื้นฐำนบ่อย	 ๆ	 ใช้	 Classroom	 Language	 ทุก	 ๆ	 วัน 

ซ�้ำ	 ๆ	 เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับกำรเรียนรู้และจดจ�ำค�ำศัพท์ได้	 ส่วนกำรเขียนค�ำสะกดค�ำนักเรียนส่วนน้อย 

ทีท่�ำได้	 นะน�ำให้ครูใช้บัตรค�ำ	 บัตรภำพ	 ให้มำกขึ้น	 เปิดโอกำสให้นักเรียนได้พูด	 	 ออกเสียง	 เพื่อให้นักเรียน 

ได้คุ้นเคย	ท้ังค�ำศพัท์ประโยค	และฝึกสะกดค�ำซ�้ำ	ๆ 	ไปพร้อมกบัฝึกเขยีน	ตลอดส่งเสรมิกำรสนทนำภำษำอังกฤษ

ในห้องเรียนและสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ 	รวมท้ังแนะให้จดัท�ำป้ำยชื่อสถำนท่ี/ห้องต่ำง	ๆ 	ในโรงเรยีนเป็นภำษำอังกฤษ

ควบคู่ไปกับภำษำไทย	 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้คุ้นเคยและจดจ�ำได้ในระยะยำว	 และนักเรียนสำมำรถสนทนำ

โต้ตอบค�ำถำมง่ำย	ๆ	ได้	แต่กำรเขียนสะกดค�ำยังต้องพัฒนำต่อไป	แนะน�ำให้ทุกโรงเรียนท�ำป้ำย/บัตรค�ำภำษำ

อังกฤษ	 ติดตำมชื่อห้องหรือสถำนทีต่่ำง	 ๆ	 ภำยในโรงเรียบควบคู่ไปกับป้ำยภำษำไทย	 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน 

เกิดกำรจ�ำที่ยั่งยืน
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	 16.	 กำรสอบ	RT	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	1

	 	 ครูใช้เทคนิคกำรสอน	 โดยใช้นวัตกรรม	DLTV	 ใช้สือ่กำรสอน	หนังสือกำร์ตูน	 แบบฝึก	 หนังสือ 

นิทำน	 ผู้เรียนส่วนมำกอ่ำนได้ตำมทีก่�ำหนด	 ซึ่งมีบำงค�ำทีอ่่ำนไม่ได้ผู้เรียนจะใช้แจกลูกสะกดค�ำ	 และครูช่วย 

เพิ่มเติม	 จึงท�ำให้ผู้เรียนอ่ำนได้	 แต่บำงคนจะไม่รู้จักพยัญชนะและสระ	 ไม่ทรำบว่ำต้องสะกดอย่ำงไร	 ในส่วน 

ของกำรแต่งประโยค	นักเรียนส่วนมำกแต่งประโยคได้สมบูรณ์	

	 17.	 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์		NT	ป.3

	 	 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	 โดยใช้นวัตกรรม	 DLTV	 DLIT	 ข้อสอบเก่ำ	 ใช้สอนเสริม 

ใช้เทคนิคกำรสอนทบทวนในมำตรฐำน		ตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง		ครูแก้ปัญหำโดยกำรให้นักเรียนได้ฝึกวิเครำะห์

ค�ำถำมร่วมกัน	 ให้นักเรียนได้ท�ำข้อสอบมำก	 ๆ	 	 มีกำรเฉลย	 	 และท�ำไปพร้อมกันระหว่ำงครู	 นักเรียน	 ท�ำให้

นักเรียนเข้ำใจยิ่งขึ้น	

	 18.	 ห้องสมุด	3	ดี

	 	 สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศห้องสมุดน่ำใช้	 	 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยให้ท�ำหน้ำทีบ่รรณำรักษ์

น้อย	มีกำรจดัตำรำงกำรเข้ำใช้งำนครบทุกระดับชั้น	บำงโรงเรียนใช้ระบบท�ำฐำนข้อมูลเกบ็ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ใช้ระบบบำร์โค้ดในกำรยืมคืน	

	 19.	 กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน

	 	 1)		กำรอ่ำนออกเขยีนได้ของนักเรียนชั้นประถมศกึษำปีท่ี	1	และ	2	ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดกจิกรรม

กำรเรียนรู้เน้นทักษะกำรอ่ำน	 เขียน	 เช่น	 กำรอ่ำนแบบแจกลูกสะกดค�ำ	 กำรใช้สือ่หรือนวัตกรรมกำรเรียนรู ้

ทีเ่น้นกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนเขียนของนักเรียน	 หรือกำรใช้สือ่เทคโนโลยี	 อินเทอร์เน็ตทีก่ระตุ้นควำมสนใจ 

กำรให้รำงวัล/กำรเสริมแรงทัง้นักเรียนเก่งและนักเรียน่ำน กำรใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กำรสอนเสริม

ส�ำหรับนักเรียนที่ยังอ่ำนเขียนไม่ได้หรือไม่คล่อง

				 	 2)	 สถำนศึกษำเตรียมควำมพร้อมนักเรียนส�ำหรับกำรทดสอบโอเน็ต	 โดยเฉพำะกำรเขียน 

สรุปใจควำมส�ำคัญและกำรเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพ	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย	 ซึ่งมีลักษณะข้อสอบ 

และเกณฑ์กำรให้คะแนนคล้ำยกันกับกำรทดสอบโอเน็ตในปีทีผ่่ำนมำ	 ครูผู้สอนภำษำไทยได้กระตุ้นและ 

เตรียมควำมพร้อมนักเรียนโดยน�ำแบบฝึกหรือแบบทดสอบทีม่ ีล ักษณะคล้ำยกับลักษณะข้อสอบใน	 

Test		Blueprint		มำเป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรสอนแบบเข้มส�ำหรับนักเรียน		
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นโยบายที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ				พัฒนำผู้บริหำร	ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กิจกรรมหลักที่ 1	 	 กำรสรรหำและบรรจุ	 แต่งตั้ง	 ย้ำยโอน	 กำรสอบ	 กำรสอบคัดเลือกและเกลีย่อัตรำก�ำลัง

ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงทุกประเภท

กระบวนการด�าเนินงาน
ระยะเวลาด�าเนินงาน		มกรำคม	2562	–	มีนำคม		2562

วิธีด�าเนินงาน
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ต�าแหน่งครูผู้สอน

	 1.		 ขั้นเตรียมกำรก่อนกำรรับสมัครสอบ

	 2.		 กำรก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร

											3.		กำรก�ำหนดรำยละเอียดแผนปฏิบัติงำนสรรหำและเลือกสรร

	 4.		 กำรจดัท�ำประกำศรบัสมัคร	ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวลักษณะงำนกลุ่มงำนตำมลักษณะงำน	ชื่อต�ำแหน่ง	

ควำมรับผิดชอบของต�ำแหน่ง	 ระยะเวลำกำรจ้ำง	 ค่ำตอบแทนทีจ่ะได้รับ	 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร	 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร	เกณฑ์กำรตัดสินและเงื่อนไขกำรจ้ำง

เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อประกำศและเผยแพร่ให้ผู้สนใจทรำบ	และเตรียมกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัคร

	 5.		 มีกำรเผยแพร่ข่ำวกำรรับสมัครลงเว็บไซด์	ติดประกำศประชำสัมพันธ์

	 6.		 มีกำรเตรียมเอกสำรกำรสมัครต่ำง	ๆ	เช่น	ใบสมัคร	บัตรประจ�ำตัวผู้สมัคร

	 7.	 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรและวิธีกำรสรรหำ

	 8.		 กำรรับสมัครบุคคล	 จัดเตรียมสถำนทีรั่บสมัครและเจ้ำหน้ำทีรั่บสมัครให้เพียงพอกับจ�ำนวน 

ผู้สมัคร	ในกำรรับสมัครจะระบุชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐำนที่ต้องใช้ในวันสมัคร	 	

											9.	 กำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตรวจสอบหลักฐำนต่ำง	ๆ	ตำมที่ระบุ

ไว้ในประกำศรับสมัคร

	 10.	 กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ	 หลักจำกตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจะประกำศรำยชื่อ 

ผู้มีสิทธิเข้ำสอบ		พร้อมก�ำหนดวัน	เวลำ	สถำนที่สอบ

	 11.		กำรตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร

	 12.		กำรประเมินสมรรถนะโดยกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์

	 	 12.1		จัดหำสถำนที่สอบ/จัดท�ำก�ำหนดวัน	เวลำ	และสถำนที่สอบ

	 	 12.2		จัดท�ำค�ำสั่งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในวันสอบ

		 	 12.3	 จัดท�ำค�ำสั่งเจ้ำหน้ำที่จัดท�ำข้อสอบ	

	 	 12.4	 จัดหำงบประมำณและค่ำตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่	กรรมกำร

	 	 12.5	 จัดให้มีกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในวันสอบและก่อนสอบ

	 	 12.6	 จัดท�ำค�ำสั่งเจ้ำหน้ำที่กรอกและรวมคะแนนสอบ	(เอกสำรลับ)
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	 	 12.7	 จัดท�ำค�ำสั่งเจ้ำหน้ำที่กรรมกำรสอบสัมภำษณ์

	 	 12.8	 จัดเตรียมเอกสำรในวันสัมภำษณ์	เช่น	ใบเซ็นชื่อใบให้คะแนน

	 13.		กำรกรอกคะแนนรวมคะแนนและกำรประกำศกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร

	 14.		กำรจัดท�ำสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร	โดยจะท�ำสัญญำจ้ำงตำมจ�ำนวนต�ำแหน่งว่ำงที่ประกำศ

ผลการด�าเนินงาน  
เชิงปริมาณ
	 โรงเรียนมีอัตรำก�ำลังครูตำมแผนพนักงำนรำชกำรเพิ่มขึ้น	จ�ำนวน	2	ต�ำแหน่ง	ดังนี้

	 1.		 โรงเรียนบ้ำนขำมป้อมชำนบึงโพธิ์ทอง(ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์	86)

	 2.		 โรงเรียนบ้ำนดอนบม

เชิงคุณภาพ 

	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนสูงขึ ้น	 โรงเรียนมีอัตรำพนักงำนรำชกำรครบตำมเกณฑ์ที	่ 

ก.ค.ศ.ก�ำหนด	 และโรงเรียนบริหำรจัดกำรศึกษำได้	 	 และจัดกำรเรียนกำรสอน	 ท�ำให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล

	 1.		 ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน	หรือผู้รับบริกำร	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

	 2.	 ผลกำรพัฒนำทีเ่กิดกับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 	 กำรจัดท�ำสัญญำจ้ำงควรจะท�ำสัญญำจ้ำง																

ครั้งละ	4		ปี	เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจส�ำหรับพนักงำนรำชกำร	

	 3.		 ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำและหน่วยงำน

	 	 3.1		 โรงเรียนมีอัตรำก�ำลังครูตำมแผนพนักงำนรำชกำรเพิ่มขึ้น	

	 	 3.2		 มีอัตรำพนักงำนรำชกำรครบตำมเกณฑ์ที่	ก.ค.ศ.ก�ำหนด

	 	 3.3		 ท�ำให้กำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

	 4.			ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับชุมชนและสังคม

	 	 4.1		 มีนโยบำยและวิธีกำรจัดเตรียมข้อมูลและแนวควำมคิด	ให้แก่ผู้ปกครอง	

เรื่องทักษะกำรดูแลกำรพูดคุยกับบุตรหลำนในเรื่อง	 กำรบ้ำนของนักเรียนทีบ่้ำน	 ทักษะของผู้ปกครองอืน่	 ๆ	 

ที่จะช่วยให้	นักเรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้ได้เองที่บ้ำน

	 	 4.2		 ผู้บรหิำร	คร	ูคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	และผู้ปกครอง	พยำยำม	ค้นหำและแสวงหำทรัพยำกร

และกำรบริกำรอำศัยควำมร่วมมือจำก	ชุมชน	บุคคล	หน่วยงำนรำชกำร	ธุรกิจ	องค์กำร	 เพื่อที่จะส่งเสริมกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน	กำรเรียนรู้	และกำรน�ำมำพัฒนำโรงเรียน	และมีกำรแลกเปลี่ยน

กำรในกำรพัฒนำ	ชุมชน
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กิจกรรมหลักที่ 2	 	 กำรประชุมปฏิบัติกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำบุคลำกรลูกจ้ำงเพื่อเลือ่นเงินเดือน/ค่ำ

จ้ำง/ค่ำตอบแทน

ผลการด�าเนินงาน

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ		มีนำคม	2562	–	กันยำยน	2562	

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 ประชมุเชงิปฏบัิตกิำรสร้ำงควำมรู	้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ	มีขั้นตอนดังนี้

	 	 1.1		 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

								 	 1.2	จัดท�ำเอกสำร	,power	point	โปรแกรมกำรเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ

								 	 1.3	 แจ้ง	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ข้ำรำชกำรครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 เข้ำรับกำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำร	

	 	 1.4		 ด�ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมตำรำงที่ก�ำหนด

	 	 1.5	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

	 2.	 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน	 ประกอบกำรพิจำรณำเลือ่นเงินเดือน 

ตำมแบบที่	ก.ค.ศ.ก�ำหนด	

	 3.	 แจ้งสถำนศึกษำด�ำเนินกำรประเมินและเลื่อนเงินเดือนตำมแนวปฏิบัติ ดังนี้
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แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
	 กำรเลือ่นเงินเดือนและกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน	 ให้ถือ	 ปฏิบัติตำม 

กฎ	ก.ค.ศ.	ว่ำด้วยกำรเล่ือนเงนิเดอืนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ	พ.ศ.	2561		และประกำศส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำร	 	 ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 พ.ศ.	 2562	 	 หนังสือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 

ด่วนทีสุ่ด	 ที่	 ศธ	 04009/ว627	 ลงวันที	่ 28	 กุมภำพันธ์	 2562	 	 หนังสือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 ด่วนที่สุด	 ที่	 ศธ	 04009/ว1692	 	 ลงวันที่	 12	 มีนำคม	 2562	 หนังสอืส�ำนกังำน	 ก.ค.ศ.	 ที่	 

ศธ	0206/ว6	ลงวันที่	28	มีนำคม	2562		เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ		และข้อค�ำนึงถึงควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติภำรกิจ	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	(ตำมประกำศส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ฉบับลงวันที่	1	เมษำยน	2562)		

	 1.	 ประเมินผลกำรปฏบัิตงิำนของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ	ตำมแบบท่ี	ก.ค.ศ.	ก�ำหนด	

หนังสือส�ำนักงำน	ก.ค.ศ.	ที่	ศธ	0206/ว6	ลงวันที่	28	มีนำคม	2562		เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล

กำรปฏิบัตงิำนของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำโดยให้ประเมินผลกำรปฏบัิตงิำน		ครัง้ที	่1	(1	เมษำยน	

2562)		ตั้งแต่วันที่	1	ตุลำคม	2561	ถึงวันที่	31	มีนำคม	2562		(ส่งภำยในวันที่	4	เมษำยน	2562)

	 2.	 คณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำร	 	 ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำร 

ให้ครบทุกองค์ประกอบ		ดังนี้

	 	 (1)	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ประธำนกรรมกำร

	 	 (2)	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 รองประธำนกรรมกำร

	 	 	 ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

		 	 (3)	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	ติดตำม	และประเมินผล	ฯ		 กรรมกำร

	 	 (4)	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำจ�ำนวน	4	คน	 กรรมกำร

	 	 (5)	 ข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน	จ�ำนวน	4	คน	 กรรมกำร

	 	 (6)	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 (7)	 เจ้ำหน้ำที่งำนเลื่อนเงินเดือน	 ผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 ให้คณะกรรมกำร	 มีหน้ำที่	 บริหำรวงเงินในกำรเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำรในสังกัด	 ทีไ่ด้รับจัดสรร 

จำก	 สพฐ.	 และวงเงินทีเ่หลือจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเลือ่นเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบของ	กศจ.	 ให้เป็น 

ไปตำม	 กฎ	 ก.ค.ศ.	 กำรเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 พ.ศ.2561	 และวินิจฉัย 

ปัญหำทีเ่กิดจำกกำรบริหำรวงเงิน	 แล้วให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจให้ข้ำรำชกำรทีเ่กี ่ยวข้องใน 

สังกัดรับทรำบ	(ภำยในวันที่	5	เมษำยน	2562)

	 3.		 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร	

  3.1		 ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 ผอ.สพป.	 พิจำรณำแต่งตั ้งคณะกรรมกำร	 ระดับ 

สพป.	ไม่น้อยกว่ำ	3	คน	ประกอบด้วย
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	 	 (1)		ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนใน	สพป.

	 	 (2)		ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ/	รองผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ

	 	 (3)	 ข้ำรำชกำรสำนงำนกำรสอน

  3.2		 คณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ	 ไม่น้อยกว่ำ	 3	 คน 

หำกในสถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่ครบ	 3	 คน	 ให้ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ท�ำหนังสือขอรำยชื่อข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำจำกสถำนศกึษำใกล้เคยีง	เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ให้ครบตำมจ�ำนวนให้คณะกรรมกำรท�ำหน้ำที่พิจำรณำ	 รำยงำนผลกำรพิจำรณำ	 และเสนอควำมเห็นต่อ 

ผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับ

	 ทั้งนี้	 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมข้อ	3	 ให้ค�ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและกำรพิจำรณำทำงปกครอง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองด้วย	

	 4.		 ด�ำเนินกำรพิจำรณำเลือ่นเงินเดือน	 และรำยงำนผลกำรพิจำรณำเลือ่นเงินเดือน	 ส่งพร้อม 

ค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุม		จ�ำนวน	2		ชุด	ส่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พร้อมตรวจสอบ	

(ภำยในวันที่	10	เมษำยน	2562)			และให้โรงเรียนเสนอผู้ส�ำรอง	ไปยังกลุ่มเครือข่ำยฯ

ส�ำหรับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

	 	 1)	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

	 	 2)	 พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน	 จำกบัญชีผู้ส�ำรองทีโ่รงเรียนเสนอ	 จ�ำนวนตำมควำมเหมำะสม 

โดยให้พิจำรณำจำกข้อค�ำนึงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมประกำศส�ำนักงำน

เขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ฉบับลงวันที	่ 1	 เมษำยน	 2562	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำร 

พิจำรณำจัดสรรวงเงินเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 เพื่อเลือ่นเงินเดือน	 ครั้งที่	 1	 

(1	 เมษำยน	 2562)	 	 เพื ่อเป ็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินระดับ 

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	และคณะกรรมกำร	อกศจ.และ	กศจ.	ต่อไป

		 	 3)	 จัดท�ำบัญชี	 (ตำมสิง่ทีส่ ่งมำด้วย	 5)	 	 โดยเรียงล�ำดับตำมผลกำรพิจำรณำ	 ระดับดีเด่น	 

ระดับดีมำก	 พร้อมค�ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร,	 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ	 และส�ำเนำแบบ 

ประเมินฯ	ของข้ำรำชกำรครู			(	อย่ำงละ	12		ชุด)		ส่งภำยในวันที่	11		เมษำยน	2562	
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ภายในวันที่ รายละเอียด หมายเหตุ

ภำยในวันที่		19		มีนำคม	2562

   

   

1.	นับจ�ำนวนมีตัว	และอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ	

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ณ	วันที่	1	มีนำคม	2562

และบันทึกข้อมูลกำรนับมีตัวด้วยโปรแกรมของ	สพฐ.

สพท.

ภำยในวันที่			29		มีนำคม	2562 2.	สพฐ.	โดยคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินฯ	แจ้งกำรจัดสรร

วงเงินให้ทุก	สพท.ทรำบ

สพฐ.

ภำยในวันที่	1	เมษำยน	2562 -	ข้ำรำชกำรครู	ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบประเมิน

ส่ง	ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ

-	ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบประเมิน	

ส่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

ภำยในวันที่		4	เมษำยน	2562 3.	ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

สถำนศึกษำ

ภำยในวันที่		5	เมษำยน	2562

   

4.	สพท.	โดยคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินฯ		แจ้งกำรจัดสรร	วงเงินไปยัง

โรงเรียนในสังกัด

สพท.

ภำยในวันที่	10	เมษำยน	2562

     

5.	โรงเรียนในสังกัดด�ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน		และรำยงำนผล

กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน	ส่ง	สพท.	พร้อมตรวจสอบ

สถำนศึกษำ

ภำยในวันที่	11	เมษำยน	2562 6.	คณะกรรมกำรกลุ่มเครือข่ำยพิจำรณำเรียงล�ำดับส่ง	สพป.

ภำยในวันที่	18	เมษำยน	2562 7.	สพท.	จัดท�ำบัญชีรำยละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำรใน	สพท.	และผอ.โรงเรียน	ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำระดับ

สพท.

8.	คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับ	สพท.	

พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในสังกัด

สพท.

ภำยในวันที่	19	เมษำยน	2562 9.	สพท.น�ำผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในสังกัด		

เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ	อกศจ.	/	กศจ.

สพท.

ภำยในวันที่	24		เมษำยน	2562 10.	ผู้มีอ�ำนำจฯ	ออกค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน ศธจ.

ภำยในวันที่	26	เมษำยน	2562 11.	สพท.ประกำศร้อยละของฐำนกำรค�ำนวณ	และ

ค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน	จ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร

ในระบบจ่ำยตรง

สพท.
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.		 ผู้บริหำร	ข้ำรำชกำรครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	จ�ำนวน	308	คน	เข้ำรับกำรอบรม

	 2.		 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร 

ปฏิบัติงำน	จ�ำนวน		1,435	คน	และลูกจ้ำงประจ�ำ	จ�ำนวน	54	คน	

	 3.		 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเลือ่นเงินเดือน	 ครั้งที่	 1	 (1	 เมษำยน	 2562)

จ�ำนวน	1,435	คน	และลูกจ้ำงประจ�ำ	จ�ำนวน	54	คน	

	 4	 ข้ำรำชกำรและบุคลำรกทำงกำรศึกษำได้รับกำรเลือ่นเงินเดือนในระบบจ่ำยตรงกรมบัญชีกลำง	 

และได้รับเงินเดือนถูกต้อง	ครบทุกคน	

เชิงคุณภาพ 
	 1.	 ผู้บริหำรข้ำรำชกำรครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 ในกำรด�ำเนินกำรวิธีกำร

คิดค�ำนวณกระบวนกำรด�ำเนินกำรเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลือ่นเงินเดือน	

ครัง้ที	่1	(1	เมษำยน	2562)	ให้เป็นไปตำมกฎ	ก.ค.ศ.กำรเล่ือนเงนิเดอืนข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ	

และ	 ตำมประกำศส�ำนักงำนคระกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เรื ่องแนวปฏิบัติในกำรพิจำรรำเลือ่น 

เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 2562	 ให้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและ 

มีประสิทธิภำพ	

	 2.	 ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ	 ลูกจ้ำงประจ�ำ	 ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้รับกำรเลือ่นเงินเดือนตำมกฎระเบียบ	 แนวปฏิบัติ	 อย่ำงเป็นธรรมตำม 

หลักธรรมำภิบำล	ไม่มีกำรร้องเรียนใด	ๆ	ทั้งสิ้น

	 3.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเลื่อนเงินเดือน

ได้รับควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 ในกำรด�ำเนินกำรกำรเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 

ได้พัฒนำระบบกำรท�ำงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 4.	 ระบบข้อมูลข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ	ลูกจ้ำงประจ�ำ	เป็นปัจจบัุน	สำมำรถน�ำมำใช้		

ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหาและอุปสรรค
	 เนือ่งจำก	 ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ	 ก.ค.ศ.	 กำรเลือ่นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 

ศึกษำ	 พ.ศ.	 2561	 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที	่ 1	 ตุลำคม	 2561	 เป็นต้นไป	 และก�ำหนดให้มีกำรประเมิน 

ผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลือ่นเงินเดือน 

ในกำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำวนี้	 ซึ่งเป็นเรื่องทีเ่ปลีย่นจำกกำรเลือ่นเงินเดือนแบบขั้น	 เป็นเลือ่นเงินเดือนแบบ 

ร้อยละ	ท�ำให้เกิดปัยหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินกำร	เช่น

	 1.	 กำรประเมินแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

องค์ประกอบของกำรประเมินและค�ำชี้แจงในกำรด�ำเนินกำร	 ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยัง 

ไม่เข้ำใจดีพอในกำรจัดเตรียมเอกสำร	และกำรประเมินตนเอง	ต่อผู้บังคับบัญชำ	ซึ่ง	จะต้องคิดค่ำค�ำนวณสรุป

ผลกำรประเมินออกเป็นจ�ำนวนร้อยละ	ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่มีเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ยุ่งยำกมำก	
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	 2.	 รูปแบบกำรเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละจะต่ำงจำกกำรเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น	 	กำรเลื่อนเงินเดือน

แบบขั้นต้องระมัดระวังในกำรใช้วงเงิน	 	 และคะแนนประเมินจะต้องสอดคล้องกัน	 กำรใช้วงเงินจะต้องไม่ 

ผิดพลำด	 	 ข้ำรำชกำรส่วนมำกมักจะเกิดทักษะ	 	 ช�ำนำญกับกำรเลือ่นเงินเดือนแบบขั้น	 	 จึงเป็นกำรเลือ่น 

เงินเดือนทียุ่่งยำกซับซ้อนมำก	 เพรำะจ�ำกัดทีจ่�ำนวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร	 จำก	 สพฐ.	 ซึ่งยังไม่ยอมรับกับระบบ 

ที่เปลี่ยนแปลงจำกระบบขั้นเป็นร้อยละ		อธิบำย	รวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหำ	เพรำะสำเหตุ	มำจำกข้ำรำชกำร

คิดว่ำกำรเลื่อนเงินเดือนตำมระบบใหม่ท�ำให้ตนได้รับสิทธิประโยชน์น้อยลง	 	 และมำตรฐำนของกำรประเมิน 

ของแต่ละกลุ่มงำนทีร่ับผิดชอบมีควำมแตกต่ำงกันจะต้องใช้ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 มีทักษะและประสบกำรณ์		

เชี่ยวชำญในกำรค�ำนวณเงินได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว	และมีประสิทธิภำพ

	 3.	 ควำมยุ่งยำกในกำรตรวจสอบ	จ�ำนวนกำรใช้วงเงิน		

	 	 จะเห็นได้ว่ำกำรด�ำเนินกำรเลือ่นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 กำรเลือ่น 

เงินเดือนแบบร้อยละ	ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่คิดว่ำเป็นเรื่องใหม่ยุ่งยำกมำก	มีกระบวนกำรที่ซับซ้อน		ข้ำรำชกำร

ส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่มำกนัก	 รวมทัง้กับยังไม่ยอมรับกับระบบทีเ่ปลีย่นแปลงจำกระบบขั้นเป็น 

ระบบร้อยละ	จึงจะต้องใช้ผู้มีควำมควำมเชี่ยวชำญ	ชี้แจง	อธิบำย	รวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหำ	เพรำะสำเหตุ

มำจำกข้ำรำชกำรคิดว่ำกำรเลือ่นเงินเดือนระบบใหม่ท�ำให้ตนได้รับสิทธิประโยชน์น้อยลง	 และมำตรฐำนของ 

กำรประเมินของแต่ละกลุ่มงำนที่รับผิดชอบมีควำมแตกต่ำงกัน

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	 1.	 สร้ำงควำมรู้	 	 ควำมเข้ำใจในระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 

และรูเ้ท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงในระบบรำชกำร		ฝึกอบรมทักษะ	ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

	 2.	 ผู ้บริหำรของหน่วยงำนต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร	 	 ให้มีกำร 

ถ่ำยทอดตัวชี้วัดให้ข้ำรำชกำรทุกคนทรำบอย่ำงละเอียดและจริงจัง	 	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีกำรแนวทำงกำร

พิจำรณำเลือ่นเงินเดือน	 เพื่อจะได้ตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรมและ 

โปร่งใส

	 3.	 มำตรฐำนกำรประเมินของแต่ละกลุ่มงำนต้องชัดเจนและเท่ำเทียมกัน
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กิจกรรมหลักที่ 3	กำรเสริมสร้ำงขวัญ	ก�ำลังใจแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		1	–	30		กันยำยน		2562

วิธีการด�าเนินงาน

	 1.		 จัดประชุมวำงแผนกำรจัดงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำร	ปี	2562

	 2.		 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจัดงำน

	 3.		 ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจัดงำน

	 4.		 ด�ำเนินกำรจัดงำนตำมที่ได้วำงแผนไว้

	 5.		 ก�ำกับ	ติดตำม	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรมขั้นตอนด�าเนินงาน

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด�าเนินการ
ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี)
ผู้รับผิดชอบ

1.วำงแผน	(plan) 1.	จัดประชุมเพื่อวำงแผนกำรด�ำเนินกำร,

เสนอขออนุมัติด�ำเนินกำร,	

แต่งตั้งคณะกรรมกำรและขออนุมัติ

โครงกำร

ก.ย.	62 นำงสำววิจิตร		มูลแวง

นำงนฤมล		แหวะสอน

2.ด�ำเนินกำร	(Do) 2.	จัดประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ก.ย.	62 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

จัดงำน

3.ตรวจสอบ

(Check)

3.	ตรวจสอบงบประมำณและยืมเงนิทดรอง

รำชกำร

4.	ด�ำเนินกำรจดังำน	ตำมมตคิณะกรรมกำร

ที่ได้วำงแผนไว้

ก.ย.	62 นำงสำววิจิตร		มูลแวง

นำงนฤมล		แหวะสอน

4.ประเมินผล

และรำยงำน

(Action)

4.	สรุป	/	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ต.ค.	62 นำงนฤมล			แหวะสอน

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ    
	 1.		 จัดประชุมเพื่อด�ำเนินกำรวำงแผนจัดงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำร 

ปี	2562	ดังนี้

				 	 1.1	ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		จ�ำนวน		6		คน

														 1.2	ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	จ�ำนวน		10		คน

														 1.3	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ			จ�ำนวน		9		คน

														 1.4	ตัวแทนครูผู้สอน		จ�ำนวน	103		คน

														 1.5	ตัวแทนลูกจ้ำงประจ�ำ		จ�ำนวน		2		คน	

	 2.		 จัดท�ำประกำศเกียรติคุณบัตร	130	ฉบับ			

	 3.		 จัดท�ำหนังสือที่ระลึก	จ�ำนวน	160	เล่ม

	 4.		 จัดท�ำวีดิทัศน์

เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	1		ด�ำเนินกำรโครงกำรเสรมิสร้ำงคณุภำพชวีติ

ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำร	 ปี	 2562	 เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจข้ำรำชกำรครู	 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 

และลูกจ้ำงประจ�ำ	 ทีไ่ด้ปฏิบัติหน้ำทีด่้วยควำมเอำใจใส่	 ท�ำให้เกิดประโยชน์คุณำนุประกำรแก่ทำงรำชกำร	 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ปัญหาและอุปสรรค
	 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ	ท�ำให้กำรด�ำเนินงำน	ขำดควำมชัดเจน	

แนวทางแก้ไข 
	 ได้ท�ำกำรบูรณำกำร	งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด	 เพื่อใช้ให้พอในโครงกำร	และปรับแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณให้สอดคล้องกับบริบท

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา                                                                             
			 ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนินโครงกำร	 เพื ่อให้เกิดประสิทธิภำพและ 

ประสิทธิผล	น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จที่แท้จริง



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256236



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37

กจิกรรมหลกัที่ 4		ส่งเสรมิพฒันำครใูห้มีควำมก้ำวหน้ำและมีวทิยฐำนะสูงขึน้ระบบ	TEPE	Online	ปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2562

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		ธันวำคม	2561-พฤษภำคม	2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 ประชุมวำงแผน/แต่งตั้งคณะท�ำงำน/กรรมกำร

	 2.	 ประชุมชี้แจงกำรเรียนด้วยระบบ	TEPE	Online	ในวันที่		26		ธันวำคม	2561	

	 3.	 ผู้เข้ำรับกำรอบรม	จ�ำนวน	52	คน	เข้ำเรียนในระบบ	TEPE	Online	ระหว่ำงวันที่	1	มกรำคม	2562	

ถึง	3		มีนำคม		2562

	 4.	 จัดมอบวุฒิบัตร	ให้กับผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 มีผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ด้วยระบบ	 TEPE	 Online 

จ�ำนวน	52	รำย	ผ่ำนกำรอบรมทุกคน	คิดเป็นร้อยละ	100

เชิงคุณภาพ
	 1.	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ครูผู้ช่วย	 มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบตำมควำมจ�ำเป็น 

ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 2.	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ	 กำรจัดกำรเรียนรู ้และ 

กำรวัดและประเมินผล	อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย	ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

ปัญหาและอุปสรรค
	 เนือ่งจำกกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยระบบ	 TEPE	 Online	 

เป็นกำรเรียนด้วยตนเอง	 และเรียนได้ตลอดเวลำ	 ตำมระยะเวลำในกำรอบรม	 60	 วัน	 ผู้เข้ำรับกำรอบรม	 

บำงท่ำนเร่งเรียนให้จบภำยในอำทิตย์สุดท้ำยของระยะเวลำในกำรอบรม



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256238

แนวทางแก้ไข 
	 1.	 แจ้งคณะกรรมกำรติดตำม	 ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำของผู้เข้ำอบรม	 ให้ซักถำม	 ปัญหำ 

และให้ควำมช่วยเหลือ

	 2.	 Admin	เขตพื้นที่กำรศึกษำ	ติดตำมและประสำนข้อมูลให้ควำมช่วยเหลือ

	 3.	 ชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม	เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรอบรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 กำรจัดอบรมชี้แจงโครงกำร	 ควรเพิ่มแรงจูงใจ	 แรงผลักดัน	 ให้แก่ผู้เข้ำกำรอบรม	 ในกำรเรียนให้ 

มำกกว่ำนี้	เช่น	เชิญครูเชี่ยวชำญ	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเชี่ยวชำญ	มำบรรยำย	ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม	



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39

กิจกรรมหลักที่ 5	 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้แผนพัฒนำตนเอง(ID	 Plan)	 และกำรใช้

กระบวนกำร	PLC

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน 	1	มกรำคม	-	1	มีนำคม	2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 ส�ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย

	 2.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน

	 3.	 วำงแผนกำรด�ำเนินงำน

	 4.	 ด�ำเนินกำรตำมแผนที่ก�ำหนดไว้

	 	 4.1	ประชุมชี้แจง	กลุ่มเป้ำหมำย	52	คน

	 	 4.2	ด�ำเนินกำรพัฒนำในส่วนของกระบวนกำร	 จัดท�ำ	 ID	 Plan	 และกระบวนกำรขับเคลือ่น	 

PLC	 ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำว	 บรรจุอยู่ในหลักสูตร	 กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย 

ก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งครู	โดยยึดถือภำรกิจและพื้นที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน	ด้วยระบบ	TEPE	Online

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ได้ด�ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรขับเคลือ่นกระบวนกำรแห่งกำรเรียนรู ้	 ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ(PLC)	 และกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 

ตนเอง	 (ID	 Plan)	 เพื่อยกระดับคุณภำพส�ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรสึกษำ	 ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย	 

จ�ำนวน	52	รำย

เชิงคุณภาพ
	 1.	 ข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

	 2.	 เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูมีแผนพัฒนำตนเอง	(ID	Plan)

	 3.	 ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรพัฒนำได้น�ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	 ส่งผลต่อนกัเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

	 4.	 ข้ำรำชกำรครูสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 ครูควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเข้ม	และมีแผนพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256240

กิจกรรมหลักที่ 6		กำรพัฒนำผู้บริหำร	ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง	โดยน�ำ	Digital	technology		

และ	Face	to	Face	training	มำใช้ในกำรพัฒนำ

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน			มกรำคม		-		เมษำยน		2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน

	 2.	 ประชำสัมพันธ์โครงกำร

	 3.	 ด�ำเนินกำรกำรคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 4.	 ด�ำเนินกำรลงทะเบียนผู้ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ผ่ำนระบบ	ONLINE

	 5.	 ตรวจสอบควำมถูกต้องของผลงำน	 และควำมถูกต้องของเอกสำร	 ของผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก 

เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

	 6.	 จัดส่งเอกสำรผลงำนของผู้ทีเ่ป็นตัวแทนของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 น�ำส่งโดยคณะท�ำงำนตำมค�ำสัง่ 

ณ		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบุรีรัมย์		เขต		1

	 7.	 ด�ำเนินกำรแจ้งผู้ที่ชนะเลิศระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ		เพื่อเข้ำแข่งขันระดับชำติ

	 8.	 แจ้งผู้ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับชำติ		เข้ำรับรำงวัล	ณ	โรงแรมอะเดรียติคพลำเลซ	กทม.

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ

มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ		ส่งผลงำนเข้ำประกวดรับเขตพื้นที่จ�ำนวน		24		รำย

	 1.	 ได้รับรำงวัลระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ			 จ�ำนวน			17		รำงวัล

	 2.	 ได้รับรำงวัลระดับชำติ	 จ�ำนวน					9		รำงวัล

เชิงคุณภาพ

 1.	 เป็นกำรเสรมิสร้ำงประสิทธภิำพในกำรปฏบัิติหน้ำที	่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ

ลูกจ้ำงประจ�ำ	 	 และสถำนศึกษำ	 เป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม	 ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ	 ลูกจ้ำงประจ�ำทีม่ีผลงำนยอดเยีย่มและมีควำมประพฤติในกำรครองตน	 ครองคน	 	 ครองงำน 

เป็นแบบอย่ำงที่ดี	 และยอมรับของบุคคลในวิชำชีพ	 และสังคม	 รวมทัง้เป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้ 

กับยุคลำกรในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน

	 2.	 เป็นกำรยกย่องหน่วยงำน	 และสถำนศึกษำในสังกัด	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนที่สำมำรถท�ำหน้ำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นตัวอย่ำงที่ดี



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 41

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 ควรมีกำรส่งเสริม		และสนับสนุน	ให้มีผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดในด้ำนต่ำง		ๆ		ครบทุกด้ำน		เพื่อที่จะ

ส่งผลให้มีผู้ได้รับรำงวัลระดับชำติ	สูงมำกขึ้น



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256242

นโยบายที่ 4			สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรบริหำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล�้ำ

1.  โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริหารศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล�้า

กิจกรรมหลักที่ 1		เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรศึกษำทำงเลือก(Home	school)

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		มิถุนำยน-กันยำยน		2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 จัดท�ำโครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพในกำรจดักำรศกึษำตำมอัธยำศยัและกำรศกึษำทำงเลือกประจ�ำปี

งบประมำณ	2562

	 2.		 รับแบบยืน่ควำมประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนจำกองค์กรเอกชนมูลนิธิพรแผ่นดิน	 และมูลนิธ ิ

ช่วยเหลือเด็ก	

	 3.		 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับผู้ขอจัดกำรศึกษำ

	 4.		 รับค�ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนจำกผู้ขอจัดกำรศึกษำ	พร้อมแผนกำรจัดกำรศึกษำ

	 5.		 ให้ควำมเหน็ชอบค�ำขอจดัตั้งศนูย์กำรเรียน	และแผนกำรจัดกำรศกึษำของศนูย์กำรเรียนขององค์กร

เอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทย	ให้แล้วเสร็จภำยใน	60	วัน	นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ

	 6.	 พิจำรณำค�ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน	 กรณีทีอ่งค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

มีผู้เรียนจ�ำนวนไม่เกิน	 50	 คน	 เสนอค�ำขอและเอกสำรประกอบต่อผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

เป็นผู้พิจำรณำอนุญำตโดยแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอจัดกำรศึกษำ	 ภำยใน	 60	 วัน	 นับแต่วันทีไ่ด้รับ 

ค�ำขอและเอกสำรประกอบกำรศึกษำเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต	 โดยแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอจัดกำรศึกษำ 

ภำยใน	60	วัน	นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอและเอกสำรประกอบ

	 7.		 ก�ำกับและรับรองกำรออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำแก่ผู้เรียนหรือผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ

	 8.		 จัดท�ำทะเบียนผู้เรียน	

	 9.		 จัดท�ำปฏิทินในกำรออกประเมินติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์กำรเรียน	 อย่ำงน้อย

ปีละ	1	ครั้ง	

	 10.	แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุญำตกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนไปยังกลุ่มนโยบำยและแผน	 สพป.ขอนแก่น	

เขต 1

	 11.	รำยงำนผลกำรจัดด�ำเนินโครงกำรไปยังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ด�ำเนินกำรอนุญำตจัดตั้งศูนย์กำรเรียน	

จ�ำนวน	2	ศูนย์		ออกประเมินผู้จัดกำรศึกษำบ้ำนเรียน	(Home	school)	ดังนี้	

	 1.	 ศูนย์กำรเรียนพรแผ่นดิน	

	 2.	 ศูนย์กำรเรียนบ้ำนลูกรักเพื่อสันติภำพเด็ก
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เชิงคุณภาพ
	 นักเรียนทีจ่ัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวและศูนย์กำรเรียน	 ได้รับโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำ 

ควำมรู้ทำงด้ำนกำรศึกษำกำรประเมินและพัฒนำตำมศักยภำพผู้เรียน	 และสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม 

ได้อย่ำงมีควำมสุข

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 สพฐ.จัดอบรมเพื่อพัฒนำ	 จนท.ผู้รับผิดชอบงำนบ้ำนเรียนจะสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบ	 ระเบียบกำร

ด�ำเนินงำนได้ดียิ่งขึ้น
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กิจกรรมหลักที่ 2			กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์ระดับเขตพื้นที่

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน    

	 1.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบ่งกำรแข่งขัน

เป็น	4	สำย	ระหว่ำงวันที่	5-16	พฤศจิกำยน	2561

 2.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ระหว่ำงวันที่	19-20	พฤศจิกำยน	2561

	 3.	 กำรแข่งขันกฬีำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับจงัหวดัขอนแก่น	ระหว่ำงวนัท่ี	23-25	พฤศจกิำยน	2561	

วิธีด�าเนินงาน 
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

	 1.		 ขออนุมัติโครงกำร

	 2.			แต่งตั ้งคณะท�ำงำนตำมค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1 

ที่	404/2561		ลงวันที่	31	ตุลำคม	2561	

	 3.	 ประชุมวำงแผนจัดกำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	โดยประสำนประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ		

	 4.	 ด�ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน	 โดยแบ่งกำรแข่งขันออกเป็น	4	สำย	 เพื่อคัดเลือกตัวแทน

ทีมนักกีฬำ	เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ	ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

	 1.	 ขออนุมัติโครงกำร

	 2.	 แต่งตั ้งคณะท�ำงำนตำมค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 

ที่	418/2561		ลงวันที่	15	พฤศจิกำยน		2561	

	 3.	 ประชมุวำงแผนจดักำรแข่งขนักฬีำ	สพฐ.เกมส์	ด�ำเนินกำรจดักำรแข่งขนักฬีำนักเรยีน	เพือ่คดัเลือก

ตัวแทนทีมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ	ในระดับจังหวัดขอนแก่น

การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัดขอนแก่น  

	 1.		 ขออนุมัติโครงกำร

	 2.	 แต่งตั ้งคณะท�ำงำนตำมค�ำสัง่ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1 

ที่	6.36	/2561		ลงวันที่		23		พฤศจิกำยน		2561	

	 3.		 ประชุมวำงแผนจัดกำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	โดยประสำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่		กำรศึกษำประถม

ศึกษำ	เขต	1-5	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	25	ด�ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน	

ในระดังจังหวัดขอนแก่น	เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนักกีฬำระดับจังหวัดขอนแก่น	เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ

 ผลการด�าเนินงาน
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและกำรจัดกำรแข่งขัน	3	ระดับ		ดังนี้

	 1.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	

	 2.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 3.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับจังหวัดขอนแก่น
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เชิงปริมาณ
กำรแข่งขนักฬีำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดบักลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำและระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ

	 1.	 โรงเรียนประถมศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	จ�ำนวน

156	โรงเรียน	จ�ำนวน	12	กลุ่ม	

	 2.	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำและระดับชั้นมัธยมศึกษำ

	 3.	 จัดกำรแข่งขันกีฬำ	–	กรีฑำ	ระดับอำยุไม่เกิน	12	ปี	และอำยุไม่เกิน	15	ปี	

กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับจังหวัดขอนแก่น

	 1.	 โรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1-5,		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	25

	 2.	 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

	 3.	 โรงเรียนเอกชนสังกัดส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

	 4.	 โรงเรียนสังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	เขตกำรศึกษำ	9	

เชิงคุณภาพ

1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้นักเรียนมีใจรักในกำรเล่นกีฬำ	 ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬำทุกประเภท 

อย่ำงถูกวิธีซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงนักกีฬำทีมชำติต่อไปในอนำคต

	 2.	 คดัเลือกทีมตวัแทนนักกฬีำระดบักลุ่มเครอืข่ำยพฒันำคณุภำพกำรศกึษำเข้ำร่วมกำรกำรแข่งขนัใน

ระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 และคัดเลือกทีมตัวแทนนักกีฬำระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ	 

สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ในระดับจังหวัดขอนแก่น

	 3.	 โรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1-5,		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 25,	 	 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น,	 โรงเรียนเอกชน

สังกัดส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนสังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เขตกำรศึกษำ	 9	 เพื่อ 

คัดเลือกนักกีฬำทีมตัวแทนระดับจังหวัดขอนแก่น	 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ	 สพฐ.เกมส์	 ปี	 2561	 ในระดับภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 4.	 เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรกีฬำของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1-5		

และส�ำนักงำนเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 25	 ตำมนโยบำยกำรน�ำกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ	 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน		

ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

1.	 นักเรียนมีทักษะกำรแข่งขันกีฬำ	 มีมำตรฐำนมำกขึ้น	 สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี	 และเป็นกำร 

รู ้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์	 มีสุขภำพทีแ่ข็งแรง	 และสุขภำพจิตที่ดี	 ห่ำงไกลยำเสพติด	 และสนอง 

นโยบำยรัฐบำล	ได้ตัวแทนนักกีฬำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	7	ทีม	

	 2.	 เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรกีฬำของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	 เขต	 1-5	 และส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 25	 ตำมนโยบำยกำรน�ำกีฬำเข้ำสู ่

ระบบกำรศึกษำ	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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	 3.	 นักเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1-5	 และส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	25,		โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น,	โรงเรียน

เอกชนสังกัดส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนสังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เขตกำรศึกษำ	 9 

ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับกลุ่มโรงเรียน,	ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ,	ระดับจังหวัดขอนแก่น,	ระดับภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 และระดับชำติ	 	 ท�ำให้มีทักษะในกำรแข่งขันกีฬำ	 มีมำตรฐำนมำกขึ้น	 สร้ำงควำมรัก 

ควำมสำมัคคี	 และเป็นกำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์	 มีสุขภำพที่แข็งแรง	 และสุขภำพจิตที่ดี	 ห่ำงไกลยำ

เสพติด	และสนองนโยบำยรัฐบำลห่ำงไกลยำเสพติด	และสนองนโยบำยรัฐบำลลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

ปัญหาและอุปสรรค 
	 1.	 ควำมชัดเจนของงบประมำณล่ำช้ำ	

	 2.	 ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนกระชั้นชิด

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 แจ้งงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนให้ชัดเจน	

	 2.	 ก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมเพื่อด�ำเนินกำรให้ทันก�ำหนดเวลำ

	 3.	 ก�ำหนดให้โรงเรียนในสังกัด	สพฐ.เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

นโยบายที่ 5			เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลักที่ 1 		พัฒนำมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน 1	ตุลำคม	2561	–	30	กันยำยน	2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนรับผิดชอบตัวบ่งขี้เป็นรำยบุคคล

	 2.	 ประชุมคณะท�ำงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อกำรขับเคลือ่นเดือนละ	 2	 ครั้ง	 คือทุกวันพุธเว้นพุธ 

จำกกำรประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกคนเข้ำใจหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้รำยงำนมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำ	จ�ำนวน	3	มำตรฐำน	14	ตัวบ่งชี้	20	ประเด็นพิจำรณำ	ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์		(e-MES)			

เชิงคุณภาพ
	 มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 อยู่ในระดับ	 ดีเยีย่ม	 ร้อยละ	 80%	 

ขึ้นไป

กิจกรรมหลักที่ 2		KKzone	1		Green	and	Clean	Zero	Waste

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน				1	ตุลำคม	2561	–	30	กันยำยน	2562	
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วิธีการด�าเนินงาน           

	 1.		 เสนอโครงกำร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.		 แต่งตั้งคณะท�ำงำนและประสำนงำนที่เกี่ยวข้อง			 	 	 	 	

	 3.	 ด�ำเนินกำร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4.	 สรุปและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.		 ร้อยละ	90	ของบริเวณพื้นที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ได้รับกำร

พัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำน 		 	 	 	 	 	 	

	 2.		 ร้อยละ	90	ของขยะมูลฝอยได้รับกำรเก็บและก�ำจัดไม่ส่งกลิ่นรบกวน

เชิงคุณภาพ            
	 1.	 บริเวณพื้นที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ

ภูมิทัศน์อย่ำงสวยงำม	 เป็นแบบอย่ำงทีด่ีแก่ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำในสังกัดน�ำไปเป็นแบบอย่ำง 

ในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์		 	 	 	 	 	 	 	

	 2.	 ขยะมูลฝอยส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้รับกำรก�ำจัดอย่ำง 

ถูกสุขลักษณะ	บุคลำกรในส�ำนักงำนมีกำรลด		และกำรคัดแยกขยะตำมประเภทของขยะได้ถูกต้อง

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 เทศบำลนครขอนแก่น	 เข้ำมำท�ำกำรเก็บขยะของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	เขต	1		สัปดำห์ละ	2	ครั้ง	ท�ำให้มีขยะตกค้ำง

	 2.		 ไม่มีที่ทิ้งขยะที่เป็นกิ่งไม้ขนำดใหญ ่ 		 	 	 	 	 	 	

	 3.		 ขำดอุปกรณ์ในกำรตัด	ตกแต่งกิ่งไม้	ต้นไม้ขนำดใหญ่	 	 	 	 	 	

	 4.		 สร้ำงจิตส�ำนึกให้บุคลำกรในสังกัดได้มีกำร	ลด	คัดแยกขยะมูลฝอยในส่วนรำชกำรมำกขึ้น		

	 5.		 กำรประชุมสัมมนำ	อบรมบุคลำกรที่ใช้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

เป็นสถำนที่อบรม	จะมีขยะมูลฝอยที่เป็นโฟมตกค้ำงเป็นจ�ำนวนมำก	 	 	 	 	

	 6.		 กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคต้องใช้เวลำ	เช่น	กำรใช้แก้วน�้ำส่วนตัว	

แนวทางแก้ไข 
	 1.		 ขอควำมร่วมมือไปยังเทศบำลนครขอนแก่นเพิ่มวันในกำรจัดเก็บขยะเป็น	3	วัน/สัปดำห์					

	 2.		 ขอควำมร่วมมือเทศบำลนครขอนแก่นช่วยเก็บกิ่งไม้	ต้นไม้ที่มีขนำดใหญ่เป็นรำยกรณี		

	 3.		 ขอควำมร่วมมือในกำรรณรงค์กำรใช้ของใช้ทีไ่ม่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	 เช่น	 โฟม	 ถุงพลำสติก 

แก้วน�ำ้ทีใ่ช้ครั้งเดียว	 ในกำรประชุม	 สัมมนำ	 ทีใ่ช้ห้องประชุมของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	เขต	1	เป็นสถำนที่ประชุม	 	 	 					

	 4.		 ขอควำมร่วมมือบุคลำกรในส�ำนักงำนขอให้มีพฤติกรรมกำรในกำรลด	 กำรใช้แก้วน�ำ้พลำสติก	 

ควรมีแก้วน�้ำส่วนตัวเพื่อใช้ในกำรบริโภคเพื่อลดขยะต้นทำง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา         
	 ควรมีกำรรณรงค์	 ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 

เขต	1	มีกำรลดขยะ	และคัดแยกขยะมูลฝอย

กิจกรรมหลักที่ 3   จัดงำนวันส�ำคัญและรัฐพิธีต่ำง	ๆ			

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		ตุลำคม	2561-กันยำยน	2562																					

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 แจ้งเวียนเชิญบุคลำกรในสังกัด	ร่วมงำนแต่ละพิธี

	 2.	 เตรียมเครื่องถวำยรำชสักกระ	เช่น	พำนพุ่มดอกไม้	หรือพวงมำลำ

	 3.	 เตรียมพำหนะน�ำคณะบุคลำกรไปร่วมพิธี

	 4.	 งำนวันส�ำคัญ	 เช่น	 งำนปีใหม่	 งำนสงกรำนต์	 เชิญบุคลำกรและแขกผู้มีเกียรติร่วมงำน	 เตรียม 

สถำนที่	และอุปกรณ์ที่จะใช้ในพิธีวันส�ำคัญต่ำง	ๆ		จัดท�ำป้ำยกิจกรรม

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 บุคลำกรทุกคนในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

เชิงคุณภาพ
	 1.	 บุคลำกรทุกคนในส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมวันส�ำคัญต่ำง	ๆ

กิจกรรมหลักที่ 4  	สื่อสำรและกำร	ประชำสัมพันธ์

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		ตุลำคม	2561-กันยำยน		2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1)		จัดท�ำโครงกำรสือ่สำรกำรประชำสัมพันธ์	 ตำมกรอบภำระหน้ำที่	 เพื่อวำงแผนกำรด�ำเนินงำน 

ตำมปฏิทิน	ตำมปีงบประมำณ

				 2)		ด�ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรมของโครงกำรตำมวัตถุประสงค์

	 3)		ด�ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมภำรกิจ	 ตำมกรอบนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	และตำมนโยบำย	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

						 4)		ปฏิบัติงำนตำมกรอบงำนประชำสัมพันธ์	 ภำระงำนส�ำคัญของผู้บริหำร	 กิจกรรมส�ำนักงำน	 

สถำนศึกษำ	ครู	นักเรียน	เพื่อประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงสื่อต่ำง	ๆ

	 5)		จดัท�ำข่ำวตำมโครงกำร	กรอบงำน	ภำระงำนท่ีส�ำคญั	ผลงำน	นวตักรรมผู้บริหำรกำรศกึษำ	ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ	บุคลำกรกำรศึกษำ	ครู	นักเรียน	เพื่อน�ำไปเผยแพร่ข่ำวในช่องทำงกำรสื่อสำร	ต่ำง	ๆ	

	 6)		 เผยแพร่ข่ำวสำรกำรสือ่สำร	 มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจทีต่รงกัน	 จะต้องสือ่ข้อมูลต่ำงๆ	 

ให้อีกฝ่ำยหนึง่เข้ำใจในจุดประสงค์ของผู้ส่งสำร	 แต่ผู้รับสำรอำจจะเข้ำใจได้มำกน้อยเพียงใดนัน้	 ย่อมขึ้น 

อยู่กบัผู้ส่งสำรว่ำจะต้องส่งสำรให้ถูกต้อง	ชดัเจนและเข้ำใจตรงกนั	เป็นกำรส่ือสำรภำยในและภำยนอกส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ดังนี้
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	 -		กำรสือ่สำรภำยใน	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้มีกำรติดต่อ 

สื่อสำรระหว่ำงบุคคลในองค์กร	 ในกำรสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน	กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร	กำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นของบุคลำกรในส�ำนักงำน	 ตลอดจนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสือ่สำรภำยใน	 ให้เป็น 

ไปตำมวัตถุประสงค์ทีก่�ำหนดไว้	 เพรำะกำรสือ่สำรภำยในเป็นปัจจัยทีม่ีควำมส�ำคัญ	 ต่อควำมส�ำเร็จหรือ 

ล้มเหลว	 เพรำะหำกบุคลำกรมีควำมเข้ำใจตรงกัน	 กิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ของส�ำนักงำนก็จะส�ำเร็จ	 และมีทัศนคต ิ

ทีด่ีต่อส�ำนักงำน	 สือ่ทีใ่ช้ในกำรติดต่อสือ่สำรภำยใน	 เช่น	 โทรศัพท์	 ,	 เสียงตำมสำย,	 ป้ำยประชำสัมพันธ์,	 

จดหมำยข่ำว,	หนังสือเวียน	และทำง	Line	กลุ่มเป้ำหมำย

	 -	 กำรสือ่สำรภำยนอก	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้มีกำรติดต่อ

สื่อสำร	 และสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงส�ำนักงำน	 บุคคล	 หรือ	 กลุ่มสถำนศึกษำ	 หน่วยงำนภำยนอก	

ประชำชนทั่วไป	ซึ่งกำรติดต่อสื่อสำรภำยนอก	เป็นกำรติดต่อสื่อสำรที่กลุ่มบุคคลจ�ำนวนมำก	สื่อที่ใช้กำรติดต่อ

สื่อสำรภำยนอก	 เช่น	 หนังสือรำชกำร,	 เว็บไซต์,	 กลุ่ม	 Line,	 Facebook,	 ทำงโทรศัพท์,	 จดหมำยข่ำว	 

ทำงสือ่มวลเช่น	 (สถำนีโทรทัศน์,	 สถำนีวิทยุ,	 หนังสือพิมพ์)	 กำรติดต่อสือ่สำรภำยนอกจะเป็นลักษณะของ 

กำรปฏิบัติงำนแบบเป็นทำงกำร	มีระเบียบแบบแผน	และข้อจ�ำกัดวำงไว้อย่ำงชัดเจน

	 ประสิทธิภำพของกำรติดต่อสื่อสำรที่ดีนั้น	ผู้รับและผู้ส่งต้องสำมำรถเข้ำใจได้ดี	กำรสื่อสำรที่ดี	จะต้อง

มีข้อมูลข่ำวสำรที่มีควำมชัดเจน	สมบูรณ์	กะทัดรัด	 เป็นรูปธรรม	ถูกต้องน่ำเชื่อถือ	มีช่องทำงกำรส่งสำร	และ 

มีควำมต่อเนือ่ง	 และแน่นอน	 	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้กำรสือ่สำรทัง้ภำยใน	 และ 

ภำยนอกให้ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จึงให้ 

ด�ำเนินกำร

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ และพัฒนำระบบสำรสนเทศ

	 คณะกรรมกำรเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 หน้ำทีส่่งเสริมสนับสนุนกำรจัด	 	 กำรเรียนกำรสอน	 และ 

กำรพัฒนำศักยภำพ	 	 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ครูในสังกัดตำมโครงกำรต่ำง	ๆ	 เพื่อตอบสนองนโยบำยส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	กระทรวงศึกษำธิกำร	และ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	

ตลอดจนสถำนศึกษำในสังกัดได้มีกำรจัดท�ำโครงกำร	 กิจกรรมต่ำง	 ๆ	 เกี ่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของ 

นักเรียน	 รวมถึงกำรน�ำผลงำน	 นวัตกรรม	 ผลส�ำเร็จของครูและนักเรียนไปแข่งขัน	 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

ในโอกำสต่ำง	ๆ 		งำนประชำสัมพนัธ์	จงึมีหน้ำท่ีหลักในกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ภำพลักษณ์	ผลงำน	นวตักรรม	

ผลส�ำเร็จ	 ของส�ำนักงำน	 สถำนศึกษำ	 ครู	 และนักเรียน	 ในสังกัด	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	 เขต	 1	 สู่สำธำรณชน	 ซึ่งวิธีกำรทีส่�ำคัญวิธีหนึง่ในกำรประชำสัมพันธ์	 เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วน	 

และบรรลุวัตถุประสงค์	คือกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง	ๆ	เช่น	

เว็บไซต์	 สือ่หนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 และโทรทัศน์	 โดยส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 

ได้จัดท�ำเว็บไซต์	กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์	http://kkzone1.go.th			เป็นช่องทำงที่ให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์

ส่งผลงำน	ผลส�ำเร็จ	นวัตกรรม	ภำพกิจกรรม	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	สถำนศึกษำในสังกัด	นักเรียน	

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 และนักเรียน	 เพื่อประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณชนต่อไป	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จึงได้แต่งตั้งเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 2562		 

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	และกลุ่มเครือข่ำยกลุ่ม/หน่วย	 ในส�ำนักงำน	 	จ�ำนวน	

50	คน	โดยมีวัตถุประสงค์	
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	 1)	 เพื่อให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์	สำมำรถจัดท�ำเว็บไซต์เพื่อเสนอข่ำวควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำร

ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 และส�ำนักงำน				

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	สถำนศึกษำ	นักเรียน	

ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด

	 2)		เพื่อให้เครอืข่ำยประชำสัมพนัธ์	สำมำรถเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์	ผลงำน	นวตักรรม	ผลส�ำเรจ็กจิกรรม

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	สถำนศึกษำ		นักเรียน		ครู	และและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	สู่สำธำรณชน	ทำงสื่อต่ำง	ๆ 	เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	เขต	1	www.kkzone1.go.th,	

facebook:	สพป.ขอนแก่น	เขต	1,	จดหมำยข่ำว,	ป้ำยประชำสัมพันธ์	,	แผ่นพับ,	กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย

	 3)	เพื่อให้เครอืข่ำยประชำสัมพนัธ์มีเวทีช่องทำง	และแลกเปล่ียนเรยีนรู	้ผลงำน	นวตักรรมท่ีประสบ	ผล

ส�ำเรจ็	รวมท้ังเรื่องในกำรประชำสัมพนัธ์หน่วยงำนทุกระดบั	ตั้งแต่ระดบัส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ	กลุ่มเครอื

ข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	สถำนศึกษำ		นักเรียน		ครู	และและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	สู่สำธำรณชน				ทำง

สื่อต่ำง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	 	สพป.ขอนแก่น	 เขต	1	www.kkzone1.go.th,	 facebook:	สพป.ขอนแก่น	 เขต	1,	

จดหมำยข่ำว,	ป้ำยประชำสัมพันธ์	,	แผ่นพับ,	กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย

ผลการด�าเนินงาน 
	 -	กำรสื่อสำรภำยใน

	 1)		บุคลำกรในส�ำนักงำน,	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครู	และนักเรียนในสังกัด	มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจตรงกัน

ในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย	เป้ำหมำย	และสภำพควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ทำงสื่อประชำสัมพันธ์	ต่ำง	ๆ	เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	

เขต	1	www.kkzone1.go.th,	facebook:	สพป.ขอนแก่น	เขต	1,	จดหมำยข่ำว,	ป้ำยประชำสัมพันธ์	,	แผ่นพับ,	

กลุ่ม	line	

		 2)	 บุคลำกรในส�ำนักงำน,	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครู	 และนักเรียนในสังกัด	 มีควำมเข้ำใจบทบำท	 

ภำระหน้ำทีข่อง	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 และตำมกรอบนโยบำยของ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน	 ทำงสือ่ประชำสัมพันธ์	 ต่ำง	 ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	 	 สพป.ขอนแก่น	 

เขต	1	www.kkzone1.go.th,	facebook:	สพป.ขอนแก่น	เขต	1,	จดหมำยข่ำว,	ป้ำยประชำสัมพันธ์	,	แผ่นพับ,	

กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย

		 3)		 บุคลำกรในส�ำนักงำน,	ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ	ครู	และนักเรียนในสังกดั	เข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำที่

ของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ทำงสือ่ประชำสัมพันธ์	 ต่ำง	 ๆ	 เช่น	 เว็บไซต	์	 

สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 www.kkzone1.go.th,	 facebook:	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1,	 จดหมำยข่ำว,	 

ป้ำยประชำสัมพันธ์	,	แผ่นพับ,	กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย

	 4)		บุคลำกรในส�ำนักงำน,	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครู	 และนักเรียนในสังกัด	 ได้รับทรำบถึงผลส�ำเร็จ 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศกึษำ	ทำงส่ือประชำสัมพันธ์	ต่ำง	ๆ 	เช่น	เวบ็ไซต์		สพป.ขอนแก่น	เขต	1	www.kkzone1.

go.th,	 facebook:	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1,	 จดหมำยข่ำว,	 ป้ำยประชำสัมพันธ ์,	 แผ่นพับ,	 กลุ่ม	 

line		ตำมเป้ำหมำย

		 5)		บุคลำกรในส�ำนักงำน,	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครู	และนักเรียนในสังกัด	ได้รับข่ำวสำรจำกเครือข่ำย

ประชำสัมพันธ์	 ทีไ่ด้ประชำสัมพันธ์ภำรกิจ	 ผลงำน	 นวัตกรรมของนักเรียน	 ครู	 โรงเรียน	 ให้สำธำรณชนได ้

ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง	และทันต่อเหตุกำรณ์	ทำงสื่อประชำสัมพันธ์	ต่ำง	ๆ	เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	เขต	1	
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www.kkzone1.go.th,	 facebook:	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1,	 จดหมำยข่ำว,	 ป้ำยประชำสัมพันธ์,	 แผ่นพับ,	 

กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย

 -	 กำรสื่อสำรภำยนอก
	 1)		 บุคคลภำยนอก	ทั้งภำครัฐ	รัฐวิสำหกิจ		ภำคเอกชน	และประชำชนทั่วไป	มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจตรง
กันในกำรปฏบัิตงิำนตำมนโยบำย	เป้ำหมำย	และสภำพควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำของส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ทำงสื่อประชำสัมพันธ์	ต่ำง	ๆ	เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	
เขต	1	www.kkzone1.go.th,	facebook:	สพป.ขอนแก่น	เขต	1,	จดหมำยข่ำว,	ป้ำยประชำสัมพันธ์,	แผ่นพับ,	
กลุ่ม	line	
	 2)		 บุคคลภำยนอก	 ทั้งภำครัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 ภำคเอกชน	 และประชำชนทัว่ไป	 มีควำมเข้ำใจ 
บทบำท	ภำระหน้ำที่ของ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	และตำมกรอบนโยบำย 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน			ทำงสื่อประชำสัมพันธ์	ต่ำง	ๆ 	เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	
เขต	1	www.kkzone1.go.th,	facebook:	สพป.ขอนแก่น	เขต	1,	จดหมำยข่ำว,	ป้ำยประชำสัมพันธ์,	แผ่นพับ,	
กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย
	 3)		 บุคคลภำยนอก	 ทั้งภำครัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 ภำคเอกชน	 และประชำชนทัว่ไป	 เข้ำใจในบทบำท 
ภำระหน้ำทีข่องส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ทำงสือ่ประชำสัมพันธ์	 ต่ำง	 ๆ	 
เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	เขต	1	www.kkzone1.go.th,	facebook:	สพป.ขอนแก่น	เขต	1,	จดหมำยข่ำว,	
ป้ำยประชำสัมพันธ์	,	แผ่นพับ,	กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย
	 4)		 บุคคลภำยนอก	ทั้งภำครัฐ	รัฐวิสำหกิจ	ภำคเอกชน	และประชำชนทั่วไป	ได้รับทรำบถึงผลส�ำเร็จ
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ		ทำงสื่อประชำสัมพันธ์	ต่ำง	ๆ	เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	เขต	1	www.kk-
zone1.go.th,	facebook:	สพป.ขอนแก่น	เขต	1,	จดหมำยข่ำว,	ป้ำยประชำสัมพันธ์	,	แผ่นพับ,	กลุ่ม	line	ตำม
เป้ำหมำย
	 5)		 บุคคลภำยนอก	ทั้งภำครัฐ	รัฐวิสำหกิจ	ภำคเอกชน	และประชำชนทั่วไป	ได้ทรำบควำมเคลื่อนไหว	
ภำรกิจ	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	 และทันต่อเหตุกำรณ์	 ทำงสื่อประชำสัมพันธ์	 ต่ำง	 ๆ	 เช่น	
เว็บไซต์	 	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	www.kkzone1.go.th,	 facebook:	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1,	 จดหมำยข่ำว,	 
ป้ำยประชำสัมพันธ์,	แผ่นพับ,	กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย	ตำมเป้ำหมำย
	 6)		 บุคคลภำยนอก	 ทั้งภำครัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 ภำคเอกชน	 และประชำชนทัว่ไป	 ได้รับข่ำวสำรจำก 
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์	ที่ได้ประชำสัมพันธ์ภำรกิจ	ผลงำน	นวัตกรรมของนักเรียน	ครู	โรงเรียน	ให้สำธำรณชน
ได้ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง	และทันต่อเหตุกำรณ์	ทำงสื่อประชำสัมพันธ์	ต่ำง	ๆ	เช่น	เว็บไซต์		สพป.ขอนแก่น	เขต	1	
www.kkzone1.go.th,	 facebook:	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1,	 จดหมำยข่ำว,	 ป้ำยประชำสัมพันธ์,	 แผ่นพับ,	 

กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย

เชิงปริมาณ
	 -		คณะผู้บริหำรกำรศึกษำ	ครู	บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	นักเรียน	นักศึกษำ	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน	 ผู้ปกครอง	 หน่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และประชำชนทัว่ไปได้รับทรำบควำมเคลือ่นไหว 

ด้ำนกำรจดักำรศกึษำ	ระดบักำรศกึษำขั้นพื้นฐำน	ต้ังแต่ระดับอนุบำล	ถงึ	ประถมศกึษำ	ครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ	 บุคคลส�ำคัญใน	 สพฐ.	 อย่ำงทัว่ถึงทุกวัน	 โดยใช้สือ่เว็บไซต์	 ,จดหมำยข่ำว,	 กลุ่ม	 Line,	 แผ่นพับ	 และ 

ทำง	 Facebook	 เป็นตัวกลำงในกำรแจ้งข่ำวให้เข้ำใจเป็นแนวทำงเดียวกัน	 ในเรื ่องกำรจัดกำรศึกษำ 

ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดมุ่งเป้ำหมำย



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256252

	 1)	 บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจตรงกันในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวนโยบำยเป้ำหมำยและ 

สภำพควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 

เขต	1

	 2)	 ผู้ปกครอง	 ประชำชน	 และบุคคลทัว่ไป	 มีควำมเข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำทีข่อง	 สพป.ขอนแก่น	

เขต	1	และกรอบนโยบำยจุดเน้นของ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 3)	 กลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง	 เช่น	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 สมำคม	 ชมรม	 เข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำทีข่อง	

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 4)		บุคลำกร	 ครู	 นักเรียน	 โรงเรียน	 หน่วยงำนในสังกัด	 และสำธำรณชนได้รับทรำบถึงผลส�ำเร็จ 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

	 5)	 สือ่มวลชน	 ทุกสำขำในเขตพื้นทีท่ีร่ับผิดชอบ	 พร้อมทัง้สือ่มวลชนส่วนกลำง	 จะต้องให้ทรำบ 

ควำมเคลื่อนไหว	ภำรกิจ	กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	และทันต่อเหตุกำรณ์

เชิงคุณภาพ
	 1)	 บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตรงกันในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวนโยบำยเป้ำหมำยและ 

สภำพควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ	สพป.ขอนแก่น	เขต	1

	 2)	 ผู้ปกครอง	ประชำชน	และบุคคลทั่วไป	มีควำมเข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำที่ของ		สพป.ขอนแก่น	

เขต	1	และกรอบนโยบำยจุดเน้นของ	สพฐ.

	 3)		กลุม่บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้ปกครอง	ชมุชน	สมำคม	ชมรม	เข้ำใจในบทบำทภำระหน้ำท่ีของ	สพป.

ขอนแก่น	เขต	1

	 4)		ของบุคลำกร	 ครู	 นักเรียน	 โรงเรียน	หน่วยงำนในสังกัด	 และสำธำรณชนได้รับทรำบถึงผลส�ำเร็จ 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

	 5)	 สือ่มวลชน	 ทุกสำขำในเขต	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 ทีรั่บผิดชอบ	 พร้อมทัง้สือ่มวลชนส่วนกลำง	 

จะต้องให้ทรำบควำมเคลือ่นไหว	 ภำรกิจ	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนือ่ง	 และทันต่อเหตุกำรณ์ 

กำรอบรมเชิงปฏบัิตกิำรกำรพฒันำเครอืข่ำยกำรประชำสัมพันธ์	และพัฒนำระบบสำรสนเทศ	ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1  

	 วัตถุประสงค์กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ	 	 คือกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 เพื่อให้เครือข่ำย

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสือ่ต่ำง	 ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	 	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 www.kkzone1.go.th,	 facebook:	 

สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1,	 จดหมำยข่ำว,	 ป้ำยประชำสัมพันธ์	 ,	 แผ่นพับ,	 กลุ่ม	 line	 ตำมเป้ำหมำย	 โดย 

ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้จัดท�ำเว็บไซต์	 กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์	 

http://kkzone1.go.th			เป็นช่องทำงท่ีให้เครอืข่ำยประชำสัมพนัธ์ส่งผลงำน	ผลส�ำเรจ็	นวตักรรม	ภำพกจิกรรม	

ของส�ำนักงำนเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำ	 สถำนศึกษำในสังกัด	 นักเรียน	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 และ 

นักเรียน	เพื่อประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณชนต่อไป

เชิงปริมาณ  
	 กลุ่มเครือข่ำยประชำสัมพันธ์จำกกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	และกลุ่มเครือข่ำย

กลุ่ม/หน่วย	ในส�ำนักงำน		จ�ำนวน	10	คน	ประกอบด้วย



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 53

	 1)	 ครูเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	กลุ่มสถำนศึกษำ	10	กลุ่ม	ๆ	ละ	3	คน			จ�ำนวน		30		คน

	 2)	 กลุ่มเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ในส�ำนักงำน	(กลุ่ม/หน่วย)	10	กลุ่ม	ๆ	ละ	20	คน	จ�ำนวน	20	คน

	 3)	 กลุ่มเครือข่ำยประชำสัมพันธ์จำกสื่อหนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์			จ�ำนวน	10	คน

เชิงคุณภาพ  
	 1)	 ผลงำน	นวัตกรรม	ผลส�ำเร็จ	กิจกรรม	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		สถำนศึกษำกลุ่มสถำน

ศึกษำ	 นักเรียน	 ครู	 และบคุลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด	 ได้เผยแพร่สู่สำธำรณชนอย่ำงสม�ำ่เสมอทำงเว็บไซต ์

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ,	 ทำงเว็บไซต์	 	 ส �ำนักงำนเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น	 	 เขต	 1	 http//:www.kkzone1.go.th	 	 และทำงเว็บไซต์	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	http//:www.obec.go.th

	 2)		นักเรียน	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 มีเวที	 ช่องทำงในกำรแลกเปลีย่นเรียนรู ้	 ผลงำน	 

นวัตกรรม	 ผลส�ำเร็จของส�ำนักงำนเขตพื้นที	่ 	 สถำนศึกษำกลุ่มสถำนศึกษำ	 สถำนศึกษำ	 นักเรียน	 ครู	 และ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด	 ผ่ำนเว็บไซต์กลุ่มสถำนศึกษำ,	 ทำงเว็บไซต์	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

ประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 http//:www.kkzone1.go.th	 	 และทำงเว็บไซต์	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.	http//:www.obec.go.th

ปัญหา อุปสรรค 
	 1)	 กำรสือ่สำรภำยใน	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ไม่ค่อยมีเนือ่ง 

จำก	 ผู้บังคับบัญชำ	 และผู้ใต้บังคับบัญชำ	 มีช่องทำงในกำรติดต่อสือ่สำรกันเป็นประจ�ำอยู่แล้ว	ท�ำให้เกิดกำร 

ผิดพลำดในกำรท�ำงำนน้อย	 เนื่องจำกผู้บังคับบัญชำได้เอื้ออำทรทุกข์สุขต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ	 แสดงควำมจริงใจ	

และควำมปรำรถนำดีอย่ำงจริงใจ	 ทั้งกำรแสดงออกทำงค�ำพูด	 กำรเขียนผ่ำนข้อควำม	 ให้ค�ำปรึกษำ	 ให้โอกำส

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนด้ำนต่ำง	ๆ 	เพื่อให้บุคลำกรเกดิขวญัและก�ำลังใจท�ำให้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธภิำพ

ประสิทธิผลในกำรท�ำงำน

	 2)	 กำรสือ่สำรภำยนอก	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีช่องทำง 

กำรติดต่อติดสือ่สำรมำก	 แต่ยังขำดบุคลำกรทีเ่ข้ำใจช่องทำงกำรสื่อสำร	 ท�ำให้กำรสื่อสำรบำงช่องทำง 

ไม่ทัว่ถึงบุคคลภำยนอก	 ทำงส�ำนักงำนจึงได้มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 จัดประชุมสัมมนำเชิง 

ปฏิบัติกำรในรูปแบบของกำรติดต่อสือ่สำรทีเ่กิดประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน	 และเพื ่อเป็นกำรสร้ำง 

ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน	เพื่อให้หน่วยงำนมีมำตรฐำนในกำรสื่อสำรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

	 3)		 งบประมำณไม่เพียงพอ	ในกำรจัดท�ำวำรสำร/เอกสำร	และอบรมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์

	 4)	 วัสดุ	อุปกรณ์ส�ำนักงำนไม่เพียงพอ	และไม่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

	 5)		บุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรท�ำงำนด้ำนนี้

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

	 1)	 ผู้บังคับบัญชำสร้ำงกำรรับรู ้	 ควำมเข้ำใจในทิศทำงและกลยุทธ์ของส�ำนักงำนแก่บุคลำกร 

อย่ำงท่ัวถงึ	และมีประสิทธภิำพ	และให้ควำมส�ำคญักบักำรรบัรูแ้ก่บุคลำกรอย่ำงจรงิจงั	เพื่อให้เกดิกำรขบัเคล่ือน 

อย่ำงเป็นระบบ	

	 2)		ผู้บังคับบัญชำแสดงให้บุคลำกรรับรู้ทิศทำงองค์กรทีช่ัดเจน	 เพื่อให้บุคลำกรเข้ำใจและร่วมด�ำเนิน

กำรให้ถึงเป้ำหมำยขององค์กร	และเกิดควำมภำคภูมิใจในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของส�ำนักงำน	
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	 3)		ต้องมีกำรพัฒนำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน	ระหว่ำงส�ำนักงำนและบุคลำกร

	 4)		จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอกับโครงกำร	 เพื่อเจ้ำของโครงกำรจะได้ด�ำเนินกำรกำรท�ำงำนให้ 

ตรงกับแผนงำนที่วำงไว้ได้ทันเวลำ	 เพื่อกำรพัฒนำกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ	 และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

ต่อไป

	 5)		บุคลำกรท�ำงำนด้ำนนี้มี	 1	 คน	 ท�ำให้กำรท�ำงำนไม่ทัน	 ล่ำช้ำ	 และไม่สำมำรถท�ำงำนครั้งเดียวใน 

เวลำเดียวกันได้	อยำกได้บุคลำกรเพิ่มเพื่อจะได้ท�ำงำนให้ทันก�ำหนดเวลำ	และทันต่อเหตุกำรณ์

ผลส�าเร็จจากการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

	 1)		บุคคลภำยใน	 และบุคคลภำยนอก	 รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลือ่นไหวกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนกำรศึกษำ	 ตำมกรอบนโยบำยของ	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน 

และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ตำมช่องทำงกำรสื่อสำร	เช่น	 เว็บไซต์	 	สพป.

ขอนแก่น	 เขต	 1	 www.kkzone1.go.th,	 facebook:	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1,	 จดหมำยข่ำว,	 ป้ำยประชำ 

สัมพันธ์,	แผ่นพับ,	กลุ่ม	line	ตำมเป้ำหมำย	

	 2)		หน่วยงำน	 สถำนศึกษำ	 ครู	 นักเรียน	 และผู้เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำทีม่ีผลงำนเด่นชัด	 หรือได้รับ 

กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ	 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ 

กำรท�ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนตนเองได้

	 3)			ครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 องค์กร	 สโมสร	 เครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 ชมรมผู้สือ่ข่ำวกำรศึกษำช่วย 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	กรอบนโยบำยมำตรกำรของ	สพฐ.	ให้สู่กำรปฏิบัติได้ส�ำเร็จ

	 4)	 นักเรียน	ครู	บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	หน่วยงำนภำยนอก	และประชำชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่ำวสำร

ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
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โครงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
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โครงการ (ย่อย) โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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กิจกรรมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
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แผ่นพับ สพป.ขอนแก่น เขต 1
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กิจกรรมหลักที่ 5		ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ผอ.กลุ่ม	ผอ.หน่วย	ประธำนกลุ่มสถำน

ศึกษำ	บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ประชุม	Morning	Talk		และรำยกำรพุธเช้ำข่ำว	สพฐ.

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน   1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 เสนอขออนุมัติโครงกำร

	 2.	 ก�ำหนดกำรวันเวลำประชุม

	 3.	 แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำประชุมตำมวัน	เวลำ	สถำนที่	ที่ก�ำหนด

	 4.	 แจ้งกลุ่ม-หน่วย	ส่งหัวข้อเข้ำวำระกำรประชุม

	 5.	 จัดท�ำวำระกำรประชุม

	 6.	 ท�ำหนังสือเชิญประธำนเปิดกำรประชุม

	 7.	 จัดเตรียมสถำนที่ประชุม

	 8.	 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม

	 9.	 ด�ำเนินกำรประชุมตำมวัน	เวลำ	ที่ก�ำหนด

	 10.	ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรประชุม

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 ผู้บริหำรกำรศึกษำ	สังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	จ�ำนวน	15		คน

	 2.	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด	จ�ำนวน	156	คน

	 3.	 บุคลำกรสังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	1		จ�ำนวน	79	คน

เชิงคุณภาพ
	 1.	 ผู้บรหิำรกำรศกึษำ	ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ	ผอ.กลุ่ม/หน่วย	และบุคลำกรในสังกดั	ได้รับทรำบนโยบำย

ข้อรำชกำรส�ำคัญเร่งด่วน	และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน

	 2.	 ผู้บริหำรกำรศึกษำ	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ผอ.กลุ่ม/หน่วย	 และบุคลำกรในสังกัด	 สพป.ขอนแก่น	 

เขต	1	ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และเสนอแนะข้อคิดเห็น	ในกำรปฏิบัติงำน	ร่วมกัน

	 3.	 ผู้บริหำรกำรศึกษำ	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ผอ.กลุ่ม/หน่วย	 และบุคลำกรในสังกัด	 สพป.ขอนแก่น	 

เขต	1	มีขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

	 4.	 ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ	ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ	ผอ.กลุ่ม/หน่วย	และบุคลำกรในสังกดั	ได้รบักำรสนับสนุน

ยกย่องเชิดชูเกียรติ
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ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 งบประมำณไม่เพียงพอ

	 2.	 สถำนที่จัดประชุม	คับแคบไม่สะดวกในกำรจัดแบ่งกลุ่ม	เนื่องจำกมีผู้เข้ำประชุมจ�ำนวนมำก

	 3.	 ระยะเวลำประชุม	สั้นเกินไป	ไม่เพียงพอกับกำรน�ำเสนอวำระกำรประชุม

แนวทางแก้ไข
	 1.	 ควรจัดสรรงบประมำณเพิ่มขึ้น

	 2.	 ควรจดัประชมุท่ีมีสถำนท่ีกว้ำงขวำง	สำมำรถรองรบัผู้เข้ำประชมุได้เพยีงพอและได้รบัควำมสะดวก

	 3.	 ควรก�ำหนดระยะเวลำในกำรประชุมเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 ในกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ควรมีสำระควำมรู้ใหม่	 ๆ	 หรือข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำร 

จัดกำรศึกษำ	 เพื่อแจ้งให้ผู้บริหำรและผู้เข้ำประชุมทุกคน	 ได้รับสำระควำมรู้ทีท่ันต่อเหตุกำรณ์และสำมำรถ 

น�ำไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตลอดจนน�ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิง่ขึ ้น	 หรือควรมีกำรจัดให้มกีำร 

ศึกษำดูง่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนต้นแบบทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ	 หรือหน่วยงำนอื่น	 ทีเ่ป็น 

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำต่อไป

กิจกรรมหลักที่ 6			ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน  วันที่  22  ธันวาคม 2561

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 เสนอขออนุมัติโครงกำร

	 2.	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนและประชุมวำงแผนก่อนกำรด�ำเนินงำน

	 3.	 ก�ำหนดวันเวลำประชุม

	 4.	 แจ้งสถำนศึกษำส่งเจ้ำหน้ำที่หรือข้ำรำชกำรครูที่รับผิดชอบงำนควบคุมภำยใน	โรงเรียนละ	1	คน	

เข้ำประชุมตำมวัน	เวลำ	สถำนที่	ที่ก�ำหนด

	 5.	 เชิญวิทยำกร

	 6.	 เชิญประธำนเปิดงำน

	 7.	 จัดเตรียมสถำนที่ประชุม

	 8.	 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม

	 9.	 ด�ำเนินกำรประชุมตำมวัน	เวลำ	ที่ก�ำหนด

	 10.	ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรประชุม
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 บุคลำกรสังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	1				 จ�ำนวน		 10	 คน

	 2	 ข้ำรำชกำรครูหรือเจ้ำหน้ำที่จำกสถำนศึกษำ					 จ�ำนวน		 156	 คน

เชิงคุณภาพ 
	 1.	 บุคลำกรกลุ่ม/หน่วย	สังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	และข้ำรำชกำรครูหรือบุคลำกรจำกสถำนศึกษำ	

มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี ่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน	 ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ	 

พ.ศ.	 2561	 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมือ่วันที	่ 	 20	 	 เมษำยน	 	 2561	 โดยมำตรำ	 79	 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐ 

จดัให้มีกำรตรวจสอบภำยใน	กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงโดยให้ถอืปฏบัิติตำมมำตรฐำน

และหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง	 ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน	 ส�ำหรับ 

หน่วยงำนของรัฐ	พ.ศ.2561

	 2.	 ผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร	มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรควบคุมภำยใน	ตำมพระรำชบัญญัติ

วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ	 พ.ศ.2561	 และสำมำรถจัดท�ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมแบบรำยงำนใหม่ 

ได้ถูกต้อง

	 3.	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด	 มปีระสทิธิภำพ	 

และ

	 4.	 ประสิทธิผลมำกขึ้น	 สำมำรถป้องกันและลดกำรผิดพลำดและควำมเสียหำยทีจ่ะเกิดขี ้นได	้ 

รวมทัง้ท�ำให้ได้รับควำมเชื่อถือในกำรรำยงำนทำงกำรเงินตลอดจนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย	 ระเบียบ 

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
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ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 งบประมำณไม่เพียงพอ

	 2.	 สถำนที่จัดประชุมคับแคบไม่สะดวกในกำรจัดแบ่งกลุ่ม	เนื่องจำกมีผู้เข้ำประชุมจ�ำนวนมำก

	 3.	 ระยะเวลำไม่เพียงพอ

	 4.	 สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยในบ่อย

	 5.	 ผู้บริหำรควรให้ควำมร่วมมือและตระหนักถึงประโยชน์ของกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน

แนวทางแก้ไข
	 1.	 ควรจัดสรรงบประมำณเพิ่มขึ้น

	 2.	 ควรจดัประชมุท่ีมีสถำนท่ีกว้ำงขวำง	สำมำรถรองรบัผู้เข้ำประชมุได้เพยีงพอและได้รบัควำมสะดวก

	 3.	 ควรก�ำหนดระยะเวลำในกำรประชุมเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 ควรจัดประชุมปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ทุกคน	 เพื่อจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของ 

กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน	และมีควำมรู้ควำมสำมำรถน�ำไปปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำได้

กิจกรรมหลักที่ 7			เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		12	ตุลำคม	2561	–	30	พฤษภำคม	2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.		 ประชุมบคุลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์	 วิเครำะห์สรุปผลกำรด�ำเนินกำร 

ปีที่ผ่ำนมำ	

	 2.		 ประชุมโรงเรียนที่ได้รับงบประมำณสิ่งปลูกสร้ำงงบลงทุน	ประจ�ำปี	2562

	 3.		 ประชุมส�ำรวจและสังเครำะห์ข้อมูลสถำนศึกษำเกี่ยวกับทะเบียนสินทรัพย์	 กำรขึ้นทะเบียน 

ที่รำชพัสดุ	 กับข้อมูลจำกโปรแกรม	 B-obec	 ทัง้ของ	 สพป.และสถำนศึกษำ	 เพื่อสรุปแนวทำงจัดอบรม 

ให้ควำมรู้	

	 4.		 จัดอบรม	 จนท.ผู้ปฏิบัติงำนของ	 สพป.เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรจัดท�ำทะเบียนสินทรัพย์ให้ถูกต้อง	

ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	 โดยกำรน�ำโปรแกรมทะเบียนคุมสินทรัพย์มำช่วยให้งำนบริหำรสินทรัพย์เกิดประโยชน์

สูงสุด	สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรใช้งำนได้ทันที	
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	 5.		 จัดอบรมปฏิบัติกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนที่รำชพัสดุโรงเรียน	ๆ	ละ		2	คน	ประกอบด้วย	ผอ.โรงเรียน, 

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนที่รำชพัสดุ	 ,และเจ้ำหน้ำที่	 สพป.	 รวม	 320	 คน	 โดยวิทยำกรจำกส�ำนักงำนธนำรักษ์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์	เกิดควำมคุ้มค่ำ	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร	

	 6.		 ออกก�ำกับติดตำมงบประมำณงบลงทุน	 เพื่อช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำโรงเรียนให้ด�ำเนินกำร 

เป็นไปตำมระเบียบฯ	 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ของรัฐบำล

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 สถำนศึกษำสำมำรถทรำบขั้นตอนกำรควบคุมพัสดุ	 และกำรบริหำรสินทรัพย์อย่ำงคุ ้มค่ำ

ประสิทธิภำพ	ร้อยละ	85	 	

	 2.		 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ	 ได้รับกำรพัฒนำจำกกำรเพิ่มพูนควำมรู้และสำมำรถน�ำมำใช ้

อย่ำงถูกต้อง	เป็นแบบอย่ำงได้	 ร้อยละ	85

	 3.		 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนของโรงเรียนมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์	 ตลอดจน 

ควบคุมพัสดุเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	85	 	

เชิงคุณภาพ
	 สพป.ขอนแก่นเขต1	 และโรงเรียนในสังกัดบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ได้ตำมประโยชน์ใช้สอย	 และม ี

กำรควบคุมทีถู่กต้องเหมำะสม	 ครบถ้วนตำมระเบียบ	 ช่วยให้ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น	 เขต	 1	 สำมำรถด�ำเนินกำรบริหำรงบประมำณและบริหำรสินทรัพย์ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ	 ปฏิบัติงำน 

เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน	และเกิดประโยชน์สูงสุด	

ปัญหาและอุปสรรค
จำกกำรส�ำรวจ	ก�ำกับติดตำม	สอบถำม	สรุปปัญหำและข้อสังเกตดังนี้

	 1.		 เมือ่โรงเรียนได้รับอนุญำตให้รื ้อถอนอำคำรเรียนหรือสิง่ปลูกสร้ำงตำมทีโ่รงเรียนแจ้งขอ 

อนุญำตแล้ว	 แต่ไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมทีข่ออนุญำต	 ท�ำให้อำคำรยังคงไม่ได้รื้อถอนและจ�ำหน่ำยด้วยเหตุผล 

ดังนี้คือ									

	 	 1.1	 ไม่ได้ท�ำกำรรื้อถอนทันทีเนื่องจำกไม่มีงบประมำณในกำรด�ำเนินกำร										

	 	 1.2	 ผู้บริหำรคนเดิมย้ำยผู้บริหำรคนใหม่มีควำมเห็นไม่ให้รื้อถอนจึงไม่ได้ด�ำเนินกำร

	 2.		โรงเรียนไม่ได้จัดท�ำ	บัญชีคุมจ�ำนวนวัสดุที่ได้จำกำรรื้อถอนว่ำใช้ไปเท่ำใด		คงเหลือเท่ำใด			

	 3.		โรงเรียนได้รื้อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงแล้ว		จึงแจ้งขอรื้อถอนภำยหลัง	ซึ่งกำรกระท�ำดังกล่ำว

เป็นเหตุ	ให้	สพป.	ไม่สำมำรถตรวจสอบสภำพและหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตให้รื้อถอนได้						

	 4.		 โรงเรยีนไม่มีหลักฐำนรำยกำรส่ง	–	รบั	ทีร่ำชพสัดขุึ้นทะเบียน	(แบบ		ทบ.	9)	ท�ำให้ไม่สำมำรถตรวจ

สอบ	หลักฐำนกำรได้มำของอำคำรที่ขอรื้อถอน					

	 5.		 โรงเรียนไม่มีกำรประชุมขอมติรื้อถอนอำคำรหรือสิง่ปลูกสร้ำงจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ซึ่งอำจท�ำให้	เกิดปัญหำกับชุมชนได้

	 6.		 โรงเรียนก็ยังคงขำดบุคลำกรที่จะท�ำหน้ำที่โดยตรง	
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แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
	 1.	 ให้ม ีกำรรำยงำนอย่ำงต่อเนื ่อง	 และติดตำมสถำนะกำรบริหำรสินทรัพย์อย่ำงสม�ำ่เสมอ	 

แยกประเภท	 	 หรือจัดกลุ่มสถำนศึกษำ	 เพื ่อพัฒนำและเพิ ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ปฏิบัติโดยตรงให้ม ี

ควำมช�ำนำญมำกขึ้น	

	 2.	 ให้ข ้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์กับหน่วยตรวจสอบภำยในเพื ่อวำงแผนกำรออกตรวจโรงเรียน 

และช่วยเสริมแรงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ

กิจกรรมหลักที่ 8 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

กิจกรรมหลัก ติดตำม	ประเมินผล	และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ทั้งระบบ

กิจกรรมย่อยที่ 1	 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.		2561	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่รำยงำนประจ�ำปี		

กิจกรรมย่อยที่ 2	 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2562			

กิจกรรมย่อยที่ 3 	 ติดตำม	ประเมินผล	และรำยงำน	ตำมนโยบำย	สพฐ.	ประเด็นกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นโยบำย

กระทรวงศึกษำธิกำร	และจุดเน้น	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

กิจกรรมย่อยที่ 4			 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ตำมนโยบำย	สพฐ.	ประเด็นกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นโยบำยกระทรวง

ศึกษำธิกำร	และจุดเน้น	ในระบบติดตำมและประเมินผล	ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e-MES)

กระบวนการด�าเนินงาน
ระยะเวลาด�าเนินงาน			ตุลำคม	2561	–	กันยำยน		2562

กิจกรรมย่อยที่ 1	 	 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	 ประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2561	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่รำยงำนประจ�ำปี		

กิจกรรมย่อยที่ 2 	 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2562	

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 วิเครำะห์โครงกำร	ตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 2.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร	ก�ำหนดกรอบแนวทำงในกำรติดตำม	โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

	 3.	 จัดท�ำเครื่องมือ

	 4.	 จัดท�ำแผนติดตำม

	 5.	 ก�ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร

	 6.	 ติดตำม	ตำมแผนที่ก�ำหนด

	 7.	 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรมย่อยที่ 3			ติดตำม	ประเมินผล	และรำยงำน	ตำมนโยบำย	สพฐ.	ประเด็นกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	และจุดเน้น	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562
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วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 ในกำรจัดท�ำกรอบแนวทำงในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรใน

กำรขับเคลื่อน	นโยบำย	สพฐ.	ประเด็นกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและจุดเน้น

	 2.	 วิเครำะห์	แบบติดตำม

	 3.	 ก�ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

	 4.	 จัดท�ำแผนติดตำม/ปฏิทินกำรติดตำมและรำยงำนผล

	 5.	 ติดตำม	ตำมแผนที่ก�ำหนด

	 6.	 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ	ในกำรด�ำเนินงำน/รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรมย่อยที่ 4		รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ตำมนโยบำย	สพฐ.	ประเด็นกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นโยบำยกระทรวง

ศึกษำธิกำร	และจุดเน้น	ในระบบติดตำมและประเมินผล	ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e-MES)

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 จัดเก็บแบบติดตำม	จำกผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

	 2.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน	 ในกำรน�ำผล	 มำวิเครำะห์	 สังเครำะห์	 กลัน่กรอง	 ก่อนน�ำผล	 มำรำยงำนใน 

ระบบ	e-MES

	 3.	 รำยงำนผลในระบบติดตำมและประเมินผล	ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e-MES)

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 รำยงำนประจ�ำปี	ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.2562																											

	 2.		 รำยงำนติดตำมและประเมินผล	ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e-MES)

	 3.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย	 

สพฐ.	ประเด็นกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	และจุดเน้น

	 4.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 น�ำผลไปใช้ในกำรด�ำเนินงำน	 

กำรปรับปรุง	และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	ในปีถัดไป

	 5.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	

ประจ�ำปี	ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 6.		 เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์	ผลกำรด�ำเนินงำน	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กิจกรรมหลักที่ 9-11			โครงกำรขับเคลื่อนประสิทธิภำพงำนนโยบำยและแผน

กิจกรรมหลัก		กำรขับเคลื่อนประสิทธิภำพงำนนโยบำยและแผน

    กิจกรรมย่อยที่ 1		จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

  กิจกรรมย่อยที่ 2		ก�ำกับ	ติดตำมกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	2562	ของสถำนศึกษำ

   กิจกรรมย่อยที่ 3		จัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปี	2562

  กิจกรรมย่อยที่ 4		กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก	ปี	2562	
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กระบวนการด�าเนินงาน
ระยะเวลาด�าเนินงาน		31	ตุลำคม	2561–	30	พฤษภำคม	2562	

วิธีการด�าเนินงาน 

	 1.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีกำรศึกษำ	2562

	 2.	 จัดท�ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีกำรศึกษำ	2562

	 3.	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2562

	 4.	 จัดท�ำเอกสำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	ปี	2562

	 5.	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

	 6.			จัดท�ำเอกสำรแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

	 7.			ก�ำกับ	ติดตำม	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรมขั้นตอนด�าเนินงาน

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด�าเนินการ
ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี)
ผู้รับผิดชอบ

1.วำงแผน

	(plan)

1.	เสนอขออนุมัติด�ำเนินกำร,	แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรและขออนุมัติโครงกำร

ต.ค.	61 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ

นำงณิชชำรีย์	ตั้งวำนิชกพงษ์

2.ด�ำเนินกำร

	(Do)

2.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อปรับกลยุทธ์

และจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำ

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ของส�ำนักงำนเขต		

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

3.	จัดท�ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ�ำ

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

ต.ค.61-

ธ.ค.61

คณะกรรมกำรงำนแผนงำน

3.ตรวจสอบ

	(Check)

ตรวจสอบงบประมำณและแผนปฏิบัติกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

พ.ย.61-ธ.ค.61 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ

นำงณิชชำรีย์		ต้ังวำนิชกพงษ์

4.ประเมินผล

และ	รำยงำน

(Action)

4.	สรุป	/	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ก.ย.62 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ

กลุ่มนโยบำยและแผน
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ    
	 1.	 	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 	 2562	 โดยมี 

กลุ่มเป้ำหมำย	ดังนี้

	 	 1)		 ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	จ�ำนวน	16	คน

	 	 2)		 ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	จ�ำนวน	10	คน

	 	 3)		 คณะกรรมกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรศึกษำ	จ�ำนวน	9	คน

							 	 4)		 ศึกษำนิเทศก์	จ�ำนวน	15	คน

							 	 5)		 เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	15	คน	

	 2.	 จัดท�ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีกำรศึกษำ	2562	จ�ำนวน	100	เล่ม			

	 3.			จัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	จ�ำนวน	100	เล่ม

	 4.			จัดท�ำเอกสำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	2562-2565	จ�ำนวน	100	เล่ม

เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 มีแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	 

พ.ศ.	2562	เป็นเครื่องมือในกำรบรหิำรจดักำร		ที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสถำนศกึษำ	เขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ	

และสนองนโยบำยของหน่วยเหนืออย่ำงมีประสิทธิภำพ	 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 

เพื่อเป็นแนวทำงขับเคลื่อนนโยบำย	และมีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหาและอุปสรรค
	 งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรไม่เป็นไปตำมทีก่�ำหนด	 และได้รับจัดสรรงบประมำณช้ำกว่ำก�ำหนด	 

ท�ำให้กำรด�ำเนินงำน	 สะดุด	 ไม่ต่อเนือ่ง	 ขำดควำมชัดเจน	 ในบำงโครงกำรไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	 

มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยอยู่เรื่อย	ๆ	ไม่มีเสถียรภำพ

แนวทางแก้ไข 
	 ได้ท�ำกำรบูรณำกำร	งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด	ใช้ในโครงกำรที่จ�ำเป็นเร่งด่วนก่อน	ส่วนโครงกำร 

ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ	ก็ปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับบริบท

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา                                                                          
	 ไม่ควรมีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบ่อยเกินไป	 ควรมีควำมต่อเนือ่งจำกปีทีผ่ ่ำนมำจะได้เกิดกำร 

เปรียบเทียบเพื่อน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำต่อไป	 ที่ผ่ำนมำเมือ่เปลีย่นแปลงนโยบำย	 จะต้องเปลีย่นแปลงโครงกำร 

ให้สอดคล้องกับนโยบำย	หำกไม่มีควำมต่อเนื่องจะไม่มีทิศทำงในกำรพัฒนำสู่ควำมส�ำเร็จที่แท้จริง			
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กิจกรรมหลักที่ 12			สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ   พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.		 ศึกษำกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 2.		 แจ้งนโยบำยและแนวทำงกำรจัดตั ้งงบประมำณงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์	 ทีด่ินและสิง่ก่อสร้ำง	 

ปี	 พ.ศ.	 2562	 ให้โรงเรียนด�ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณและกรอกข้อมูลค�ำขอตั้งงบประมำณ	 ตำมสภำพ 

ที่ขำดแคลนจ�ำเป็น	ส่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำภำยในกรอบเวลำที่ก�ำหนด

	 3.	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ	 งบลงทุน	 ค่ำครุภัณฑ์	 ทีด่ินและสิง่ก่อสร้ำง	 

ปี	พ.ศ.	2562	รำยกำรค่ำครุภัณฑ์	

	 4.		 ตรวจสอบสภำพควำมจ�ำเป ็นและขำดแคลนของโรงเรียน	 เพื ่อประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดตั้งงบประมำณ	

	 5.		 พิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ	งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง	ปี	พ.ศ.	2562	ให้กับโรงเรียน

ที่มีควำมขำดแคลนจ�ำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนครุภัณฑ์	 และจัดเรียงล�ำดับโรงเรียนตำมควำมขำดแคลน 

โดยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยจุดเน้น	ตำมนโยบำย	ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

	 6.		 บันทึกค�ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.		 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 สำมำรถเสนอขอ 

งบประมำณได้ถูกต้อง	ทันตำมก�ำหนดเวลำ	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	95

	 2.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	สำมำรถจัดตั้งงบประมำณตำมกรอบ

วงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ	100

เชิงคุณภาพ
	 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีสภำพอำคำรเรียน	 

อำคำรประกอบ	และสิ่งก่อสร้ำง	 	 ตลอดถึงสภำพภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน	ส่งผลต่อ

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ

ปัญหาและอุปสรรค
	 กำรย้ำยโรงเรียนของบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน	 	ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 

ในกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.		 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้แก่บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนงบประมำณของ

โรงเรียน		

	 2.		 จัดท�ำคู่มือกำรบริหำรงบประมำณ	เพื่อโรงเรียนในเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำน



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256270

กิจกรรมหลักที่ 13			พัฒนำระบบกำรประชุมทำงไกล	(Video	Conference)

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ   พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 ศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดกำรด�ำเนินกำร		ทั้งในส่วนของฮำร์ดแวร์	 (Hardware)	หรืออุปกรณ์ 

ทีใ่ช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรจัดกำร	 ซอฟแวร์(Software)	 หรือโปรแกรมทีส่นับสนุนต่อกำรประยุกต์ใช้งำน 

ตลอดจนถึงกำรเตรียมบุคลำกร(Peopleware)	 หรือผู้ทีม่ ีควำมเชี ่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยีและด้ำน 

งบประมำณ	(Budget)	หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินโครงกำร

	 2.		 เสนอโครงกำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 3.		 ส�ำรวจและปรับปรุงระบบโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนที่จะเป็นจุดจัดประชุมทำงไกล

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้ง	 10	 แห่งให้มีควำมพร้อมสำมำรถรองรับกำรจัดประชุมทำงไกล	

(Video	Conference)	

	 4.		 จดัหำอุปกรณ์ท่ีทันสมัยสำมำรถรองรบักำรด�ำเนินกำรจดัประชมุให้แก่กลุ่มเครอืข่ำยพฒันำคณุภำพ

กำรศึกษำ	ทั้ง	10	แห่ง

	 5.		 จัดประชมุปฏบัิตกิำร	เพื่อสร้ำงองค์ควำมรูใ้ห้แก่บุคลำกรของโรงเรยีนผู้ท�ำหน้ำท่ีรบัผิดชอบกำรจดั

ประชมุทำงไกล	ให้สำมำรถใช้งำนตลอดจนดแูลบ�ำรงุรกัษำอุปกรณ์กำรจดัประชมุทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

	 6.		 ทดสอบระบบกำรประชมุทำงไกล	(Video	Conference)	และลงพื้นท่ีเพื่อค�ำปรกึษำและแก้ปัญหำ

กรณีโรงเรียนที่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้

	 7.		 ด�ำเนินกำรจดัประชมุทำงไกล	(Video	Conference)	ระหว่ำงส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถม

ศึกษำขอนแก่น	เขต	1	และโรงเรียนในสังกัด

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 เข้ำร่วมประชุมทำงไกล	 Video	 

Conference	กับ	ส่วนกลำงมำกกว่ำร้อยละ	80	

	 2.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ด�ำเนินกำรจัดประชุมทำงไกล	 

(Video	 Conference)	 ระหว่ำงส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ับโรงเรียนเพื่อกำรบริหำรหรือจัดกำรเรียนกำรสอน	 

มำกกว่ำ	12	เรื่องต่อปี		



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
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เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 สำมำรถด�ำเนินกำรจัดประชุมทำงไกล 

(Video	 Conference)	 ที่มีควำมพร้อมทัง้ในส่วนของอุปกรณ์ทีท่ ันสมัย	 และบุคลำกรทีม่ ีทักษะและ 

ควำมช�ำนำญในกำรจัดประชุม	 ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพกำรสือ่สำรทีร่วดเร็วระหว่ำงส�ำนักงำนเขตพื้น 

ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 และโรงเรียน	 สำมำรถประหยัดทัง้เวลำและค่ำใช่จ่ำยใน 

กำรเดินทำง	ตลอดรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมได้เป็นอย่ำงดี



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256272

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 กำรดูแลระบบด�ำเนินกำรจัดประชุมทำงไกล	 (Video	 Conference)	 ต้องใช้บุคลำกรที่ม ี

ควำมเชี ่ยวชำญเฉพำะ	 สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	 โดยเรียนรู ้จำกกำรฝึกอบรม 

และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำน	 เมือ่ขำดบุคลำกรเนือ่งจำกกำรย้ำย	 ลำออก	 หรือเกษียณอำยุรำชกำร 

อำจส่งผลให้เกิดปัญหำในกำรดูแลระบบได้

	 2.	 สัญญำณอินเทอร์เน็ตจุดที่จัดประชุมระดับโรงเรียนไม่เถียรภำพ

แนวทางแก้ไข 
	 1.		 จัดอบรมเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรจัดประชุมทำงไกล	 (Video	 Conference)	 เพื่อพัฒนำ 

ศักยภำพให้แก่			ผู้รับผิดชอบมีทักษะและควำมช�ำนำญในกำรจัดประชุม

	 2.		 สร ้ำงควำมเข้ำใจ/สนับสนุนงบประมำณให้โรงเรียนจุดจัดประชุม	 มีเครือข่ำยสัญญำณ 

อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม	และเพียงพอต่อกำรใช้งำน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 สร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมให้ทุกกลุ่ม/หน่วยน�ำระบบกำรจัดประชุมทำงไกล	(Video	Conference)			

เป็นทำงเลือกที่ใช้ทดแทนกำรจัดประชุมแบบทำงกำร	face-to-face

กิจกรรมหลักที่ 14			พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ  ตุลาคม 2561 -  กันยายน 2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 กิจกรรมที่	1		กำรเพิ่มจุดบริกำร	wireless	access	point		

	 	 1.1		เพิ่มจุดบริกำร	wireless	 access	 point	 	 จ�ำนวน	 3	 จุด	 ในบริเวณหอประชุม	 72	 ปี	 และ 

วำงระบบเครือข่ำยเพื ่อป้องกันกำรทับซ้อนของสัญญำณ	 	 เพื ่อให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนของเครื ่อง 

คอมพิวเตอร์ลูกข่ำยอย่ำงน้อย	200		เครื่อง

	 	 1.2	เพิ่มจุดบริกำร	 wireless	 access	 point	 จ�ำนวน	 	 4	 	 จุด	 ในบริเวณทีม่ ีส ัญญำณ 

อินเตอร์เน็ตต�่ำ		ได้แก่		บริเวณอำคำร	1	ชั้น	2,	อำคำร	2,	อำคำรศูนย์	TEPE.	อำคำรศึกษำนิเทศก์

	 2.	 กิจกรรมที่	2	เช่ำซื้อสัญญำณอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรด�ำเนินจัดประชุมทำงไกล	

	 3.	 กจิกรรมท่ี	3		ปรบัปรงุระบบโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือให้มีคณุภำพในกำรส่ง-รับสัญญำณเสียง/ภำพของ

ห้องประชุม			เพื่อรองรับกำรจัดประชุมทำงไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

	 	 3.1	ติดตั้งเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	ระดับ	XGA	ขนำด	4,000	ANSI	Lumens	หอประชุม	72	ปี

	 	 3.2	ปรับปรุงระบบสัญญำณภำพ/เสียงห้องประชุมชั้น	 3	 และหอประชุม	 72	 ปี	 	 ให้รองรับ 

กำรใช้งำนระบบส่งสัญญำณแบบ	HDMI	

	 	 3.3	จัดชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อวิดีโอคอนเฟอเรนซ์	เพื่อรองรับกำรประชุมทำงไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

นอกสถำนที่

	 4.	 กิจกรรมที	่ 4	 พัฒนำควำมรู ้	 และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรให้แก ่

บุคลำกรผู้รับผิดชอบ	งำน	ICT	และผู้ใช้บริกำรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 5.	 กิจกรรมที่	5		กำรดูแลซ่อมบ�ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	มีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถ

รองรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน	ICT	ครบถ้วนร้อยละ	100

เชิงคุณภาพ
			 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำรที่สำมำรถรองรับกำรด�ำเนินกำรและกำรบริหำรจัดกำรได้ครบทั้ง	4	ด้ำน	ได้แก่	ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป	

ด้ำนนโยบำยและแผน	ด้ำนงบประมำณ	และด้ำนวิชำกำร

ปัญหาและอุปสรรค
	 กำรดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์	 ต้องใช้บุคลำกรทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

เฉพำะทำง	 ซึ่งส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 เป็นเขตพื้นทีก่ำรศึกษำที่ขำด 

อัตรำก�ำลังด้ำน	ICT	ท�ำให้บำงครั้งกำรด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำรขำดควำมรวดเร็ว	

แนวทางแก้ไข 
	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อให้ควำมรู้เบือ้งต้นด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ 

ให้แก่บุคลำกรในสังกัด	

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 สร้ำงควำมตระหนกัให้แก่บุคลำกรในสังกัด	 ในกำรร่วมดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโสต

ทัศนูปกรณ์		ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่ให้มีควำมคงทน	สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256274

รายงานผลการด�าเนินงาน งบจาก สพฐ./งบจากหน่วยงานอื่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1. โครงการแข่งขันกีฬา สพฐ.
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ  

	 	 1.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบ่งกำรแข่งขัน

เป็น	4	สำย	ระหว่ำงวันที่	5-16	พฤศจิกำยน	2561

	 	 2.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ระหว่ำงวันที่	19-20	พฤศจิกำยน

2561	

	 	 3.	 กำรแข่งขันกฬีำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับจงัหวดัขอนแก่น	ระหว่ำงวนัท่ี	23-25	พฤศจกิำยน	2561	

วิธีด�าเนินงาน การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

	 	 1.		 ขออนุมัติโครงกำร

	 	 2.		 ส�ำเนำโครงกำร	(ตำมภำคผนวก)

	 	 3.		 แต่งตั ้งคณะท�ำงำนตำมค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1 

ที่	404/2561	ลงวันที่	31	ตุลำคม	2561	

	 	 4.	 ประชุมวำงแผนจัดกำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	โดยประสำนประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำด�ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน	 โดยแบ่งกำรแข่งขันออกเป็น	4	สำย	 เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีม

นักกีฬำ	เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ	ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

วิธีด�าเนินงาน การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

	 	 1.		 ขออนุมัติโครงกำร

	 	 2.	 ส�ำเนำโครงกำร	(ตำมภำคผนวก)

											3.		 แต่งตั ้งคณะท�ำงำนตำมค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 

ที่	418/2561		ลงวันที่	15	พฤศจิกำยน		2561	

	 	 4.		 ประชมุวำงแผนจดักำรแข่งขนักฬีำ	สพฐ.เกมส์	ด�ำเนินกำรจดักำรแข่งขนักฬีำนักเรยีน	เพือ่คดัเลือก

ตัวแทนทีมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ	ในระดับจังหวัดขอนแก่น

วิธีด�าเนินงาน การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัดขอนแก่น  

	 	 1.		 ขออนุมัติโครงกำร

	 	 2.		 ส�ำเนำโครงกำร	(ตำมภำคผนวก)

	 	 3.		 แต่งตั ้งคณะท�ำงำนตำมค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 

ที่	6.36	/2561		ลงวันที่		23		พฤศจิกำยน		2561	

	 	 4.		 ประชุมวำงแผนจัดกำรแข่งขันกีฬำ	 สพฐ.เกมส์	 โดยประสำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำ	เขต	1-5	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	25	ด�ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน	

ในระดับจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนักกีฬำระดับจังหวัดขอนแก่น	 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ	 

ในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	จังหวัดมหำสำรคำม	
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ผลการด�าเนินงาน
รายงานผลการด�าเนินงานและการจัดการแข่งขัน 3 ระดับ  ดังนี้

	 	 1.		 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	

	 	 2.		 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 	 3.		 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับจังหวัดขอนแก่น

เชิงปริมาณ
กำรแข่งขนักฬีำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดบักลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำและระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ

	 	 4.	 โรงเรียนประถมศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จ�ำนวน 

156	โรงเรียน	จ�ำนวน	12	กลุ่ม	

	 	 5.	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำและระดับชั้นมัธยมศึกษำ

	 	 6.	 จัดกำรแข่งขันกีฬำ	–	กรีฑำ	ระดับอำยุไม่เกิน	12	ปี	และอำยุไม่เกิน	15	ปี	

	 	 7.	 กำรแข่งขันกีฬำ	สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ระดับจังหวัดขอนแก่น

	 	 8.	 โรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1-5,		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	25

	 	 9.	 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

	 	 10.	โรงเรียนเอกชนสังกัดส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

	 	 11.	โรงเรียนสังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	เขตกำรศึกษำ	9	

เชิงคุณภาพ
	 	 1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้นักเรียนมีใจรักในกำรเล่นกีฬำ	 ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬำทุกประเภท 

อย่ำงถูกวิธีซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงนักกีฬำทีมชำติต่อไปในอนำคต

	 	 2.	 คัดเลือกทีมตัวแทนนักกีฬำระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเข้ำร่วมกำรกำรแข่งขัน 

ในระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 และคัดเลือกทีมตัวแทนนักกีฬำระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ	

สพฐ.เกมส์	ปี	2561	ในระดับจังหวัดขอนแก่น

	 	 3.	 โรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1-5,		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 25,	 	 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น,	 โรงเรียน 

เอกชนสังกัดส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนสังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เขตกำรศึกษำ	 9 

เพื่อคัดเลือกนักกีฬำทีมตัวแทนระดับจังหวัดขอนแก่น	 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ	 สพฐ.เกมส์	 ปี	 2561	 ใน 

ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 	 4.	 เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรกีฬำของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1-5 

และ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 25	 ตำมนโยบำยกำรน�ำกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 	 1.	 นักเรียนมีทักษะกำรแข่งขันกีฬำ	 มีมำตรฐำนมำกขึ้น	 สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี	 และเป็นกำร 

รู ้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์	 มีสุขภำพทีแ่ข็งแรง	 และสุขภำพจิตที่ดี	 ห่ำงไกลยำเสพติด	 และสนอง 

นโยบำยรัฐบำล	ได้ตัวแทนนักกีฬำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	7	ทีม	
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	 	 2.	 เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรกีฬำของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	เขต	1-5	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	25	ตำมนโยบำยกำรน�ำกีฬำเข้ำสู่ระบบ

กำรศึกษำ	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 	 3.	 นักเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1-5	 และส�ำนักงำน 

เขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 25,	 	 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจังหวัดขอนแก่น,	 

โรงเรียนเอกชนสังกัดส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนสังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 

เขตกำรศึกษำ	 9	 ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับกลุ่มโรงเรียน,	 ระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ,	 ระดับจังหวัด

ขอนแก่น,	 	 ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และระดับชำติ	 	 ท�ำให้มีทักษะในกำรแข่งขันกีฬำ	 มีมำตรฐำน 

มำกขึ้น	สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี	 	 และเป็นกำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์	 	 มีสุขภำพที่แข็งแรง	 	และ 

สุขภำพจิตที่ดี	 ห่ำงไกลยำเสพติด	 และสนองนโยบำยรัฐบำล	 ห่ำงไกลยำเสพติด	 และสนองนโยบำยรัฐบำล 

ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

ปัญหาและอุปสรรค 
	 	 1.	 ควำมชัดเจนของงบประมำณล่ำช้ำ	

	 	 2	 ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนกระชั้นชิด

ข้อเสนอแนะ
	 	 1.	 แจ้งงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนให้ชัดเจน	

	 	 2.	 ก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมเพื่อด�ำเนินกำรให้ทันก�ำหนดเวลำ

	 	 3.	 ก�ำหนดให้โรงเรียนในสังกัด	สพฐ.เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

2.  โครงการการด�าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการการแข่งขันวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ปี 62 รอบแรก 
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		กจิกรรมกำรจดัสอบรอบแรก	(ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ)	ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน	2561

ถึง	31	มกรำคม	2562

วิธีการด�าเนินการ
	 	 1.	 แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด	และต่ำงสังกัด	ในกำรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ

ปี	4-6		และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	1-3			เพื่อเข้ำสอบแข่งขัน	โดยกำรท�ำหนังสือรำชกำรแจ้งทำง		เว็บไซต์

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 	 2.		 รับสมัครนักเรียนเข้ำสอบแข่งขันทำงวิชำกำร	 ระดับนำนำชำติทำงระบบออนไลน์	 	 ระหว่ำงวันที่	 

12	–	วันศุกร์ที่	7		ธันวำคม	2561

	 	 3.		 เปิดระบบออนไลน์วันจันทร์ที่	12		พฤศจิกำยน	2561		เวลำ	08.30		น.	

	 	 4.		 ปิดระบบออนไลน์วันศุกร์ที่	7		ธันวำคม	2561		เวลำ	24.00		น.

	 	 5.		 เปิดระบบให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องวันศุกร์ที่	 14	 ธันวำคม	 2561	 เวลำ	 08.30	 - 

23.00	น.

	 	 6.		 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ	รอบแรก	(ระดบัเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ)	ภำยในวนัพธุท่ี	19	ธนัวำคม	2561

	 	 7.		 รับต้นฉบับแบบทดสอบกำรแข่งขันทำงวิชำกำร	 ระดับนำนำชำติ	 รอบแรก	 (ระดับเขตพื้นที	่ 

กำรศึกษำ)	เพื่อจัดท�ำส�ำเนำตำมจ�ำนวนนักเรียนที่สมัครสอบในวันอังคำรที่	4	มกรำคม	2562
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	 	 8.		 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร	รอบแรก	(ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ)	ในวันเสำร์ที่	13	มกรำคม		2562	

	 	 9.		 ประกำศผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร	ระดับนำนำชำติ		ภำยในวันที่	25		มกรำคม	2562

	 	 10.	นักเรยีนท่ีได้รบัรำงวลักำรแข่งขันทำงวชิำกำร	ระดับนำนำชำต	ิรอบแรก	(ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ)

	 	 11.	นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทำงวิชำกำร	ระดับนำนำชำติ	รอบสอง	(ระดับประเทศ)		

	 	 12.	เขตพื้นทีแ่จ้งยืนยันและส่งข้อมูลจ�ำนวนนักเรียน	 เข้ำสอบแข่งขันทำงวิชำกำร	 ระดับนำนำชำต ิ

รอบสอง	(ระดับประเทศ)	และขอย้ำยสนำมสอบให้ศูนย์สอบ

	 	 13.	รำยงำนผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร	ระดับนำนำชำติ	รอบแรก	(ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ)

ผลการด�าเนินงาน 
เชิงปริมาณ
	 	 มีโรงเรียนในสังกัด	และต่ำงสังกัด	คัดเลือกนักเรียนเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำรทั้งสิ้น	จ�ำนวน	12	โรงเรียน		 

จ�ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น	จ�ำนวน	2,271	คน		

วิชำที่ท�ำกำรสอบ	มี	3	วิชำ	ดังนี้	

	 	 1.		 วิชำคณิตศำสตร์	ระดับประถมศึกษำ		 จ�ำนวน		 1,019		คน

	 	 2.		 วิชำคณิตศำสตร์	ระดับมัธยมศึกษำ	 จ�ำนวน					283	 คน

	 	 3.		 วิชำวิทยำศำสตร์	ระดับประถมศึกษำ	 จ�ำนวน					969	 คน

เชิงคุณภาพ 
ผลกำรสอบคัดเลือกแข่งขันรอบแรก	(ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ)		ดังนี้	

	 	 1.		 วิชำคณิตศำสตร์	ระดับประถมศึกษำ	

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญทอง		 จ�ำนวน		18	เหรียญ

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญเงิน			 จ�ำนวน		36	เหรียญ

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญทองแดง	 จ�ำนวน		46	เหรียญ

วิชำคณิตศำสตร์	ระดับประถมศึกษำ	เข้ำสอบรอบสอง	(ระดับประเทศ)	จ�ำนวน	54	คน	(รำงวัลเหรียญทองและ

เหรียญเงิน)

	 	 2.		 วิชำคณิตศำสตร์	ระดับมัธยมศึกษำ	

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญทอง		 จ�ำนวน		11	เหรียญ

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญเงิน			 จ�ำนวน		21	เหรียญ

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญทองแดง	 จ�ำนวน		29	เหรียญ

วิชำคณิตศำสตร์	ระดับมัธยมศึกษำ	เข้ำสอบรอบสอง	(ระดับประเทศ)	จ�ำนวน	32	คน	(รำงวัลเหรียญทองและ

เหรียญเงิน)

	 	 3.		 วิชำวิทยำศำสตร์	ระดับประถมศึกษำ	

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญทอง		 จ�ำนวน		47	เหรียญ

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญเงิน			 จ�ำนวน	111	เหรียญ

	 	 	 -		รำงวัลเหรียญทองแดง	 จ�ำนวน	119	เหรียญ

วิชำวิทยำศำสตร์	 ระดับมัธยมศึกษำ	 เข้ำสอบรอบสอง	 (ระดับประเทศ)	 จ�ำนวน	 158	 คน	 (รำงวัลเหรียญทอง 

และเหรียญเงิน)
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ปัญหาและอุปสรรค

	 	 1.		 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

	 	 2.		 ด้ำนระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรสอบที่ต่อเนื่อง	กระชั้นชิด	

	 	 3.		 ด้ำนกำรประสำนงำน	กิจกรรมกำรด�ำเนินกำรที่ต่อเนื่อง	

	 	 4.		 จ�ำนวนบุคลำกรทีใ่ช้ในกำรด�ำเนินกำรทีจ่�ำนวนมำก	 เช่น	 กรรมกำรก�ำกับห้องสอบตำมจ�ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ	

แนวทางแก้ไข 

	 	 1.		 กำรขยำยระยะเวลำในกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรจัดสอบ

	 	 2.		 กำรเพิ่มบุคลำกรในกำรรับผิดชอบโครงกำร	

	 	 3.		 เพิ่มวงเงินจัดสรรในกำรด�ำเนินกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

	 	 -		เป็นโครงกำรส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้ดีเยี่ยม

โครงการ	 พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียน	กำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ	ประจ�ำปี

	 	 	 พ.ศ.	2562		รอบสอง	(ระดับประเทศ)

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน			สอบรอบสอง		(ระดับประเทศ)	ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์	–	เดือน	เมษำยน	2562

วิธีด�าเนินงาน

	 	 1.	 แจ้งประชำสัมพันธ์ผลกำรแข่งขันรอบสองให้โรงเรียนในสังกัด	 และต่ำงสังกัดทำงเว็บไซต์ 

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		

	 	 2.	 จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรแข่งขัน

	 	 3.	 รับแบบทดสอบกำรแข่งขันทำงวิชำกำร	 ระดับนำนำชำติ	 รอบสอง	 (ระดับประเทศ)	 สอบใน 

วันเสำร์ที่	2	มีนำคม		2562

	 	 4.	 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร	รอบสอง	(ระดับประเทศ)	ในวันเสำร์ที่	2		มีนำคม	2562															

	 	 5.	 ประกำศผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร	ระดับนำนำชำติ		รอบสอง	ระดับประเทศ

	 	 6.	 รำยงำนผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร	ระดับนำนำชำติ	รอบสอง	(ระดับประเทศ)

ผลการด�าเนินงาน 

	 ผลกำรสอบรอบสอง	 ระดับประเทศ	 มีนักเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ได้รับคัดเลือกเข้ำค่ำยอบรมเข้มทำงวิชำกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์เรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 

และวิทยำศำสตร์	 และต่อยอดคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทำงวิชำกำร	 ระดับนำนำชำต	ิ 

ประจ�ำปี	พ.ศ.	2562	คือ

	 	 1.	 เด็กหญิงณชนก	 เซียวศิริกุล	 โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น		วิชำวิทยำศำสตร์	ระดับประถมศึกษำ

	 	 2.	 เด็กชำยภคิน	 ขุมทอง	 โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น		วิชำวิทยำศำสตร์	ระดับประถมศึกษำ
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3.  โครงการ DLTV จัดอบรมตามโครงการ
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ  ตุลาคม 2561 -  กันยายน 2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.		 ศึกษำนโยบำยตลอดจนกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรกำรขับเคลือ่นนโยบำยพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล	NEW	DLTV

	 2.		 ส�ำรวจสภำพปัจจุบันและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำในกำรขับเคลือ่นนโยบำย	 อำทิเช่น	 อุปกรณ์ 

รับสัญญำณปลำยทำงของโรงเรียนไม่รองรับกำรใช้งำนระบบ	 HD	 หรือ	 Height	 Definition,	 กำรจัดสภำพ 

ห้องเรียนที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้	New	DLTV,	กำรติดตั้งจอรับสัญญำณที่ไม่เหมำะสม

	 3.	 เสนอโครงกำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 4.		 จัดประชมุปฏบัิตกิำร	เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู	้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้บรหิำร	คณะครใูนโรงเรยีนท่ีเข้ำร่วม

โครงกำรกำรขับเคลือ่นนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล	 NEW	 DLTV 

ทัง้ในส่วนของแก้ปัญหำซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณปลำยทำงให้รองรับกำรส่งสัญญำณรูปแบบใหม	่ 

NEW	DLTV		และกำรน�ำเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล	NEW	DLTV		สู่กำรเรียนกำรสอน

	 5.		 ลงพื้นทีห่น้ำงำนเพื่อแก้ปัญหำซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณปลำยทำงให้รองรับกำรส่งสัญญำณ 

รูปแบบใหม่	NEW	DLTV	

	 6.	 นิเทศ	 ก�ำกับ	 ติดตำม	 	 ขับเคลือ่นนโยบำยโดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนน�ำเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล	

NEW	 	 DLTV	 	 สู่กำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ง	 โดยกำรสนับสนุนให้สถำนศึกษำ 

ใช้สื่อให้สอดคล้องกับกระบวนกำรที่เป็น	Active	Learning	โดยกำรใช้“รำยกำร	DLTV	ย้อนหลังแบบออนไลน์”	 

บทเรียนทีส่ำมำรถหยุด	 ย้อนกลับ	 และทบทวนบทเรียน	 ครูและผู้เรียนได้ฝึกซ�้ำเมือ่ไม่เข้ำใจเนือ้หำ	 ผู้เรียน 

ได้ฝึกใช้บทเรียนและเกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง	 ท�ำให้เกิดรูปแบบทีม่ ีควำมเหมำะสมในกำร 

ส่งเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้สูงสุด
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 แก้ปัญหำซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณ

ปลำยทำงให้แก่โรงเรียนในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลด้วยเทคโนโลยี	 DLTV	 เพื่อรองรับกำรส่งสัญญำณ 

รูปแบบใหม่	NEW	DLTV	ได้ร้อยละ	100

เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน

ของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ	 สำมำรถแก้ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก	 ครูไม่ครบชั้น	 ไม่ครบ 

สำขำวิชำ	ด้วยกำรใช้	NEW	DLTV		เกิดกำรเรียนที่มีครูต้นแบบที่ตรงสำขำ	เด็กได้เรียนเต็มเวลำ	มีสื่อสนับสนุน

ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลทีค่รูสำมำรถเตรียมศึกษำบทเรียนก่อนสอนจริง	 สนับสนุนและเป็นส่วนส�ำคัญทีช่่วยก 

ระดับผลสัมฤทธิ์ให้โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ	 เขต	 1	 มีค่ำคะแนน	O-NET	 

เป็นล�ำดับที่	1	ของจังหวัดขอนแก่น

ปัญหาและอุปสรรค
	 กำรดูแลระบบแก้ปัญหำซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณปลำยทำงให้รองรับกำรส่งสัญญำณรูปแบบ 

ใหม่	 NEW	 DLTV	 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์	 ต้องใช้บุคลำกรทีม่ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

เฉพำะทำง	 ซึ่งส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 เป็นเขตพื้นทีก่ำรศึกษำที่ขำด 

อัตรำก�ำลังด้ำน	ICT	ท�ำให้บำงครั้งกำร	ด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำรขำดควำมรวดเร็ว	

แนวทางแก้ไข 
	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื ่อให้ควำมรู ้เบือ้งต้นด้ำนกำรดูแลระบบแก้ปัญหำซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ 

รับสัญญำณปลำยทำงให้รองรับกำรส่งสัญญำณรูปแบบใหม่	 	 NEW	 DLTV	 ให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน 

เพื่อให้สำมำรถแก้ปัญหำเบื้องต้นในกำรใช้งำน	DLTV

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
	 สร้ำงควำมตระหนักให้โรงเรียนในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม	 เล็งเห็นถึงควำม 

ส�ำคัญในกำรน�ำเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล	NEW	DLTV		สู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม
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4.  โครงการด�าเนินการพัฒนาธุรการโรงเรียน
ผลการด�าเนินงาน
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ  วันที่	7	ธันวำคม	2561 

วิธีการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ก�ำหนดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติ 

งำนธุรกำรโรงเรียน	ของส�ำนักงำนคระกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ณ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพร้อมกัน

ทั่วประเทศ	ในวันที่	7	ธันวำคม	2561	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนว 

ปฏิบัตใินกำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน	ซ่ึงมีผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ	

จ�ำนวน	172	คน	รำยละเอียดดังนี้

	 1.	 ด�ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนในสังกัด	 โดยจัดหำวิทยำกร 

ให้ควำมรู้ตำมหลักสูตรและตำรำงกำรอบรมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ก�ำหนด		

	 2.	 ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมรับชมกำรถ่ำยทอดสด	 กำรมอบนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 โดยรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 และ	 กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	 	 โดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	ระหว่ำง	 	 เวลำ	 	11.00	–	12.00	น.	 	และ	13.00	น.	–	14.00	น.	ซึ่งจะด�ำเนินกำรถ่ำยทอดสด 

ผ่ำนช่องทำงเว็ปไซต์,	www.youtube	:	obectvonline,	www.facebook:obectvonline

	 3.	 ขึ้นป้ำย	ฉำกหลัง	“	จนท.ธุรกำร	ลดภำระงำนครู	เพิ่มคุณภำพผู้เรียน	”

ขั้นตอนการด�าเนินการ
	 1.		 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

				 2.		 จัดท�ำเอกสำร	,power	point	กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	กำรสร้ำงเครือข่ำยก�ำกับติดตำม

				 3			แจ้ง	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ธุรกำรโรงเรียนเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร	

				 4.		 ด�ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมตำรำงที่ก�ำหนด		(ดังเอกสำรที่แนบ)	

				 5.		 รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร		

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ประธำนกลุ่มเครือข่ำย	รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		ผู้อ�ำนวย

กำรกลุ่มทุกกลุ่ม		และธุรกำรโรงเรียน		จ�ำนวน	172		คน	เข้ำรับกำรอบรม	

เชิงคุณภาพ 
	 1.	 ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ	ประธำนกลุ่มเครอืข่ำย	รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำผู้อ�ำนวย

กำรกลุ่มทุกกลุ่ม		และธุรกำรโรงเรียน	ได้มีควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน	งำนธุรกำร	งำนกำร

เงินและพัสดุ	งำนข้อมูลและสำรสนเทศ	และควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ	NEW	DLTV

	 2.	 ผู้เข้ำรับกำรอบรม	 สำมำรถปฏิบัติหน้ำทีไ่ด้อย่ำงถูกต้อง	 มีประสิทธิภำพ	 สอดคล้องกับนโยบำย

กระทรวงศึกษำธิกำร	
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	 3.	 ลดภำระงำนทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู	 เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้ำทีห่ลักด้ำน

กำรจัดกำรเรียนรู้		ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหาและอุปสรรค 
	 1.	 ปัญหำเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจัดกำรอบรม	 	 กำรจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง	 จะต้องมีเวลำเพียงพอ

ส�ำหรับกำรเรียมกำรและกำรด�ำเนินกำรต่ำง	 ๆ	 ทัง้ก่อนและหลังกำรอบรม	 และระยะเวลำกำรอบรม	 1	 วัน 

ไม่เพียงพอกับหลักสูตรในกำรอบรม

	 2.	 ปัญหำด้ำนวิทยำกร	 วิทยำกรเป็นองค์ประกอบทีส่�ำคัญต่อกำรอบรม	 คือวิทยำกรจะต้องเป็น 

ผู้น�ำเสนอเนื้อหำสำระ	ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์	รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เกิด	กำรเรียนรู้

หลักสูตรกำรอบรม	

	 3.	 ปัญหำด้ำนงบประมำณมีจ�ำกัด	กำรจัดอบรมจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร	ค่ำวัสดุอุปกรณ์			

สถำนทีใ่นกำรจัดอบรมปัญหำเกี่ยวกับผู้เข้ำรับกำรอบรม	 ผู้เข้ำอบรมไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำอบรม 

ท�ำกิจกรรมเท่ำที่ควร

แนวทางแก้ไข 
	 1.	 ก�ำหนดระยะเวลำกำรอบรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร

	 2.		 วิทยำกร	 ก่อนกำรอบรม	 ควรมีเวลำเตรียมหลักสูตรในกำรบรรยำย	 และควรปรึกษำหำรือ 

กับเจ้ำของโครงกำรว่ำมีส่วนไหนที่จะต้องเพิ่มเติม	เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วม	และเกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น

	 3.		 ควรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมกับโครงกำร	 เพื่อให้กำรอบรมมิประสิทธิภำพมำกขึ้น	 เช่น 

จัดเอกสำรประกอบกำรอบรมให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม	

5.  โครงการพัฒนาการรับนักเรียน
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตุลาคม – กันยายน 2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 จัดท�ำและเสนอโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนกำรรับนักเรียน	ปีกำรศึกษำ	2562

	 2.	 จัดท�ำค�ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 โดยเสนอไปยังส�ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

งานการศึกษาภาคบังคับ
	 1.		 แจ้งก�ำหนดพื้นทีบ่ริกำรของสถำนศึกษำ	 ทัง้ระดับก่อนประถม	 ระดับประถมศึกษำและระดับ

มัธยมศึกษำ	เสนอไปยังส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
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	 2.	 รำยงำนแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด	 ไปยังส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด	 และ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 3.		 จัดท�ำหนังสือแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนกำรรับนักเรียนของ	 โรงเรียน

และด�ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลผ่ำนทำงอีเมล์	ไลน์

	 4.	 รวบรวมข้อมูล	 และด�ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลทำงอีเมล์ไปยังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน

	 5.	 ประสำนกำรขอข้อมูลประชำกรวัยเรียนจำกอ�ำเภอเมือง	อ�ำเภอบ้ำนฝำง	อ�ำเภอพระยืน	เทศบำล

นครขอนแก่น	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด	 ส�ำนักงำนเทศบำลนครขอนแก่น	 	 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย 

ขอนแก่นมอดินแดง	 (ฝ ่ำยประถมศึกษำ)	 และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น	 ศึกษำศำสตร์	 

(ฝ่ำยประถมศึกษำ)	

	 6.	 ด�ำเนินกำรบันทึกข้อมูลในตำรำงกำรจัดเก็บข้อมูล

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 มีข้อมูลสำรสนเทศข้อมูลประชำกร 

วัยเรียนที่เกิดปี	2555		ทั้ง	3	อ�ำเภอ	

เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	มีกำรก�ำกับดูแล	ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย

และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนประจ�ำปี	2562	มีเด็กเข้ำเรียนตำมกำรศึกษำภำคบังคับ	100	%	

ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 กำรย้ำยภูมิล�ำเนำของผู้ปกครอง	 	 กำรหย่ำร้ำงของผู้ปกครอง	 	 กำรเปลีย่นชื่อ–สกุลของประชำกร 

วัยเรียนแนวทำงแก้ไข	

	 -	 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักให้ผู้ปกครองถึงควำมส�ำคัญในกำรศึกษำของประชำกร 

วัยเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 กำรสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ	กำรประสำนด้ำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน	กับหน่วยงำนอื่น	ๆ	
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6.  โครงการ สอบ O-NET
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน ตุลาคม – กันยายน 2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 สร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 --->	 นิเทศ	 ติดตำมสร้ำงควำมเข้ำใจถึง	 ควำมส�ำคัญ

ของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์		

		 2.	 จัดกิจกรรม	Countdown	O-NET			

		 3.	 ส่งเสริม	สนับสนุนกำรสอนแบบเข้ม			

		 4.	 กำรทดสอบ	Pre	O-NET			

		 5.	 นิเทศ	ติดตำมและประเมินผลเชิงบูรณำกำร	

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 จ�ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดทัง้หมด	 156	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 	 มีควำมตระหนัก	 ในกำรยก 

ระดับผลสัมฤทธิ์		

เชิงคุณภาพ
	 1.	 สถำนศึกษำเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์	

	 2.	 สถำนศึกษำจัดกิจกรรม	Countdown	O-NET	

	 3.	 ครูมีควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรวิเครำะห์หลักสูตร	 ตัวชี้วัด	 และกำรเขียนข้อสอบ	 ตำมแนว 

O-NET	และ	PISA	

	 4.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	 6	 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 มีควำมพร้อม	 ในกำร 

สอบ	O-NET	

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
	 1.		 ด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักสูตรกำรพัฒนำในเรื่องของกำรยกระดับฯ	ต่อไป		

	 2.		 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ถอดบทเรียนส�ำหรับโรงเรียน/ครูที่ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย						

7.  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ   กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.		 กำรประชุมให้ควำมชัดเจน	สร้ำงควำมเข้ำ	 ควำมตระหนัก	 แก่	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่ฯ	

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่ฯ,	ศึกษำนิเทศก์,	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน,	ครูวิชำกำร

	 2.	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน,	ครูวิชำกำร	ในกำรจัดท�ำแผน	10	ขั้นตอน

	 3.		 กำรประเมินกำรเตรียมพร้อมโรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล	ระยะที่	1

	 4.		 กำรประเมินกำรเตรียมพร้อมและควำมก้ำวหน้ำโรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล	ระยะที่	2
  



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256286

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 -		โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบลในสังกัด	จ�ำนวน	30	โรงเรียน	

เชิงคุณภาพ 
	 1.	 โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบลในสังกัด	 ก�ำหนดนโยบำย	 /	 แผนพัฒนำคุณภำพตรงตำมบริบท 

ของตนเอง

	 2.		 โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบลในสังกัดมีคุณภำพตำมกลยุทธ์	จุดเน้น	นโยบำย	

	 3.		 โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบลในสังกัด	 	 มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำคุณภำพตำมวัตถุประสงค	์ 

และเป้ำหมำยของโครงกำร

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 กำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนที่เร่งรีบ

	 2.		 ควำมกังวลใจของบุคลำกรสถำนศึกษำ	 ในกำรด�ำเนินงำนทีไ่ม่ต่อเนือ่งของโครงกำร	 ซึ่งอำจ 

คล้ำยกับโครงกำรที่ผ่ำนมำ

แนวทางแก้ไข 
	 1.		 กำรให้ควำมชัดเจนของโครงกำร	จำกคณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำรที่รับผิด

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ควรก�ำหนดแผนกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับบริบท	ปัญหำ	ควำมต้องกำรของท้องถิ่น	และชุมชน	

	 2.	กำรติดตำม	และด�ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 87

8.  โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน			วันที่	27	กุมภำพันธ์	–	พฤษภำคม	2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 น�ำจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	3	ของโรงเรียนในสังกัด	เข้ำระบบ	NT	Access

	 2.	 จัดสนำมสอบ	ตรวจสอบสนำมสอบ

	 3.	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดบัศนูย์สอบ	และสนำมสอบ	จ�ำนวน	47	(สนำมสอบ	รัฐ	23	สนำมสอบ,	

เอกชน	24	สนำมสอบ)

	 4.	 รับแบบทดสอบจำกสพฐ.	วันที่	27	กุมภำพันธ์	2562

	 5.	 ประชุมคณะกรรมกำรในระดับศูนย์สอบ	และสนำมสอบ	วันที่	 1	มีนำคม	2562	และรับเอกสำร 

กำรสอบ

	 6.		 คณะกรรมกำรในระดับศูนย์สอบตรวจ	กำรจัดสนำมสอบ	วันที่	5	มีนำคม	2562

	 7.		 รับแบบทดสอบเช้ำวันที่	6	มีนำคม	2562	

	 8.		 คณะกรรมกำรในระดับศูนย์สอบ	 รับกระดำษค�ำตอบ	 และคณะกรรมกำรในระดับสนำมสอบ 

ส่งกระดำษค�ำตอบ	วันที่	6	มีนำคม	2562	หลังจำกสอบเสร็จ

	 9.		 คณะกรรมกำรในระดับศูนย์สอบตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำรกำรสอบ	 และกระดำษ 

ค�ำตอบ	ก่อนส่งสพฐ.

	 10.	วันที่	12	มีนำคม	2562	สพฐ.รับกระดำษค�ำตอบ	จำกศูนย์สอบ	สพป.ขอนแก่น	เขต	1

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ

	 -	 	สนำมสอบ	จ�ำนวน	47	สนำมสอบ	 (รัฐ	23	สนำมสอบ,	 เอกชน	24	สนำมสอบ)	ด�ำเนินกำรสอบ 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย	โรงเรียน	จ�ำนวน	181	โรงเรียน	ด�ำเนินกำรสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย	

เชิงคุณภาพ 

1.		 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	3	ของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภำพตำมหลักสูตร

	 2.	 สถำนศึกษำมีข้อมูลในกำรก�ำหนดนโยบำยพัฒนำนักเรียน

ปัญหาและอุปสรรค

1.	 กำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน	

	 2.	 กำรส่งเอกสำรกำรสอบไม่ครบตำมที่ก�ำหนด	ต้องรอเอกสำร

แนวทางแก้ไข 
	 -		ประชุมคณะกรรมกำรในระดับสนำมสอบท�ำควำมเข้ำใจ	สร้ำงควำมตระหนัก
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
	 -	โรงเรียนเอกชนควรให้ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบ
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9.  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลักที่ 1		สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรวม

 - กิจกรรมที่ 1.1	 	สนับสนุนงบประมำณพัฒนำควำมเข้มแข็งให้ที่จัดกำรเรียนรวม	 (ค่ำวัสดุ)	 ในกำร

จัดหำ	 จัดซื้อ	 สื่อ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 หนังสือแบบเรียนในกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับนักเรียนพิกำร	 ทีส่่งผลต่อ 

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน	โรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม	

 -  กิจกรรมที่ 1.2		สนับสนุนงบประมำณพัฒนำควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม	(ค่ำวัสดุ/

ค่ำใช้สอย)	 	 ในกำรจัดหำ	 จัดซื้อสื่อ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 หนังสือแบบเรียนในกำรเรียนกำรสอน	 และหรือปรับปรุง

ห้องเรียนทำงลำด	 หรือสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับนักเรียนพิกำร	 ทีส่่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม	

 - กิจกรรมที่ 1.3	 	 อบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนรวม 

กำรคัดกรอง	กำรดแูลช่วยเหลือ	โปรแกรม	IEP	Online	/	SET	หรอืองค์ควำมรูอ่ื้นท่ีเกี่ยวข้องในกำรจดักำรศกึษำ

ส�ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	

กิจกรรมหลักที่ 2	 	 นิเทศให้ควำมช่วยเหลือ	 ก�ำกับ	 ติดตำมและสรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรียนรวม

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน			ตลอดปีงบประมำณ	2562

วิธีด�าเนินงาน
กิจกรรมที่ 1  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวม

กิจกรรมที่ 1.1			สนับสนุนงบประมำณพัฒนำควำมเข้มแข็งให้ที่จัดกำรเรียนรวม	(ค่ำวัสดุ)	ในกำรจัดหำ	จัดซื้อ

สื่อ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 หนังสือแบบเรียนในกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับนักเรียนพิกำร	 ทีส่่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 

ผู้เรียน	โรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม	129	โรง	(ข้อมูล	10	มิถุนำยน	2561)

กิจกรรมที่ 1.2 	 สนับสนุนงบประมำณพัฒนำควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม	 (ค่ำวัสดุ/ค่ำใช้สอย)	

ในกำรจัดหำ	 จัดซื้อสื่อ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 หนังสือแบบเรียนในกำรเรียนกำรสอน	 และหรือปรับปรุงห้องเรียน 

ทำงลำด	หรอืส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบันักเรยีนพกิำร	ท่ีส่งผลต่อกำรพฒันำคณุภำพผู้เรยีน		โรงเรยีนต้นแบบ

เรียนรวม	3	โรง	(ข้อมูล	10	มิถุนำยน	2561)

กิจกรรมที่ 1.3 	 อบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนรวม	 กำรคัดกรอง 

กำรดูแลช่วยเหลือ	 โปรแกรม	 IEP	Online	 /	 SET	 หรือองค์ควำมรู้อืน่ทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับ

นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	
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กิจกรรมที่ 2 นิเทศให้ความช่วยเหลือ ก�ากับ ติดตามและสรุปรายงานผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเรียนรวม

	 กิจกรรมนิเทศ	 ติดตำม	 และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	 ช่วยเหลือรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของ 

นักเรียน	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 กิจกรรมที่	1.1	จัดสรรงบให้โรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม	129	โรง	คิดเป็น	100%

	 2.	 กิจกรรมที่	1.2	จัดสรรงบให้โรงเรียนโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม	3	โรง	คิดเป็น	100%

	 3.	 กิจกรรมที	่ 1.3	 อบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนรวม 

กำรคัดกรอง	 กำรดูแลช่วยเหลือ	 โปรแกรม	 IEP	Online	 /	 SET	 โรงเรียนจัดกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม	 132 

โรง	คิดเป็น	100%

	 4.	 กิจกรรมที	่ 3	 	 กำรนิเทศ	 ติดตำม	 และประเมินผล	 	 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม	 จ�ำนวน	 3	 โรง 

โรงเรียนทัว่ไปจัดกำรเรียนรวม	 จ�ำนวน	 129	 โรง	 	 มีครูทีร่ับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษทุกคนได้รับกำร 

นิเทศติดตำมผลเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงในรูปแบบที่เหมำะสมและหลำกหลำยวิธีกำร

เชิงคุณภาพ

 1.	 นักเรียนพิกำรเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำสทีเ่ท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ในรูปแบบทีเ่หมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล	 และได้รับบริกำร	 สื่อ	 สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 

เพื่อเข้ำถึงกำรศึกษำ	พัฒนำศักยภำพทักษะกำรด�ำรงชีวิต	และพื้นฐำนอำชีพเพื่อพึ่งพำตนเองได้

	 2.	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงในรูปแบบ

ทีเ่หมำะสมและหลำกหลำยวิธีกำรให้มีควำมรู ้	 ควำมสำมำรถและทักษะในกำรพัฒนำสมรรถภำพเด็ก 

ในแต่ละประเภทควำมพิกำรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

	 3.	 โรงเรียนทัว่ไปทีจ่ัดกำรเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม	 สำมำรถจัดกำรศึกษำให้กับ 

เด็กพิกำรในรูปแบบที่เหมำะสมส�ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม	
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ปัญหาและอุปสรรค

	 1.		 สภำพโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในปัจจุบัน	 มีบริบทกำรบริหำรงำน	 และจ�ำนวนนกัเรียนพิกำร 

เปลี่ยนไป

	 2.	 โรงเรียนทัว่ไปจัดกำรเรียนรวม	 มีนักเรียนพิกำรหลำยประเภทกระจำยอยู่ทัว่ไป	 มีปัญหำกำร 

ดูแลช่วยเหลือ	เนื่องจำกทรัพยำกร/บุคลำกรจ�ำกัด

	 3.	 กำรนิเทศโรงเรียนทัว่ไปจัดกำรเรียนรวม	 มีสภำพปัญหำหลำกหลำยตำมสภำพควำมพิกำร 

แต่ละบุคคล	ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำโดยรวมได้	

แนวทางแก้ไข

1.	 กำรจัดสรรงบประมำณควรสนับสนุนงบประมำณลงให้ถึงผู้รับบริกำร	 โดยเฉพำะงบรำยหัว 

นักเรียน	 พิกำรในโรงเรียนทัว่ไปจัดกำรเรียนรวมได้รับจัดสรรเท่ำกับนักเรียนปกติ	 ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรตำม 

ควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษและแตกต่ำงจำกนักเรียนพิกำรในโรงเรียนเฉพำะทำง

	 2.	 กำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียนทัว่ไปทีจั่ดกำรเรียนรวม	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพควรกระจำย 

อ�ำนำจให้หน่วยงำนต้นสังกัด	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำได้บริหำรจัดกำรทัง้ในส่วนงบประมำณ	 

สื่อและบริกำรอื่นใดทำงกำรศึกษำ	เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.		 ควรทบทวนโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน

	 2.	 ควรเพิ่มแนวด�ำเนินกำรในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมหลำกหลำยรูปแบบ	 เช่น	 กำรเพิ่มหลักสูตร

ห้องเรียนคู่ขนำน	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิกำร	กำรสนับสนุนสื่อ	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกฯ	เป็นต้น

	 3.	 ควรสนับสนุน	 ส่งเสริมกำรด�ำเนินกำรในโรงเรียนทัว่ไปจัดกำรเรียนรวม	 เช่น	 กำรพัฒนำระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิกำร		กำรสนับสนุนสื่อ	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกฯ	กำรสนับสนุนงบประมำณ	เป็นต้น

	 4.	 ควรพัฒนำระบบกำรคัดกรอง	 วินิจฉัย	 ช่วยเหลือคนพิกำร	 โดยสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงหลำย 

หน่วยงำน	เช่น	กำรศึกษำ	สำธำรสุข	และครอบครัว	(ครู	+	หมอ	+พ่อแม่)

	 5.	 กำรนิเทศติดตำมควรมีเครื่องมือนิเทศกลำง	 และควรพัฒนำระบบเทคโนโลยี	 สำรสนเทศกำร 

นิเทศด้ำนกำรศึกษำพิเศษ	เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 6.	 ควรปรับปรุงกำรสนับสนุนงบประมำณรำยหัวนักเรียนพิกำร	 โดยเฉพำะนักเรียนพิกำรใน 

โรงเรียนทัว่ไปจัดกำรเรียนรวมไม่เคยได้รับกำรสนับสนุนโดยตรง	 (ซึ่งมีนักเรียนจ�ำนวนมำก)	 และมีควำม 

เหลื่อมล�้ำกับนักเรียนพิกำรในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร

		 7.		 ควรต้องปรับปรุงระบบกำรสนับสนุนคูปองกำรศึกษำ	 กำรให้บริกำรสื่อ	 สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 

และบริกำรอื่นใดทำงกำรศึกษำ	

	 8.		 ระบบข้อมูลสำรสนเทศควรพัฒนำไม่ซ�้ำซ้อน	 เช่น	 ข้อมลูสำรสนเทศ	 (SET)	 กับระบบข้อมูลแผน 

IEP	Online

  

10.  โครงการการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		ตุลำคม	2561	–	กันยำยน	2562

วิธีด�าเนินงาน
กิจกรรม	1		เตรียมกำรก่อนสอบ

	 ส�ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้ข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของสถำนศึกษำในสังกัด	 ภำยใน 

วันที่		10		พฤศจิกำยน		2561	รำยงำนผลกำรส�ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้ข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี

ของสถำนศึกษำในสังกัดให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ภำยในวันที่		15		พฤศจิกำยน		2561
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กิจกรรม	2	ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ

	 กำรประชุมเตรียมสอบ	:	กำรประเมินด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน

	 กลุ่มเป้ำหมำย	 :	 ประธำนกลุ่มเครือข่ำย	 10	 คนและตัวแทนสนำมสอบสังกัดหน่วยงำนอืน่ๆ	 ได้แก่	

ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น	ศึกษำนิเทศก์สังกัดศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	 (โสตศึกษำ

จังหวดัขอนแก่น	ศรสัีงวำลขอนแก่น	ศกึษำนเิทศก์(อบจ.และเทศบำลนครขอนแก่น)	ในวนัพฤหสับดท่ีี	7	มีนำคม	

2562	ณ	ห้องประชุม	ดร.มังกร-ประภำ	ภักดิ์โพธิ์		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

กิจกรรม	3		จัดสอบ

	 จัดสอบในระหว่ำงวันที่	11-15	มีนำคม	

	 รับข้อสอบในระหว่ำงวันที่		10-11	มีนำคม	2562

	 รำยงำนผลกำรสอบ	ผ่ำน	E-mail	address	:	standardtestkk1@gmail.com

กิจกรรม	4	สรุปและรำยงำนผล

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ

	 กำรบริหำรจัดกำรสอบ	:	สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบ	174	แห่ง	(176	โรงเรียน)	สำมำรถน�ำส่งข้อมูล

นักเรียนรำยคนผ่ำนระบบ	NT	Access	ปฏิบัติงำน/กิจกรรมต่ำง	ๆ	ตำมระบุในคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	1	ปีกำรศึกษำ	2561	ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	

	 กำรด�ำเนินกำรสอบ	 :	 สถำนศึกษำทีเ่ป็นสนำมสอบในศูนย์สอบ	 RT	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	จ�ำนวน	174	แห่ง	สำมำรถบริหำรจัดกำรสอบตำมคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	1	ปีกำรศึกษำ	2561

	 กำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ	 :	คณะกรรมกำรทุกคนที่ได้รับกำรแต่งตั้งสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจ

เยี่ยมสนำมสอบ	โดยยึดแนวปฏิบัติตำมคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที่	1	ปีกำรศึกษำ	2561

	 กำรน�ำส่งข้อมูลผลกำรสอบ	 :	 สถำนศึกษำทีเ่ป็นสนำมสอบทุกแห่ง	 สำมำรถน�ำส่งข้อมูลผลกำรสอบ 

ผ่ำนระบบ	NT	Access	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด

เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ก�ำหนดให้ศูนย์สอบ 

ด�ำเนินกำรประเมินในภำคเรียนที	่ 2	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 ศูนย์สอบส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้ประชุมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง	 (ผอ.เขต-รอง	 ผอ.เขต-ศึกษำนิเทศก์/ประธำนกลุ่มเครือข่ำย)	 ใน 

วันจันทร์ที	่ 14	 มกรำคม	 2562	 เพื่อก�ำหนดวันสอบร่วมกัน	 มติทีป่ระชุมเห็นชอบจัดสอบ	 	 ในระหว่ำงวันที่	 

11-15	มีนำคม	2562	โดยมีประเด็นที่เห็นชอบร่วมกัน	ดังนี้

 1. ระดับชั้นและกลุ่มสาระที่ สพฐ.ก�าหนดให้ใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี

	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ได้ประกำศเกี่ยวกับแนวทำงกำรให้บริกำรข้อสอบ

มำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียนและให้บริกำรข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี	ในระดับ	ดังนี้
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	 	 ชั้นประถมศึกษำปีที่	2

	 	 ชั้นประถมศึกษำปีที่	4-5

	 	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	1-2

	 ใน	 4	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้	 คือ	 ภำษำไทย	 คณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ 

(ภำษำอังกฤษ)

แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

	 ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	เรื่อง	แนวทำงกำรใช้ข้อสอบในกำรสอบปลำย

ปีของผู้เรียน	ควำมว่ำ...

	 ข้อ	1....

	 ข้อ	2		ข้อสอบที่ใช้สอบปลำยปีของผู้เรียน	ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ	อำจเป็นกำรเขียนตอบแบบสั้น

หรือเขียนตอบแบบยำวร่วมด้วย

	 ข้อ	3		ข้อสอบที่ใช้สอบปลำยปีของผู้เรียน	สถำนศึกษำเลือกใช้ตำมแนวทำง	ดังนี้

	 	 3.1	 ข้อสอบของสถำนศึกษำเองทีเ่ป็นข้อสอบวัดกำรคิดขั ้นสูง	 มีกรอบโครงสร้ำงข้อสอบ 

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดตำมหลักสูตร	และมีกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำที่ได้มำตรฐำน

	 	 3.2	 ข้อสอบของสถำนศึกษำอืน่ทีเ่ป็นข้อสอบวัดกำรคิดขั ้นสูง	 มีกรอบโครงสร้ำงข้อสอบ 

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดตำมหลักสูตร	 และมีกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำทีไ่ด้มำตรฐำน	 เช่น	 

โรงเรียนทีม่ีอัตรำกำรแข่งขันสูง	 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย	 โรงเรียนอนุบำลประจ�ำจังหวัด	

เป็นต้น

	 	 3.3	 ข้อสอบทีพ่ัฒนำโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 หรือส�ำนักงำนเขต 

พื้นที่กำรศึกษำ
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1. ก�าหนดการบริหารจัดการการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  

ปีการศึกษา 2561

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดทรำบและด�ำเนินกำรตำม

หนังสือที่	ศธ	04025/3908	ลงวันที่	

12	พฤศจิกำยน	2562

-ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน	

เรื่อง	แนวทำงกำรใช้ข้อสอบในกำรสอบปลำยปีของ

ผู้เรียน

-ส�ำรวจข้อมูลเพื่อกำรด�ำเนินกำรประเมินด้วย

ข้อสอบปลำยปี ปีกำรศึกษำ	2561

12	พฤศจิกำยน	2561

ลงเว็บไซด์ในวันที่

13 พฤศจิกำยน 2561

เวลำ	13.56	น.

กลุ่มนิเทศฯ

2.

 

รำยงำนผลกำรส�ำรวจข้อมูลเพื่อกำรด�ำเนินกำร

ประเมินด้วยข้อสอบปลำยปี	ปีกำรศึกษำ	2561	

ผ่ำน	E-mail	:	bet11obec@gmail.com	และ

bet22obec@gmail.com

15	ธันวำคม	2561

ปฏิบัติตำม

หนังสือส่ังกำรที	่ศธ	04004/

ว	1301	ลงวันที่	6	

พฤศจิกำยน	2561

กลุ่มนิเทศฯ

3. รำยงำนผลกำรส�ำรวจข้อมูลเพื่อกำรด�ำเนิน

กำรประเมินด้วยข้อสอบปลำยปี	ปีกำรศึกษำ	

2561	ให้ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	ติดตำม

และประเมินผลกำรศึกษำทรำบ

25	ธันวำคม	2561 ศน.ชนกกำญ

จน์

4	. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดทรำบตำมหนังสือที่	

ศธ	04025/25	ลงวันที่	3	มกรำคม	2562

3	มกรำคม	2562 กลุ่มนิเทศฯ

5. นิเทศ	ติดตำมสถำนศึกษำที่ใช้ข้อสอบ

ของตนเอง	(ดูข้อสอบและร่องรอยหลักฐำน

กระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ)

กุมภำพันธ์	2562 กลุ่มนิเทศฯ

6. ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบ

ระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ

กุมภำพันธ์	2562 ศูนย์สอบ

7. สพฐ.จัดส่งแผ่นซีดีข้อสอบและกระดำษ

ค�ำตอบมำยังศูนย์สอบ

กุมภำพันธ์	2562 สพฐ.

8. ศูนย์สอบจัดพิมพ์ข้อสอบและกระดำษค�ำตอบ กุมภำพันธ์	2562 ศูนย์สอบ
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

9. ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ

และสนำมสอบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสอบ

กุมภำพันธ์	2562 ศูนย์สอบ

10. ศูนย์สอบด�ำเนินกำรจัดสอบ มีนำคม	2562 ศูนย์สอบ

11. ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนำมสอบ มีนำคม	2562 ศูนย์สอบ

จ�านวนสถานศึกษาที่ขอใช้ข้อสอบที่พัฒนาโดย สพฐ. ในการสอบปลายปีของผู้เรียน

	 สถำนศึกษำทีแ่จ้งควำมประสงค์ขอใช้ข้อสอบทีพ่ัฒนำโดย	 สพฐ.ในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน		 

ปีกำรศึกษำ	2561	จ�ำแนกตำมสังกัด	ดังนี้

	 1)		ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 	 -	 สถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก	สพฐ.				 จ�ำนวน				42	แห่ง	

	 	 -	 สถำนศึกษำที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิมพ์แบบทดสอบ/อื่นๆ	 จ�ำนวน		107	แห่ง	

	 2)		ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน		 แจ้งขอใช้ข้อสอบมำตรฐำน	จ�ำนวน			6	แห่ง

	 3)	 เทศบำลเมืองขอนแก่น	 แจ้งขอใช้ข้อสอบมำตรฐำน	จ�ำนวน	11	แห่ง

	 4)		องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 แจ้งขอใช้ข้อสอบมำตรฐำน	จ�ำนวน	19	แห่ง

ปัญหาและอุปสรรค 
	 กำรประเมินด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 ก�ำหนดเป็น 

ช่วงเวลำ	 ระหว่ำงวันที่	 11-15	 มีนำคม	 2562	 ซึ่งปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทีส่�ำนักทดสอบกำรทำงกำรศึกษำ	 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งให้ด�ำเนินกำร	 เมือ่ศูนย์สอบปฏิบัติตำมอำจจะส่งผลให ้

คะแนนผลกำรทดสอบมีควำมคลำดเคลือ่น	 ควำมน่ำเชื ่อถือของคะแนนจะมีน ้อยกว่ำกำรทดสอบ	 

O-NET	 สำรสนเทศผลกำรทดสอบอำจจะไม่สะท้อนคุณภำพของผู้เรียนทีแ่ท้จริง	 ไม่คุ้มค่ำกับงบประมำณที	่ 

สพฐ.จัดสรรให้



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 97

11.  โครงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		ตุลำคม		2561-กันยำยน	2562	

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส�าหรับครูพี่เลี้ยง 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำ 

จัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ	

			 ค�ำว่ำ	“สะเตม็”	หรอื	“STEM”	เป็นค�ำย่อจำกภำษำอังกฤษของศำสตร์	4	สำขำวชิำ	ได้แก่	วทิยำศำสตร์	

(Science)	 เทคโนโลยี	 (Technology)	 	 วิศวกรรมศำสตร์(Engineering)	 และคณิตศำสตร์	 (Mathematics)		 

หมำยถึงองค์ควำมรู้	 วิชำกำรของศำสตร์ทัง้สีท่ีม่ีควำมเชื่อมโยงกันในโลกของควำมเป็นจริงทีต่้องอำศัยองค ์

ควำมรู้ต่ำง	 ๆ	 มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกันในกำรด�ำเนินชีวิตและกำรท�ำงำน	 ค�ำว่ำ	 STEM	 ถูกใช้ครั้งแรกโดย 

สถำบันวิทยำศำสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ	 (the	 National	 Science	 Foundation:	 NSF)	 ซึ่งใช้ค�ำนี ้

เพื่ออ้ำงถึงโครงกำรหรือโปรแกรมทีเ่กี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์	 	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศำสตร์	 และคณิตศำสตร	์

อย่ำงไรก็ตำมสถำบันวิทยำศำสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำไม่ได้ให้นิยำมทีช่ัดเจนของค�ำว่ำ	 STEM	 มีผล 

ให้มีกำรใช้และให้ควำมหมำยของค�ำนีแ้ตกต่ำงกันไป	 (Hanover	 Research,	 2011,	 p.5)	 เช่น	 มีกำรใช้ค�ำว่ำ	

STEM	 	 ในกำรอ้ำงอิงถึงกลุ่มอำชีพทีม่ ีควำมเกี ่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์	 	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศำสตร	์ 

และคณิตศำสตร์	

	 สะเต็มศึกษำ	คือ	แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมรู้ใน	4	สหวิทยำกำร	ได้แก่	วิทยำศำสตร์	

วิศวกรรม	 เทคโนโลย	ี และคณิตศำสตร์	 โดยเน้นกำรน�ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตจริง	 รวมทัง้กำรพัฒนำ

กระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่	 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิต	 และกำรท�ำงำน	 ช่วยนักเรียนสร้ำงควำม 

เชื่อมโยงระหว่ำง	 4	 สหวิทยำกำร	 กับชีวิตจริงและกำรท�ำงำน	 	 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเป็นกำร 

จัดกำรเรียนรู้ทีไ่ม่เน้นเพียงกำรท่องจ�ำทฤษฎีหรือกฎทำงวิทยำศำสตร์	 และคณิตศำสตร์	 แต่เป็นกำรสร้ำง 

ควำมเข้ำใจทฤษฎีหรือกฎเหล่ำนัน้ผ่ำนกำรปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะกำรคิด	 	 ตั้งค�ำถำม 

แก้ปัญหำและกำรหำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ	พร้อมทั้งสำมำรถน�ำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณำกำร

กับชีวิตประจ�ำวันได้

	 กำรจดักำรเรยีนรูต้ำมแนวทำงสะเตม็มีลักษณะ		5		ประกำรได้แก่	(1)	เป็นกำรสอนท่ีเน้นกำรบูรณำกำร	

(2)	ช่วยนักเรียนสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเนื้อหำวิชำทั้ง	4	กับชีวิตประจ�ำวันและกำรท�ำอำชีพ		(3)	เน้นกำร

พัฒนำทักษะในศตวรรษที	่ 21	 	 (4)	 ท้ำทำยควำมคิดของนักเรียน	 	 และ	 (5)	 เปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดง 

ควำมคิดเห็น	และควำมเข้ำใจที่สอดคล้องกับเนื้อหำทั้ง	4	วิชำ		จุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง

สะเต็มศึกษำ	 คือ	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่ำของกำรเรียนวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลย	ี วิศวกรรมศำสตร	์

และคณิตศำสตร์		และเห็นว่ำวิชำเหล่ำนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำมำรถน�ำมำใช้ได้ทุกวัน

วิธีด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้รับมอบหมำยจำกสถำบันส่งเสริมกำร

สอนวิทยำศำสตร์	(สสวท.)	ให้จัดอบรมให้กับครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทำงไกลสะเต็มศึกษำ	ปี	2562		ตำมโครงกำร 

บูรณำกำรสะเต็มศึกษำ	 ปีงบประมำณ	 2562	 ในเดือนมีนำคม	 2562	 ทำงส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

ประถมศึกษำขอนแก่นจึงได้มอบหมำยให้	 นำงสำวฉวีวรรณ	 	 แก้วหล่อน	 ศึกษำนิเทศก์	 ช�ำนำญกำรพิเศษ	 
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จัดกำรอบรมครูพี่เลีย้งสะเต็มศึกษำด้วยระบบทำงไกล	 โดยใช้โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น	 (สพฐ.	 064)	 เป็น 

สถำนที่อบรมจ�ำนวน	5	ดังนี้

	 1)	 วันที่	7	-	10	มีนำคม	2562	ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	เรื่อง	ตรวจพันธุ์ทันด่วน		

	 2)	 วันที่	28-30	มีนำคม	2562	ระดับประถมศึกษำตอนต้น	เรื่อง	หนูหนูกับ	ZOO	ใหม่			

	 3)	 วันที่	19-21	 เมษำยน2562	 ระดับประถมศึกษำตอนปลำย	 เรื่อง	 “เก็บดำวมำฝำกเธอ”	 มีผู้เข้ำ 

อบรม	27	คน

	 4)	 วันที่	9-11	พ.ค.	2562	เรื่อง	ขนส่งทันใจ	ลื่นไถล	มีผู้เข้ำอบรม	34	คน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 วันที่	 7	 -	 10	มีนำคม	 2562	 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	 เรื่อง	 ตรวจพันธุ์ทันด่วน	 	 มีครูสังกัด	 

สพม.	 25	 	 เทศบำล	 	 องค์กำรบริหำรรำชกำรจังหวัด	 กำรศึกษำนอกโรงเรียน	 และเอกชน	 มำเข้ำร่วมอบรม 

จ�ำนวน		16	คน

	 2.	 วันที่	28-30	มีนำคม	2562	ระดับประถมศึกษำตอนต้น	เรื่อง	หนูหนูกับ	ZOO	ใหม่		มีครูสังกัด

เทศบำล		องค์กำรบริหำรรำชกำรจังหวัด	กำรศึกษำนอกโรงเรียน		สพป.ขก.1-5		และเอกชน	มำเข้ำร่วมอบรม

จ�ำนวน		24	คน

	 3)		วันที่	19-21	เมษำยน2562	ระดับประถมศึกษำตอนปลำย	เรื่อง	“เก็บดำวมำฝำกเธอ”			มีครูสังกัด	

เทศบำล	 	องค์กำรบริหำรรำชกำรจังหวัด	กำรศึกษำนอกโรงเรียนสพป.ขก.1-5	 	และเอกชน	มำเข้ำร่วมอบรม

จ�ำนวน		27	คน

	 4)		วันที่	9-11	พ.ค.	2562	ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	เรื่อง	ขนส่งทันใจ	ลื่นไถล	มีครูสังกัด	สพม.	25		

เทศบำล	 	 องค์กำรบริหำรรำชกำรจังหวัด	 กำรศึกษำนอกโรงเรียนสพป.ขก.1-5	 และเอกชน	 มำเข้ำร่วมอบรม

จ�ำนวน		34	คน

	 5)		ศูนย์	สพป.ขก.	1		มีครูพี่เลี้ยงที่ผ่ำนกำรอบรมทั้งสิ้นจ�ำนวน	101	คน		

เชิงคุณภาพ
	 1)	 สถำนที่อบรมมีควำมเหมำะสมกับจ�ำนวนของผู้เข้ำอบรม

	 2)	 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์	สื่อสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	เครื่องฉำย	ไมค์	และจอฉำยเหมำะสม

	 3)	 ระบบกำรถ่ำยทอดแสงสีเสียงดี

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส�าหรับครูพี่เลี้ยง  จ�านวน  3  รุ่น
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน

	 กำรอบรมครูวิทยำศำสตร์		คณิตศำสตร์		และเทคโนโลยี		โดยส่งสัญญำณไปยังโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม	

ซึ่งโรงเรียนอนุบำลขอนแก่นได้รับเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ	 (STEM	 

Education)		ได้ด�ำเนินกำรอบรม	3		ระดับ	ดังนี้

	 1.	 วันที่		25	-	27	เมษำยน	2562		ระดับประถมศึกษำตอนปลำย	(เก็บดำวมำฝำกเธอ)

	 2.	 วันที่		9	-11	พฤษภำคม	2562		ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	(ขนส่งทันใจ	ลื่นไถลก็ไม่กลัว)

	 3.	 วันที่		24-	26	พฤษภำคม	2562		ระดับประถมศึกษำตอนต้น	(หนูหนูกับ	Zoo	ใหม่)
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วิธีด�าเนินงาน

	 โดยโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น	 ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทำงไกลให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำย 

และครูในกลุ่มโรงเรียนทั่วไป	ของ	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ระดับชั้นละ	60		คน	รวมจ�ำนวน	180	คน

											1.		ด�ำเนินกำรเขียนโครงกำรเสนอ	สพป	ขอนแก่น	เขต	1	

											2.	 ครูพี่เลี้ยงลงทะเบียนอบรม	ณ	สพป	ขอนแก่น	เขต	1		จ�ำนวน	3	รุ่น	ดังนี้

	 	 1.	 วันที่	28	–	30		มีนำคม	2562		ระดับประถมศึกษำตอนต้น		(หนูหนูกับ	Zoo	ใหม่)

	 	 2.	 วันที่	4	–	6		เมษำยน	2562		ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	(ขนส่งทันใจ	ลื่นไถลก็ไม่กลัว)

	 	 3.	 วันที่	19-	21	เมษำยน	2562	ระดับประถมศึกษำตอนปลำย	(เก็บดำวมำฝำกเธอ)

	 3.	 แจ้งเขตพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยีลงทะเบียน 

อบรมตำมวันเวลำของแต่ละรุ่น	จ�ำนวน	3	รุ่น	ดังนี้

	 	 1.	 วันที่		25	-	27	เมษำยน	2562		ระดับประถมศึกษำตอนปลำย	(เก็บดำวมำฝำกเธอ)

	 	 2.	 วันที่		9	-11	พฤษภำคม	2562		ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	(ขนส่งทันใจ	ลื่นไถลก็ไม่กลัว)

	 	 3.	 วันที่		24-	26	พฤษภำคม	2562		ระดับประถมศึกษำตอนต้น	(หนูหนูกับ	Zoo	ใหม่)

	 4.	 ตรวจสอบรำยชื่อผู้รับกำรอบรม

	 5.	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนและประชุมวำงแผนกำรอบรม

	 6.	 ด�ำเนินกำรจัดอบรมตำมวันเวลำที่ก�ำหนด

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ  

ครูผู้จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยี	 ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำยขับเคลือ่น 

สะเต็มศึกษำและโรงเรียนสังกัด	 สพป	 ขอนแก่น	 เขต	 1	 จ�ำนวน	 180	 คน	 มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจกำรจัด 

กิจกรรมกำรเรียนรู้	 เชิงบูรณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำมำกขึ้น	 และมีแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็ม 

ศึกษำในโรงเรียนได้

ด้านคุณภาพ

	 1.		 ครูผู้จัดกำรเรียนรู ้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยี	 ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำยขับ 

เคลือ่นสะเต็มศึกษำโรงเรียนสังกัด	 สพป	 ขอนแก่น	 เขต	 1	 ทีเ่ข้ำรับกำรอบรม	 	 	 ร้อยละ	 100	 	 ได้รับควำมรู้ 

และมีควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำ	

	 2.		 ครูผู้จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยี	 ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำยขับเคลื่อน

สะเต็มศึกษำ	 โรงเรียนสังกัด	สพป	ขอนแก่น	 เขต	1	ที่เข้ำรับกำรอบรม	ร้อยละ	80	ผ่ำนกำรอบรมด้วยระบบ 

ทำงไกล
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12.  โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปี 2562
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน	 	ปีกำรศึกษำ	2561

วิธีการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินนักเรียนทีจ่บหลักสูตร 

กำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	2560	ปีกำรศึกษำ	2561	โดยมีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น	11	โรงเรียน		

รำยละเอียดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	มีดังนี้

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 1.		 ด�ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงทีส่ �ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก�ำหนด	

	 2.		 แนวทำงกำรด�ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียน	

	 	 2.1	กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงที่	สพฐ.	ก�ำหนด	

	 	 	 -		ตรวจสอบจ�ำนวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง	ขนำดเล็ก	ขนำดกลำง	และขนำดใหญ่

	 	 	 -		แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ�ำนวน	2	ชุด	

	 	 ชุดที่	1	 เป็นคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร	 ประกอบด้วย	 ผอ.สพป.	 หรือ	 รอง	 ผอ.สพป.	 ทีไ่ด้รับ 

มอบหมำยเป็นประธำน	และศกึษำนิเทศก์ท่ีรบัผิดชอบงำนกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ชุดที่	2	 คณะกรรมกำรประเมินพฒันำกำร	ประกอบด้วย	คณะอนุกรรมกำร	4	คน	ได้แก่	ครปูระจ�ำ

ชั้นท�ำหน้ำที่จัดประสบกำรณ์	1	คน	และคณะอนุกรรมกำร	3	คน	เป็นศึกษำนิเทศก์หรือครูผู้สอนปฐมวัย

	 	 	 -	 คณะกรรมกำรที่ไม่ใช่ครูประจ�ำชั้นเป็นคนสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 	 -		ครูประจ�ำชั้นศึกษำชุดกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์เตรียมสือ่–อุปกรณ์ให้พร้อม	 และ 

ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมตำรำง	

	 	 	 -	 คณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำร	 และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลกำรประเมินให้แล้ว 

เสร็จภำยในเดือน	มีนำคม	2562

	 	 2.2	กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่	สพฐ.	ก�ำหนด	

			 	 	 -	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ประชุมชี้แจงผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน

	 	 	 -	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรระดับโรงเรียน	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นประธำน	

ครูวิชำกำร	และครูประจ�ำชั้นอนุบำลท�ำหน้ำที่จัดประสบกำรณ์ตำมชุดกิจกรรมเป็นกรรมกำร	จ�ำนวน	3	คน
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	 	 	 -	 คณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรศึกษำคู่มือกำรด�ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรชุดกิจกรรม

กำรจัดประสบกำรณ์	และคู่มือบันทึกข้อมูลกำรประเมินพัฒนำกำร	จัดเตรียมสื่อ/วัสดุ-อุปกรณ์	

	 	 	 -		จัดประสบกำรณ์ตำมตำรำงประเมินพัฒนำกำรและบันทึกลงในแบบบันทึกผลพร้อมทัง้

รำยงำนผลข้อมูลให้กับ	สพป.	ภำยในเดือน	เมษำยน	2562	

วิธีการประเมินพัฒนาการ 
	 1.		 ครูประจ�ำชั้นจัดกิจกรรมตำมชุดกำรจัดประสบกำรณ์ตำมตำรำงกิจกรรมประจ�ำวันปกติ

	 2.		 คณะอนุกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรเก็บข้อมูลเฉพำะนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำนั้น

	 3.		 กำรจัดกิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมให้มีกำรวำงแผนกำรประเมิน	 และกำรรวบรวมข้อมูล 

ผลกำรประเมิน	

	 4.		 กำรสรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรลงในแบบบันทึกผลให้ตรงควำมเป็นจริงมำกที่สุด	

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.		 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงที่	 สพฐ.	ก�ำหนด	มีจ�ำนวน	 	11	 โรงเรียน	 ได้ด�ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำร

นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	2560	ปีกำรศึกษำ	2561

	 2.		 โรงเรยีนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำงที	่สพฐ.	ก�ำหนด	มีจ�ำนวน	135	โรงเรยีนได้ด�ำเนินกำรประเมินพฒันำกำร

นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	2560	ปีกำรศึกษำ	2561

เชิงคุณภาพ   
	 1.	 โรงเรียนได้ด�ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำ	ของ

นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	2560	ปีกำรศึกษำ	2561		

	 2.		 นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำ	ผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำน

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	2560

	 3.		 โรงเรียนรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญำ 

ในภำพรวมระดับโรงเรียน	และเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
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ปัญหาและอุปสรรค
	 ครูขำดทักษะกำรประเมินทีห่ลำกหลำยรูปแบบและวิธีกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรประเมินพัฒนำกำร

และกำรเรียนรู้ของเด็ก	 กำรประเมินพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ทีด่ีต้องผสมผสำนเป็นเนือ้เดียวกันกับกำร 

จัดประสบกำรณ์กำรประเมินทีด่ีต้องใช้วิธีกำรทีห่ลำกหลำย	 ไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึง่เพรำะวิธีกำรแต่ละวิธีจะ 

มีจุดแข็งและจุดอ่อนทีแ่ตกต่ำงกัน	 มีควำมเหมำะสมกับลักษณะของข้อมูลทีแ่ตกต่ำงกัน	 ครูต้องฝึกฝนจน 

มีทักษะในกำรสังเกตเด็ก	 พูดคุยกับเด็กอย่ำงเหมำะสม	 รวมทัง้มีควำมไวต่อสิง่ทีค่วรบันทึกหรือเก็บตัวอย่ำง	 

หำกครูมีทักษะเหล่ำนี้ก็จะท�ำให้กำรประเมินตรงตำมสภำพจริงยิ่งขึ้น

แนวทางแก้ไข 
	 กำรประเมินพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เป็นสิง่ทีค่วรเกิดขึ้นควบคู่ไปกับกำรจัดประสบกำรณ์ตำม 

ปกติในกิจวัตรประจ�ำวัน	 ครูท ีป่ระเมินอย่ำงต่อเนือ่งและเป็นระบบจะสำมำรถใช้หลักสูตรและจัด 

ประสบกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย	และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของเด็ก	หลักในกำรประเมินควรปฏิบัติ	

ดังนี้

	 1.	 ประเมินพัฒนำกำรของเด็กครบทุกด้ำนและน�ำผลมำพัฒนำเด็ก

	 2.	 ประเมินเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม�่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี

	 3.	 สภำพกำรประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจกรรมประจ�ำวัน

	 4.	 ประเมินอย่ำงเป็นระบบ	มีกำรวำงแผนเลือกใช้เครื่องมือ	และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐำน

	 5.	 ประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรหลำกหลำยเหมำะกับเด็ก	 รวมทัง้ใช้แหล่งข้อมูลหลำยๆ	 ด้ำน 

ไม่ควรใช้กำรทดสอบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 กำรประเมินพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เป็นองค์ประกอบทีส่�ำคัญอย่ำงยิง่ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

เป็นกระบวนกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและควำมสำมำรถของเด็กในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ทัง้ในเชิงปริมำณ 

และเชิงคุณภำพอย่ำงต่อเนือ่ง	 แล้วน�ำมำเรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ 

เด็กหรือกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่เด็ก	 ควรเลือกใช้เครื่องมือในกำรประเมินทีห่ลำกหลำย	 กำรประเมิน 
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พัฒนำกำรและกำรเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัยควรเป็นกำรประเมินแบบไม่เป็นทำงกำร	 วิธีกำรเก็บรวบรวม 

ข้อมูลในกำรประเมินที่เหมำะสมคือ	กำรสังเกตหรือกำรสนทนำกับเด็ก	แล้วบันทึกอย่ำงเป็นระบบ

13.  โครงการในการอบรมขยายผลเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		มีนำคม-เมษำยน		2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 วำงแผนกำรด�ำเนินกำร

	 2.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน/ประชุม

	 3.	 ด�ำเนินโครงกำร

	 4.	 รำยงำนโครงกำร

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น	เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	852	คน

เชิงคุณภาพ
	 1.	 ผู้เข้ำอบรมมีควำมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์

	 2.	 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจในกำรเป็นจิตอำสำ	 เป็นต้นแบบทีดี่ให้กับผู้อืน่	 เป็นแบบอย่ำงใน

กำรปฏิบัติตนในรูปแบบของจิตอำสำ
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ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรอบรมทีเ่กี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์	 รูปแบบในกำรจัดจึง

แตกต่ำงจำกกำรจัดอบรมทั่วไป	ต้องศึกษำระเบียบ/วิธีกำร	ที่เป็น	อย่ำงถูกต้องและเคร่งครัดในทุกรำยละเอียด

	 2.	 กลุ่มเป้ำหมำยทีก่�ำหนด	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ก�ำหนดให้มำจำกทุก 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	800	คน	เป็นจ�ำนวนที่มำก	ในเรื่องของกำรำจัดหำสถำนที่/ที่จอดรถ	สถำนที่จัดงำน

ที่เหมำะในกำรจัดงำน	มีน้อย	มีข้อจ�ำกัดเรื่องสถำนที่จอดรถ	และงบประมำณที่จัดสรร

	 3.	 ผู้เข้ำอบรม	ไม่เข้ำอบรมตำมเวลำที่ก�ำหนด

	 4.	 ผู้เข้ำอบรมตอบแบบสอบถำมจ�ำนวนน้อย

แนวทางแก้ไข
	 1.	 ต้องศึกษำรำยละเอียด	 ทุกขัน้ตอนกำรด�ำเนินงำน	 โดยประสำนกับหัวหน้ำวิทยำกร	 โครงกำรจิต

อำสำ	904	วปร.

	 2.	 ต้องจัดเตรียมสถำนที่ให้เหมำะสม	เช่น	ศูนย์ประชุมไคร์	หอประชุมกำญจนำภิเษก

	 3.	 จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม	ไม่ควำรเกิน	300	คน8/ครั้ง

	 4.	 ควรให้สิ่งจูงในกำร	ตอบแบบสอบถำม	เช่น	ลิงค์แบบสอบถำม		แจกปำกกำ	ดินสอ

	 5.	 ให้แต่ละเขตพื้นที่ด�ำเนินกำรให้พื้นที่ของตนเอง	เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรอบรมเป็น	 1	 วัน	 เพื่อทีจ่ะเป็นกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและร�ำลึกในสถำบัน 

พระมหำกษัตริย์
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14.  โครงการเอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		17		กรกฎำคม		2562

วิธีด�าเนินงาน
	 สพฐ.	จดัสรรงบประมำณ	จ�ำนวน	5,000	บำท	(ห้ำพนับำทถ้วน)	มำเพื่อให้	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ด�ำเนิน

กำรคัดเลือกทีมตัวแทนนักกีฬำฯ	 ในระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

จ�ำนวน	3	โรงเรียน		ดังนี้

	 (1)	 โรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำคำร

	 (2)	 โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง

	 (3)	 โรงเรียนบ้ำนหนองปิง

ด�ำเนินกำรคัดเลือก	 ในวันที	่ 17	 กรกฎำคม	 2562	ณ	 สนำมกีฬำโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง	 อ�ำเภอบ้ำนฝำง 

จังหวัดขอนแก่น	ให้เป็นตัวแทนทีมนักกีฬำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	2	ทีม	ประกำศผลกำรคัดเลือกทีม

ทีช่นะเลิศ	 ที่	 1	 ได้แก่ชนะเลิศที	่ 1	 โรงเรียนบ้ำนหนองปิง	 	 รองชนะเลิศ	 ได้แก่โรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำคำร 

เป็นตัวแทนทีมนักกีฬำระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 เพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภำคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ	

	 สพฐ.	จัดสรรงบประมำณ	จ�ำนวน	20,000	บำท	(สองหมื่นบำทถ้วน)	มำเพื่อให้	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	

ส่งทีมตัวแทนนักกีฬำฯ	ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ที่จะเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภำคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 จ�ำนวน	 	 20,000	 บำท	 (สองหมืน่บำทถ้วน)	 แจ้งโรงเรียนในสังกัด	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 

ทีเ่ป็นตัวแทนทีมนักกีฬำฯ	 ระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 2	 ทีม	 เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน 

ระดับภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในวันเสำร์ที่	 	 22	 	ธันวำคม	 	2562	 	ณ	สนำมกีฬำกลำงจังหวัดขอนแก่น	

อ�ำเภอเมือง	จงัหวดัขอนแก่น		ได้ทีมตวัแทนนักกฬีำฯ	คอืโรงเรียนบ้ำนหนองปิง	และโรงเรียนบ้ำนโนนรังวทิยำคำร	

จัดโดย	สพฐ.และบริษัท	เอ.พี	ฮอนด้ำ	จ�ำกัด	

ผลการด�าเนินงาน 
เชิงปริมาณ
	 โรงเรียนในสังกัด	 จ�ำนวน	 3	 โรงเรียน	 ทีส่่งทีมนักกีฬำทีเ่ป็นนักเรียนระดับประถมศึกษำชั้นปีที่	 4-6	 

อำยุระหว่ำง	 10-12	 ปี	 ทั้งชำยและหญิง	 ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรคัดเลือกทีมนตัวแทน 

นักกีฬำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ		

เชิงคุณภาพ 
	 โรงเรยีนในสังกดัท่ีเป็นทีมตวัแทนนักกฬีำระดบัเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ	จ�ำนวน	2	ทีม	ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขนั

ในระดบัภมิูภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ	และเดก็นักเรยีนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ	ได้รบักำรเสริมสร้ำงคณุธรรมพื้นฐำน	

8	ประกำร	ประกอบด้วย	ขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย์	มีควำมรับผิดชอบ	ตรงต่อเวลำ		มีวินัย	สุภำพ	สะอำด	สำมัคคี	

และมีน�ำ้ใจ	 	 ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ	 กำรพัฒนำควำมคิด	 รู้แพ	้ 

รู้ชนะ	รู้อภัยและมีน�้ำใจนักกีฬำแก่ทุกคน
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15.  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		ระหว่ำงวันที่		9	–	11		สิงหำคม		2562	

	 ณ		ค่ำยลูกเสือแก่นนคร		ต.โคกสี		อ.เมือง		จ.ขอนแก่น

วิธีด�าเนินงาน 
	 1.		 เสนอขออนุมัติโครงกำร

	 2.		 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 3.		 ประชุมคณะกรรมกำร	วำงแผนหลักสูตรกำรอบรม

	 4.		 ฝึกอบรมตำมหลักสูตร

	 5.		 ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม

	 6.		 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 นักเรียนระดับชั้น	ม.ต้น	โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด	จ�ำนวน	44	โรงเรียน	ๆ	ละ	8	คน	

จ�ำนวน	325	คน	ครูผู้ควบคุมและเป็นวิทยำกรพี่เลี้ยงโรงเรียนละ	1	คน	จ�ำนวน	44	คน	รวมทั้งสิ้น	396		คน		

เชิงคุณภาพ
	 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียนให้เข้มแข็ง	 	 จัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัย 

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ	 	 นักเรียนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทำงลูกเสือ	 และวิทยำกร

ภำยนอก	 ได้แก่	 	 ต�ำรวจ	 D.A.R.E.	 จำกสถำนีต�ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	 และ	 เรือนจ�ำกลำงจังหวัดขอนแก่น 

ในกำรป้องกัน			และมีภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดรวมทั้งภัยคุกคำมอื่น	ๆ 	ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว	

รวมท้ังเป็นแกนน�ำในกำรจดักจิกรรมป้องกนัปัญหำยำเสพตดิ	และเฝ้ำระวงัปัญหำภยัคกุคำมอ่ืน	ๆ 	ในสถำนศกึษำ		

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 ด�ำเนินกำรในช่วงฤดูฝนจึงเป็นอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมและกำรพักแรม				

	 2.		 นักเรียนเป็นนักเรียนระดับชั้น	ม.ต้น	และต่ำงโรงเรียน		ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทะเลำะวิวำท

	 3.			มีนักเรียนหญิง	(เนตรนำรี)	เข้ำร่วมกิจกรรมน้อยกว่ำลูกเสือ
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แนวทางแก้ไข 
	 1.		 แก้ไขปัญหำโดยใช้ใต้ถุนอำคำรเรียนเป็นที่จัดกิจกรรมและกิจกรรมรอบกองไฟ

											2.		แก้ปัญหำโดยขอรับกำรสนับสนุนต�ำรวจสำยตรวจ	 ตรวจตรำควำมสงบเรียบร้อยภำยในค่ำยและ

สถำนที่จัดกิจกรรม	ทั้งกลำงวันและกลำงคืน

	 3.		 แก้ไขโดยจัดที่พักแรมส�ำหรับผู้หญิงโดยเฉพำะแยกต่ำงหำกจำกลูกเสือ



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 109

16.   โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินการ		1	ตุลำคม	2561	–	30	กันยำยน	2562

วิธีการด�าเนินงาน           
	 1.		 เสนอโครงกำร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.		 แต่งตั้งคณะท�ำงำนและประสำนงำนที่เกี่ยวข้อง			 	 	 	 	

	 3.		 ด�ำเนินกำร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4.		 สรุปและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 ร้อยละ	90	ของบริเวณพื้นที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ได้รับ

	 2.		 ร้อยละ	90	ของตัวอำคำร	ได้รับกำรซ่อมแซม	ปรับปรุงให้มีควำมสวยงำม	มั่นคงถำวร	ปลอดภัย

เชิงคุณภาพ            
	 1.		 บริเวณพื้นที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ

ภูมิทัศน์อย่ำงสวยงำม	 เป็นแบบอย่ำงทีด่ีแก่ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำในสังกัดน�ำไปเป็นแบบอย่ำง 

ในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์		 	 	 	 	 	 	 	

	 2.		 อำคำรส�ำนักงำนมีควำมสะอำด	 สวยงำม	 ถูกสุขลักษณะ	 มัน่คงแข็งแรง	 ปลอดภัย	 สวยงำม	 

สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และผู้มำรับบริกำรมีควำมประสะดวก	

ประทับใจ
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ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 อำคำรส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 เป็นอำคำรทีใ่ช้มำนำกำร 

เสื่อมสภำพมีมำกและมีกำรซ่อมแซมบ่อย	กำรซ่อมแซมแต่ละจุดใช้เงินเป็นจ�ำนวนมำก	 	 	 	

	 2.		 งบประมำณมีไม่เพียงพอต่อกำรซ่อมแซม	

แนวทางแก้ไข 
	 1.		 เมื่อพบควำมช�ำรุดของตัวอำคำรควรรีบด�ำเนินกำรซ่อมทันทีเพื่อไม่ให้ควำมเสียหำยมีมำก

	 2.		 ตรวจควำมเรียบร้อยของระบบสำธำรณูปโภคเป็นประจ�ำ													

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา           
	 ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงใหม่	เช่น	หอประชุม	เพรำะค่ำซ่อมแซมบ่อย
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17.  โครงการคัดกรองนักเรียนยากจน (Conference)
กระบวนการด�าเนินงาน
ระยะเวลาด�าเนินงาน			ตุลำคม	2561-กันยำยน	2562	

วิธีด�าเนินงาน 
	 -		 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 แจ้งส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	เขต	1	ด�ำเนินกำรประชุมชี้แจงกำรด�ำเนินงำนกำรจัดท�ำข้อมูลระบบกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนผ่ำน

ระบบ	Tele	Conference			ประจ�ำภำคเรียนที่	2/2561	เมื่อวันจันทร์ที่	12	พฤศจิกำยน	2562	เวลำ	08.30-

15.00	.น	ณ	ห้องประชุม	72	ปี		ดร.ประภำภักดิ์โพธิ์		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	

1	โดยมีผู้บรหิำรสถำนศกึษำและครผูู้รบัผิดชอบงำนคดักรองนักเรียนยำกจนของโรงเรียนในสังกดัส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	เข้ำร่วมกำรประชุม

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 -		 ผู้บรหิำรสถำนศกึษำและครผูู้รบัผิดชอบงำนคดักรองนักเรยีนยำกจนของโรงเรยีนในสังกดัส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1 จ�ำนวน	159	คน	ได้รับทรำบแนวทำงและปฏิทินกำรด�ำเนิน

กำรคัดกรองนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ	

เชิงคุณภาพ
	 -		 นักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 

เขต	1	ได้รับเงินอุดหนุนรำยหัว	5	ชนิด	เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน		ดังนี้

	 (1)		จัดกำรเรียน			 	

	 (2)		หนังสือ			 	

	 (3)		อุปกรณ์

	 (4)		เครื่องแบบ				

	 (5)		พัฒนำผู้เรียน

นักเรียนระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	 เขต	1ที่มีควำมยำกจนและยำกจนพิเศษ	ได้รับกำรคัดกรองให้ได้รับกำรอุดหนุนรำยหัว	 เพื่อบรรเทำ

ควำมเดือดร้อน

ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 -		 นักเรียนระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ที่มีควำมยำกจนและยำกจนพิเศษ	 ได้รับกำรคัดกรองให้ได้รับกำรอุดหนุน 

รำยหัว	เพื่อลดควำมเหลื่อล�้ำในกำรศึกษำ	จนส�ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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18.  โครงการอบรมคุณธรรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน			 รุ่นที่	1		วันที่		4-6		ตุลำคม		2561

																													 รุ่นที่	2		วันที่		27-29		ตุลำคม		2561

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 ขออนุมัติโครงกำร

	 2.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน

	 3.	 ประสำนหน่วยงำนทีเ่กี ่ยวข้อง	 ประสำนติดต่อขอให้สถำนศึกษำและหลักสูตรกำรอบรมกับ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน	ต�ำบลบ้ำนค้อ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 4.	 ด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	 ใช้กระบวนกำรฝึกปฏิบัติ	 โดยใช้หลักสูตรและคณะวิทยำกรพระสงฆ	์ 

ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน	ต�ำบลบ้ำนค้อ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	จ�ำนวน	3	วัน	2	คืน	จ�ำนวน	2	 

รุ่น	คือ

	 รุ่นที่	1		ระหว่ำงวันที่		4-6		ตุลำคม		2561

	 รุ่นที่	2		ระหว่ำงวันที่		27-29		ตุลำคม		2561

	 5.	 สรุปรำยงำน	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและจัดกิจกรรม

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		ทุกท่ำน	ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย	และเจ้ำ

หน้ำท่ีในส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	1	ทุกคน	จ�ำนวน	80	คน	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน

ทุกโรงเรียนในสังกัด	จ�ำนวน	156	คน	รวมทั้งสิ้น	236	คน

เชิงคุณภาพ
	 ร้อยละ	100	ของผู้เข้ำรบักำรอบรม	มีคณุสมบัติท่ีพงึประสงค์ของกำรเป็นข้ำรำชกำรทีด่	ีมีหลักคณุธรรม		

จริยธรรม	 น�ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรด�ำรงชีวิต	 และปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพิ ่ม 

ผลสัมฤทธิ ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณืทีด่ีให้กับหน่วยงำนและองค์กร	 และด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำง 

มีควำมสุข



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 113

ปัญหาและอุปสรรค
	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงแห่ง	และเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรในส�ำนักงำนบำงท่ำนติดภำรกิจงำนในหน้ำที่	ไม่

สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้	ด้วยสำเหตุ	เช่น	เจ็บป่วย	ไปรำชกำร

แนวทางแก้ไข
	 ให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรคุณธรรม	ต้องเข้ำรับกำรอบรมโดยให้ติดตำมประสำนด้วย

ตนเอง	และรำยงำนให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ทรำบ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

	 1.	 เพิ่มกลุ่มเป้ำหมำยจำกผู้บริหำรโรงเรียน	เป็นครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร

	 2.	 ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี	
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19.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน    วันที่		15		-		16		กันยำยน		2562

วิธีด�าเนินงาน 
	 1.		 ส�ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง	 	 กลุ่มเป้ำหมำย	 	 ซึ ่งประกอบด้วย	 	 ข้ำรำชกำร	 

ลูกจ้ำงประจ�ำ		ลูกจ้ำงชั่วครำว

	 2.		 เขียนโครงกำร	เพื่อให้สอดคล้องกับ	นโยบำยที่	 	3		ตัวชี้วัดที่	 	49	ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน

	 3.		 เสนอโครงกำรต่อ		ผู้บังคับบัญชำตำมลับชั้น

	 4.		 แต่งตั้งคณะท�ำงำน

	 5.	 ประสำนงำนวิทยำกร

	 6.		 ท�ำหนังสือขออนุญำตศึกษำดูงำน		สพป.นครรำชสีมำ		เขต		4

	 7.		 ประสำนงำนเรื่องที่พัก	/	ยำนพำหนะ	และเส้นทำงกำรเดินทำง

	 8.		 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัยทำงรถยนต์ให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.		 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน	 	 56	 	 คน	 	 ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำ	 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรออกเดิน 

ทำงไปยัง	โรงแรม	ชำโต	เดอเขำใหญ่	ในวันที่		15		กันยำยน		2562

	 2.			เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ	ส่งเสริม	และพัฒนำศักยภำพ		โดยวิทยำกร	จำกโรงเรียนนำยร้อย	จปร.	 

ณ		โรงแรม	ชำโต		เดอเขำใหญ่

	 3.		 เดินทำงศึกษำดูงำน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ณ		สพป.นครรำชสีมำ		เขต		4

	 4.		 เดินทำงกลับ		สพป.ขอนแก่น		เขต		1

เชิงคุณภาพ
	 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว	น�ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในภำรงำนของตนเอง
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ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร	 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีตั่้งไว้	 	 เนือ่งจำก	 	 กลุ่มเป้ำหมำยติดภำรกิจ	 

ป่วย	งำนรำชกำร	กะทันหัน

แนวทางแก้ไข 
	 -	 โครงกำรดังกล่ำว			ควรจัดในช่วงต้นปีงบประมำณ

20.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน   วันที่		28	–	31		สิงหำคม		2562

วิธีด�าเนินงาน 
	 1.		 ส�ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง		กลุ่มเป้ำหมำย		ซึ่งประกอบด้วย		ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 2.		 เขียนโครงกำร	เพื่อให้สอดคล้องกับ	นโยบำยที่	 	3		ตัวชี้วัดที่	 	49	ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน

	 3.		 เสนอโครงกำรต่อ		ผู้บังคับบัญชำตำมลับชั้น

	 4.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน

	 5.		 ติดต่อประสำนงำน		สถำนที่ศึกษำดูงำน		ระหว่ำงวันที่		10	–	15		สิงหำคม		2562	และท�ำหนังสือ

ขออนุญำตศึกษำดูงำนโรงเรียนอนุบำลศรีประชำนุกุล	 สพป.ศรีสะเกษ	 	 เขต	 3	 	 	 โรงเรียนห้วยขะยุง	 	 สพป.

อุบลรำชธำนี		เขต		4	โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเหล่ำ		สพป.อุบลรำชธำนี		เขต		1	โรงเรียนบ้ำนโพนแพง		

สพป.อุบลรำชธำนี		เขต		1	โรงเรียนบ้ำนปะอำว	สพป.อุบลรำชธำนี		เขต		1	ศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง		ค่ำนสรรพสิทธิประสงค์	ติดต่อประสำนงำนโรงแรมที่พัก	สถำนที่น�ำเสนอผลกำรศึกษำดูงำน		15	–	20		

สิงหำคม		2562



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 117

	 6.		 ด�ำเนินกำรแบ่งสำยกำรศึกษำดูงำน	เป็น	4		สำย		ตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน

	 7.		 ประสำนงำนเกี่ยวกับยำนพำหนะ		และเส้นทำงกำรเดินทำง

	 8.		 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัยทำงรถยนต์ให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน		200		คน	ในส่วนของผู้บริหำรสถำน	คิดเป็น	93.67	%

เชิงคุณภาพ
	 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว	น�ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับบริบทของโรงเรียน

	 1.	 ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ		ข้ำรำชกำรคร	ู	ผู้บรหิำรกำรศกึษำ		บุคลำกรทำงกำรศกึษำ		ในสังกดัส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น		เขต		1		จ�ำนวน		200		รำย

	 2.		 กลุ่มศึกษำดูงำนกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดอมนเทสซอริ	 ออกเดินทำงไปยังอนุบำล 

ศรีประชำนุกุล	สพป.ศรีสะเกษ	เขต			และโรงเรียนห้วยขะยุง		สพป.อุบลรำชธำนี		เขต	4	ในวันที่	28		สิงหำคม	2562

	 กลุ่มที่	1		ออกเดินทำงไปยังโรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเหล่ำ 		 	 สพป.อุบลรำชธำนี	 	 เขต	 	 1	 และ 

ศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำ		เศรษฐกิจพอเพียง		ในวันที่		29		สิงหำคม		2562

	 กลุ่มที่	2	 ออกเดินทำงไปยังโรงเรียนบ้ำนโพนแพง			สพป.อุบลรำชธำนี		เขต		1	และศูนย์กำรเรียนรู้

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง			ในวันที่		29		สิงหำคม		2562

	 กลุ่มที่	3	 ออกเดินทำงไปยัง		ศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง			โรงเรียนบ้ำน			ปะอำว		สพป.

อุบลรำชธำนี		เขต		1	ในวันที่		29		สิงหำคม		2562

	 กลุ่มที่	4	 ศนูย์กำรเรยีนรูป้รชัญำเศรษฐกจิพอเพียง	และ	สพป.อุบลรำชธำน	ี	เขต	1	ในวนัท่ี	29		สิงหำคม 

2562		น�ำเสนอผลกำรศกึษำดงูำน		ณ		โรงแรมเนวดำ	ในวนัท่ี		30		สิงหำคม		2562		ออกเดินทำงกลับ	ส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น		เขต		1

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 เส้นทำงในกำรไปศึกษำดูงำน	ไม่สะดวก

	 2.	 สภำวะอำกำศไม่เอื้ออ�ำนวย

แนวทางแก้ไข 
	 1.		 ควรมีกำรส�ำรวจเส้นทำงกำรเดินทำง

	 2.		 ควรไปในฤดูกำลที่เหมำะสม		ไม่ควรไป	ฤดูฝน
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21.   โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�า 

ลูกจ้างชั่วคราว  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		วันที่		8	กรกฎำคม		2562

วิธีด�าเนินงาน 
	 1.		 เสนอโครงกำรเพื่ออนุมัติงบประมำณ

	 2.		 แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง

	 3.		 ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน

	 4.		 ด�ำเนินกำรประชุมสัมมนำตำมแผน

	 5.		 ศึกษำดูงำนสถำนทีท่ีป่ระสพผลส�ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	 (สพป.	 ปรำจีนบุรี		

เขต	1		และโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง)

	 6.		 ประเมินผลโครงกำร

	 7.			สรุป/รำยงำนผล
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ร้อยละ	100	ของข้ำรำชกำรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	ได้รับกำร

พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ

เชิงคุณภาพ
	 1.	 บคุลำกรได้รบักำรพฒันำสมรรถนะอย่ำงต่อเน่ือง	มีศกัยภำพ	และสำมำรถดึงดูดศกัยภำพของตนเอง

มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 2.		 บุคลำกรมีควำมรู	้ควำมเข้ำใจในเทคนิควธิกีำรของกำรบรกิำรทีด่	ีและสำมำรถน�ำควำมรูไ้ปปรบัปรงุ

ในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดได้เป็นอย่ำงดี

	 3.		 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกทักษะ	 และร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร	

	 4.		 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน

	 5.	 ได้ศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศที่ประสบผลส�ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำองค์กร

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำน	

22.  โครงการ การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมหลัก		 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจได ้

	 	 ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำน

ระยะเวลาด�าเนินงาน				1	ตุลำคม	2561	–	30	กันยำยน	2562

วิธีการด�าเนินงาน
	 1.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นรำยบุคคล

	 2.	 ประชุมคณะท�ำงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อกำรขับเคลื่อนเดือนละ	2	ครั้ง	คือทุกวันพุธเว้นพุธ

	 3.	 จำกกำรประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคนเข้ำใจหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
										 -		ผู้บริหำรกำรศึกษำ		 จ�ำนวน					6		คน

										 -		ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 จ�ำนวน		156		คน

									 -		ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม	และบุคลำกรในสังกัด	 จ�ำนวน			53		คน

เชิงคุณภาพ
	 1.	 มีผลกำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร(ในระบบ	KRS)	อยู่ใน

ระดับ	คุณภำพ

	 2.			ผู้บริหำรกำรศึกษำ	 ,	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ,	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย	 ทุกคน	 ได้ลงนำมพันธะ 

สัญญำตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ครบทุกคน
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23.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษากิจกรรม 

โรงเรียนสุจริต
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน				ตุลำคม		2561		-		กันยำยน		2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.		 ศึกษำและวำงแผนกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรประกำศเจตจ�ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน	 ส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 2.		 ผู้รบัผิดชอบโครงกำรส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำสุจรติ	ร่ำงประกำศเจตจ�ำนงสุจรติในกำรบรหิำร

งำนส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ฉบับภำษำจีน	 (เพิ่มเติม)	 เสนอผู้อ�ำนวยกำร 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		

	 3.		 ผู้รับผดิชอบโครงกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต	 บันทึกข้อควำมเสนอประกำศเจต 

จ�ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ฉบับภำษำไทย	 ภำษำอังกฤษ	 

ภำษำลำว	ภำษำจนี	รวมท้ังส้ิน		4		ภำษำ	เสนอผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	

เขต	1		ลงนำมประกำศ

			 4.		 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ด�ำเนินกำรประกำศเจตจ�ำนงสุจริต 

ในกำรบริหำรงำน	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ฉบับภำษำไทย	 ภำษำอังกฤษ	

ภำษำลำว	ภำษำจีน	 รวม	4	ภำษำ	 ในวำระกำรประชุมประจ�ำเดือนบุคลำกรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	และวำระกำรประชุมประจ�ำเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ทรำบโดยทั่วกัน

		 5.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ด�ำเนินกำรเผยแพร่ประกำศเจต 

จ�ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ฉบับภำษำไทย	 

ภำษำอังกฤษ	ภำษำลำว	ภำษำจีน	 	รวม	4	ภำษำ	ทำงเว็บไซด์ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น	 เขต	 1	 และส่งประกำศเผยแพร่หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง	 	 ได้แก่	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำทุกแห่ง	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

แห่งชำติ	ป.ป.ช.

	 6.		 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตไปยังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 7.		 สรุปและรำยงำนผลกำรประกำศเจตจ�ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน	 ส�ำนักงำนเขตพื ้นที ่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
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ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ได้จัดสรรงบประมำณจำกโครงกำร	ในกำร

จดัอบรมคณุธรรม	อบรมเสรมิสร้ำงวนัิยคณุธรรม	จรยิธรรม	และจรรยำบรรณวชิำชพี	ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ	และ	อบรมส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	พัฒนำบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่		

	 กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	และผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด	 	



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
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เชิงปริมาณ
	 ข้ำรำชกำรและบุคลกรทุกคนในส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จ�ำนวน		 

83	คน	มีจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน

	 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำ		3	ปี

	 ปี		2560		ได้คะแนน		77.01	

	 ปี	2561			ได้คะแนน		79.26

	 ปี	2562			ได้คะแนน		83.40

เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต	 ประจ�ำปี	 2560	 –	 2564	 (ระยะ	 4	 ปี)	 ซึ่งครอบคลุม	 ด้ำนควำมโปร่งใส	 ด้ำนควำม 

พร้อมรับผิด	 ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน	 	 ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร	 ด้ำนคุณธรรม 

กำรท�ำงำนในหน่วยงำน	 และด้ำนกำรสือ่สำรภำยในหน่วยงำนและเชื่อมัน่ว่ำ	 ควำมประพฤติของข้ำรำชกำร 

และบุคลำกรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม	 เป็นทีน่่ำเชื ่อถือไว้วำงใจของ 

ประชำชน	 และคำดหมำยว่ำ	 ข้ำรำชกำรทุกคนจะประพฤติตนอย่ำงสมเกียรติในขณะทีป่ฏิบัติหน้ำที่ตำม 

ควำมรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติและกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให ้

เหมะสม

ปัญหาและอุปสรรค
	 ข้ำรำชกำรและบุคลำกรไม่ตระหนักในกำรประกำศเจตจ�ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส�ำนักงำนเขต 

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	เท่ำที่ควร				

24.  โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน  

	 วันที่		7		พฤษภำคม		2562			ณ	ห้องประชุม		72	ปี		ดร.ประภำ		ภักดิ์โพธิ์		สพป.ขอนแก่น	เขต	1

วิธีการด�าเนินงาน
	 ด�ำเนินกำรอบรมให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด		จ�ำนวน		180	คน	วิทยำกร

ในกำรอบรมจำก	ป.ป.ช.	ภำค	4	 ,	ดร.ภูมิพัทธ		 เรืองแหล่	 	ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ดร.วิเศษ		พลอำจทัน	 

รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	,นำยบุญเรียน		จันทรเสนำ		ผอ.กลุ่มกฎหมำย	และคดี	สพป.ขอนแก่น	เขต	1



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.	 ผู้เข้ำรบักำรอบรมมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเรื่องกำรป้องกนักำรกระท�ำผิดวนัิย	และเสรมิสร้ำงคณุธรรม	

จริยธรรม	น�ำไปปฎิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ประสิทธิผล	ร้อยละ	80

	 2.	 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 

ส่วนรวม	ร้อยละ		80

เชิงคุณภาพ
	 1.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองในเรื่องคุณธรรม	จริยธรรม	 เพื่อป้องกัน

กำรกระท�ำผิดวินัย

	 2.	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ ่ำนกำรอบรม	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ในกำร 

ประพฤติตนและปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เกิดประสิทธิผล	 และประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบ 

อย่ำงที่ดีต่อสังคมได้

ข้อเสนอแนะ
	 -	 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมประสงค์ให้จัดกำรอบรมกระบวนกำรด�ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

	 -		ควรด�ำเนินกำรอบรมต่อเนื่องทุกปี	ครั้งละหลำยวัน



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
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25. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  และผู ้บร ิหารสถานศึกษาทุกโรงเร ียนใน 

สังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กระบวนการด�าเนินงาน

ระยะเวลาด�าเนินงาน		วันที่		8	–	10		พฤษภำคม		2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 ประสำนติดต่อขอใช้สถำนศึกษำและหลักสูตรกำรอบรมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน	 ต�ำบล	 

บ้ำนค้อ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

	 2.	 ใช้กระบวนฝึกปฏิบัติ	 โดยใช้หลักสูตร	 และคณะวิทยำกรพระสงฆ์	 ของศูนย์ปฏิบัติธรรม 

สวนเวฬุวัน	ต�ำบลบ้ำนค้อ		อ�ำเภอเมือง		จังหวัดขอนแก่น		จ�ำนวน	3	วัน	2	คืน		จ�ำนวน	1	รุ่น		คือ	ระหว่ำง 

วันที่		8	–	10		พฤษภำคม		2562

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 ผู้บริหำรเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ทุกท่ำน,	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม,	 

บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ทุกคน		จ�ำนวน		44	คน 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด		จ�ำนวน		121		คน		รวมทั้งสิ้น		165		คน		

เชิงคุณภาพ
	 ผู้เข้ำรับกำรอบรม	 คิดเป็นร้อยละ	 69.91	 มีคุณสมบัติทีพ่ึงประสงค์ของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี	 

มีหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 น�ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรด�ำรงชีวิต	 และปรับใช้ในกำร 

ปฏิบัติงำนเพิ ่มผลสัมฤทธิ ์	 และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ทีด่ีให้กับหน่วยงำนและองค์กร	 และด�ำรงชีวิตอยู ่

ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

ปัญหาและอุปสรรค
	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงแห่ง	 และเจ้ำหน้ำที/่บุคลำกรในส�ำนักงำน	 บำงท่ำนติดภำรกิจงำนในหน้ำที่	 

ไม่สำมำรถเข้ำอบรมด้วยตนเอง	ด้วยสำเหตุ	เช่น	เจ็บป่วย	ไปรำชกำร		ฯลฯ		

แนวทางแก้ไข 
	 ให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรคุณธรรม	 	ต้องเข้ำรับกำรอบรมโดยให้ติดต่อประสำนงำน

ด้วยตนเอง	และรำยงำนให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	ทรำบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.		 เพิ่มกลุ่มเป้ำหมำยจำกผู้บริหำรโรงเรียน	เป็นครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนให้เข้ำร่วมโครงกำร

	 2.		 ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
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26. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
กิจกรรมหลัก	 จัดซื้อหนังสือพระรำชนิพนธ์ฯ	ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี

กิจกรรมย่อย 	 นิเทศ	ตดิตำม	รณรงค์กำรด�ำเนินกจิกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำนตำมรอยพระจรยิวตัรของสถำนศกึษำ

	 	 ในสังกัด

กระบวนการด�าเนินงาน
ระยะเวลาด�าเนินงาน				มิถุนำยน	–	กันยำยน		2562

วิธีด�าเนินงาน
	 1.		 ส�ำรวจควำมต้องกำรใช้หนังสือพระรำชนิพนธ์ฯ	ของโรงเรียนในสังกัด

	 2.		 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำคดัเลือกโรงเรยีนเพื่อรบังบประมำณจดัซื้อหนังสือพระรำชนิพนธ์

	 3.	 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรร	 (จ�ำนวน	19	 โรงเรียน)	คัดเลือกหนังสือภำยในวงเงินงบประมำณ 

ที่ได้รับ

	 4.		 เขตพื้นทีร่วบรวมและด�ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ	 ตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 

พัสดุภำครัฐ	พ.ศ.	2560
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	 5.		 นิเทศ	ติดตำม	รณรงค์กำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตร	ของสถำนศึกษำ

ในสังกัด	ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ  
	 โรงเรยีนท่ีได้รบัจดัสรรงบประมำณเพื่อจัดซ้ือหนังสือพระรำชนิพนธ์	จ�ำนวน	19	โรงเรียน	ได้รับหนังสือ

ตรงตำมควำมต้องกำรในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตร

เชิงคุณภาพ 
	 โรงเรียนทีไ่ด้รับจัดสรร	 หนังสือพระรำชนิพนธ์	 ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำฯ	 กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 	 สำมำรถจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนส�ำหรับนักเรียนได้อย่ำง 

หลำกหลำยและต่อเนื่อง	เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

27.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 (โครงการโรงเรียนสุจริต)
กระบวนการด�าเนินงาน

		 กิจกรรม	1	สร้ำงควำมตระหนักและพัฒนำทักษะ

	 กิจกรรม	2	พัฒนำควำมรู้และถอดบทเรียน

	 กิจกรรม	3	นิเทศ	ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

	 กิจกรรม	4	สรุปและรำยงำนผล

ระยะเวลาด�าเนินงาน			วันที่	27		กรกฎำคม	2562	–	9	ตุลำคม	2562

วิธีด�าเนินงาน
กิจกรรม	1	สร้ำงควำมตระหนักและพัฒนำทักษะ

	 กำรอบรมปฏิบัติกำร	 :	 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนสุจริตเพื ่อเตรียมรับกำรประเมิน 

คุณธรรมและควำมโปร่งใส		กลุ่มเป้ำหมำยเป็นธุรกำรโรงเรียน		156		โรงเรียน	ในระหว่ำงวันที่	6-7		มิถุนำยน	

2562		ณ	หอประชุม	72	ปี	ดร.ประภำ	ภักดิ์โพธิ์		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 กำรประชุมปฏิบัติกำร	 :	 กำรขับเคลือ่นโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม	 	 จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน 

สถำนศึกษำ	(โครงกำรโรงเรยีนสุจรติ)		กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้บรหิำรสถำนศกึษำและครวูชิำกำรท้ัง		156		โรงเรยีน	

รวมทัง้สิน้	 312	 คน	 ในวันเสำร์ที่	 8	 	 มิถุนำยน	 2562	 	ณ	 หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	 

จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม	2	พัฒนำควำมรู้และถอดบทเรียน

	 ระยะที่		1	พัฒนำควำมรู้

	 กำรพัฒนำควำมรู้ด�ำเนินกำรโดยจัดอบรมปฏิบัติกำร	 4	 หลักสูตร	 ในระหว่ำงวันที่	 27	 กรกฎำคม	 

ถึง	11	สิงหำคม	2562	จ�ำแนกเป็น

	 หลักสูตร	 1	 	 กำรอบรมปฏิบัติกำร	 :	 กำรน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำตำม 

แนวทำงเปิดรำยวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 กลุ่มเป้ำหมำย	 :	 ครูวิชำกำรจำกสถำนศึกษำที่ 
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เลือกแนวทำงเปิดรำยวิชำเพิ ่มเติม	 จ�ำนวน	 14	 แห่งและสถำนศึกษำทีเ่ลือกแนวทำงเปิดเป็นกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร	จ�ำนวน	9	โรงเรียน	ในวันเสำร์ที่	27	กรกฎำคม	2562	ณ	ห้องประชุม	ดร.มังกร-ประภำ	ภักดิ์โพธิ์		

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 หลักสูตร	2		กำรอบรมปฏิบัติกำร	:	กำรน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำตำมแนวทำง 

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อืน่	 ๆ	 กลุ่มเป้ำหมำย	 :	 ครูวิชำกำรจำกสถำนศึกษำทีเ่ลือกแนวทำงบูรณำกำร 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อืน่	 ๆ	 	 จ�ำนวน	 23	 แห่ง	 ในวันพฤหัสบดีที	่ 1	 สิงหำคม	 	 2562	ณ	 หอประชุม	 72	 ปี	 

ดร.ประภำ	ภักดิ์โพธิ์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 หลักสูตร	 3	 	 กำรอบรมปฏิบัติกำร	 :	 กำรน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำตำมแนว 

ทำงจัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 กลุ่มเป้ำหมำย	 :	 ครูวิชำกำรจำกสถำนศึกษำทีเ่ลือกแนวทำงจัดในกิจกรรม 

พัฒนำผู้เรียน		จ�ำนวน	80	แห่ง	ในระหว่ำงวันที่	3-4	สิงหำคม		2562	ณ	หอประชุม	72	ปี	ดร.ประภำ	ภักดิ์โพธิ์	

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 หลักสูตร	4		กำรอบรมปฏิบัติกำร	:	กำรน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำตำมแนวทำง 

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ	 ศำสนำและวัฒนธรรมและบูรณำกำรกับวิถีชีวิตประจ�ำวันใน 

สถำนศึกษำ	กลุ่มเป้ำหมำย	:	ครวูชิำกำรจำกสถำนศกึษำท่ีเลือกแนวทำงบูรณำกำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรยีน

รู้สังคมศึกษำ	 ศำสนำและวัฒนธรรม	 จ�ำนวน	 90	 แห่ง	 และสถำนศึกษำทีเ่ลือกแนวทำงและบูรณำกำรกับ 

วิถีชีวิตประจ�ำวันในสถำนศึกษำ	 	 จ�ำนวน	123	แห่ง	 ในระหว่ำงวันที่	 10-11	สิงหำคม	 	 2562	ณ	หอประชุม 

72	ปี	ดร.ประภำ	ภักดิ์โพธิ์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 ระยะที่	2		ถอดบทเรียน

	 ระยะที่ 3 ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ

	 กำรประชุมปฏิบัติกำร	 :	 กำรถอดบทเรียนกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำและผล 

กำรปฏิบัติงำนทีเ่ป็นเลิศ	 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)	 กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้บริหำรโรงเรียน	 จ�ำนวน	 46	 คน 

(โรงเรียนสุจริตต้นแบบ-เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต-โรงเรียนประชำรัฐ	 34	 แห่ง)	 ในวันที	่ 27	 สิงหำคม	 2562 

ณ	หอประชุม	72	ปี	ดร.ประภำ	ภักดิ์โพธิ์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

กิจกรรม	3	นิเทศ	ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

	 ครั้งที่	1		 กำรจัดท�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำ	 ในช่วงเดือนสิงหำคม	 2562	 โดย 

บูรณำกำรกับกำรนิเทศสถำนศึกษำของศึกษำนิเทศก์

	 ครั้งที่	2		 กำรน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำ	 ในช่วงเดือนสิงหำคม	 2562	 โดย 

บูรณำกำรกับกำรนิเทศสถำนศึกษำของศึกษำนิเทศก์

	 ครั้งที่	3		 กำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำ	 ในระหว่ำงวันที่	 30	 กันยำยน 

ถึง	9	ตุลำคม	2562	ณ	สถำนศึกษำ	156	แห่ง	จ�ำแนกตำมกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่	1-10	

กิจกรรม	4	สรุปและรำยงำนผล

	 -		รำยงำนผลผ่ำนระบบรำยเดือน/รำยไตรมำส

	 -		สรุปรำยงำนผลและอื่น	ๆ
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ผลการด�าเนินงาน
เชิงปริมาณ
	 1.สถำนศึกษำ	156	แห่ง	ด�ำเนินกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด	ประจ�ำปีงบประมำณ	2562

	 2.	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครู	บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนโรงเรียนสุจริตของสถำนศึกษำ

ทั้ง	 156	 แห่ง	 มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 สำมำรถน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมโรงเรียนสุจริตไปใช้ใน

สถำนศึกษำได้

	 3.	สถำนศึกษำ	156	แห่ง	ได้รับกำรนิเทศ	ติตดำมกำรน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำ

และกำรด�ำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต	อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	2	ครั้ง

เชิงคุณภาพ 
	 1.	 สถำนศึกษำ	 156	 แห่ง	 ด�ำเนินกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับ 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด	ประจ�ำปีงบประมำณ	2562

	 2.		 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครู	 บุคลำกรทีป่ฏิบ ัติงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนโรงเรียนสุจริตของ 

สถำนศึกษำมีควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจ	 สำมำรถน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมโรงเรียนสุจริตไป 

ใช้ในสถำนศึกษำได้

	 3.		 สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ	 ติตดำมกำรน�ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำและ 

กำรด�ำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต	อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	2	ครั้ง
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รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กำรจัดกำรศึกษำเพื ่อควำมมัน่คง	 จะเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพื ่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้น 

ที่พิเศษเฉพำะ	ที่มีควำมยำกล�ำบำกในกำรบริหำรจัดกำร	เช่น	กำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ

เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 และกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพของประชำกรวัยเรียนกลุ่ม 

ชำติพันธุ์	 กลุ่มทีด่้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นทีห่่ำงไกลทุรกันดำร	 เช่น	 พื้นที่สูง	 ชำยแดน	 ชำยฝั่งทะเล 

และเกำะแก่ง	 เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงของประเทศในระยะยำว	 ให้จัดกำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพและเกิดจิตส�ำนึกรัก 

ในสถำบันชำติ	 ศำสนำ	 พระมหำกษัตริย์	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพและเกิดจิตส�ำนึกรักในสถำบันชำติ	 

ศำสนำ	พระมหำกษัตริย์

ผลการด�าเนินงาน
1. สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

แสดงออกถงึความรักในสถาบนัหลกัของชาติ   ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีทักศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	1	ด�ำเนินกำรส่งเสรมิ	สนับสนุนให้สถำนศกึษำ

ปรับปรุงหลักสูตร	 จัดบรรยำกำศ	 สิง่แวดล้อม	 และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรัก 

ในสถำบันหลักของชำติ	 ยึดมัน่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง	มีหลักคิดที่ถูกต้อง	เป็นพลเมืองดีของชำติ		มีคุณธรรม		ร้อยละ	100	ของสถำนศึกษำ	

จ�ำนวน	 156	 แห่ง	 ทีป่รับปรุงหลักสูตร	 จัดบรรยำกำศสิง่แวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดง 

ออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมัน่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข	มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง	มีหลักคิดที่ถูกต้อง	เป็นพลเมืองดีของชำติ	มีคุณธรรม	จริยธรรม

	 1.	 ประชมุผู้บรหิำรสถำนศกึษำให้มีควำมเข้ำใจและตระหนักส่งเสรมิปรบัปรงุหลักสูตร	จดับรรยำกำศ

สิง่แวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้เพื ่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่น 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข	 มีทัศนคติทีด่ีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิด 

ทีถู่กต้อง	 เป็นพลเมืองดีของชำติ	 มีคุณธรรม	 ในวันประชุมประจ�ำเดือน	 ประชุมผู้บริหำร	 และประธำน 

กลุ่มเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ

	 2.	 นิเทศติดตำมและให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือครูผู้สอนและบุคลำกรของโรงเรียนในกำรปรับปรุง 

หลักสูตร	 จัดบรรยำกำศ	 สิง่แวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้เพื ่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักใน 

สถำบัน	 หลักของชำติมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข	 มีทัศนคติที ่

ดีต่อบ้ำนเมือง	มีหลักคิดที่ถูกต้อง	เป็นพลเมืองดีของชำติ	มีคุณธรรม

	 3.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้มกีำรสอดแทรกกิจกรรมจัดบรรยำกำศสิง่แวดล้อมและจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้		เพื่อใหผู้้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข	 มีทัศนคติทีด่ีต่อบ้ำนเมือง	 มีหลักคิดทีถู่กต้อง	 เป็นพลเมืองดีของชำติ	 

มีคุณธรรมในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และไปพัฒนำผู้เรียน
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	 4.	 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสิง่แวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน 

หลักของชำติ	ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย	อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข	มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำน

เมือง	 เป็นหลักคิดทีถู่กต้อง	 เป็นพลเมืองของชำติ	 มีคุณธรรม	 เช่น	 จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทำงชำติ	 ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์	กำรรณรงค์รักษำสิ่งแวดล้อม	กำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน	เป็นต้น

		 ครู	 นักเรียน	ชุมชนท้องถิ่น	มีควำมรักในสถำบันชำติ	 ศำสนำ	พระมหำกษัตริย์	 และยึดมั่นในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข	 มีทัศนคติทีด่ีต่อบ้ำนเมือง	 เป็นพลเมืองของชำติ	 มีคุณธรรม	

จริยธรรม	รักษำสิ่งแวดล้อม	จัดบรรยำกำศในโรงเรียน	ชุมชน	ท้องถิ่น	ได้น่ำอยู่

 สถำนศึกษำด�ำเนินงำนแต่ละด้ำน	ดังนี้

 1.	 กำรปรับปรุงหลักสูตรของสถำนศึกษำ		สถำนศึกษำมีกำรปรับหลักสูตรสถำนศึกษำครอบคลุมทุก

สถำนศึกษำ	และน�ำไปใช้ประกอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับชั้น

 2.	 กำรจัดบรรยำกำศสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ

	 สถำนศึกษำมีกำรจัดบรรยำกำศ	 สิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ให้ผู้เรียนได้อแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันชำติ

ศำสนำ	และพระมหำกษตัรย์ิ	เช่น	จดัให้มีรปูภำพ	ป้ำยนิเทศ	สำรสนเทศ	จดัให้มีมุมขำต	ิศำสนำ	พระมหำกษตัรย์ิ

ทุกห้องเรียน	 ประดับธงชำติตำมรั้วโรงเรียน	 มีลำนกิจกรรมส�ำหรับแสดงควำมเคำรพต่อสถำบันชำติ	 ศำสนำ	 

พระมหำกษัตริย์	

 3.	 กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนให้แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ

	 สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทีส่งผลให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันชำติ	 ศำสนำ	

และพระมหำกษัตริย์	 เช่น	 กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ	 กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ	 เช่น	 กำรช่วยกัน 

เก็บขยะตำมวัน	หมู่บ้ำน	สถำนศึกษำเข้ำร่วมพิธีวันส�ำคัญทำงชำติ	ศำสนำ	พระมหำกษัตริย์

 2. สถานศึกษาน้อมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้จัดท�ำโครงกำรส่งเสริม	 สนับสนุน 

สถำนศึกษำ	 คือ	 	 โครงกำรค่ำยทักษะชีวิตสร้ำงภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดและอบำยมุข	 	 ด้วยหลักคุณธรรม 

ปี	2562	และโครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด	ร้อยละ	100		จ�ำนวน	156	แห่ง		น้อมน�ำพระบรมรำโชบำย

ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่	 10	 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้ม ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก�ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

โครงการ/กิจกรรมพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10  

ด้ำนที่		1		มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง

	 1.	 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ

	 2.	 กิจกรรมสภำนักเรียน

	 3.	 กิจกรรมเข้ำวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ

	 4.	 โครงกำรวันส�ำคัญ

	 5.	 กิจกรรมลดวเลำเรียน	เพิ่มเวลำรู้

	 6.	 โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม	จริยธรรม
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	 7.	 โครงกำรโรงเรียนสุจริต

ด้ำนที่		2		มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง		มีคุณธรรม

	 1.	 กิจกรรมหน้ำเสำธง

	 2.	 สถำนศึกษำพอเพียง

	 3.	 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

	 4.	 นักธุรกิจน้อย

	 5.	 ดนตรีพื้นเมือง	วงไดโนซอง

ด้ำนที่		3		มีงำนท�ำ	มีอำชีพ

	 1.	 กิจกรรมลดเวลำเรียนพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

	 2.	 กิจกรรมกำรฝึกอำชีพสถำนประกอบกำรจริง

	 3.	 โครงกำรท�ำเหรียญโปรยทำน

	 4.	 โครงกำรห้องเรียนสีขำว

ด้ำนที่		4		เป็นพลเมืองดี

	 1.	 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ		YC

	 2.	 กิจกรรมอำสำสมัคร	ร.10	บ�ำเพ็ญประโยชน์และพัฒนำชุมชน

	 3.	 กิจกรรมต้ำนภัยยำเสพติด

	 4.	 กิจกรรมครู	D.A.R.E

โครงการ/กิจกรรมการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

	 1.	 กิจกรรมท�ำปุ๋ยหมักจำกใบไม้

	 2.	 กิจกรรมกำรออม

	 3.	 โครงกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง

	 4.	 โครงกำรเลี้ยงไก่ไข่

	 5.	 กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จัดท�ำโครงกำรค่ำยทักษะชีวิตภูมิคุ้ม 

กันต้ำนภัยยำเสพติดและอบำยมุข	 ด้วยหลักคุณธรรม	 ปี	 2562	 และ	 โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด		

นักเรียน	ครู	จำกสถำนศึกษำเข้ำอบรม	จ�ำนวน	220	คน	นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรม	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันป้องกันยำเสพติดและมีทักษะชีวิตรู ้จักป้องกันตัวเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด	 

ปรับเจตคติให้เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 	 จริยธรรม	 	 ไม่สร้ำงควำมเดือนร้อนสำมำรถด�ำรงตนอยู่ร่วมในสังคม 

ได้อย่ำงมีควำมสุข		และจัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ		นักเรียนได้รับควำมรู้	 	ควำมเข้ำใจ

จำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือและวิทยำกรภำยนอก	 ต�ำรวจ	 D.A.R.E	 จำกสถำนีต�ำรวจภูธรเมือง

ขอนแก่น	 	 และเรือนจ�ำกลำงจังหวัดขอนแก่น	 	 ในกำรป้องกันและมีภูมิคุ ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดรวม 

ทัง้ภัยคุกคำมอื่น	 ๆ	 	 ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว	 รวมทัง้เป็นแกนน�ำในกำรจัดกิจกรรมป้องกัน 

ปัญหำยำเสพติด	และเฝ้ำระวังปัญหำภัยคุกคำมอื่น	ๆ	ในสถำนศึกษำ



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562134

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

		 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน	 มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 ซึ่งหมำย 

รวมถึง	 กลุ่มผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 กลุ่มชำติพันธุ์	 กลุ่มผู้ด้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นที ่

ห่ำงไกลทุรกันดำร	 	 ในทุกมิติ	 	 โดยมีเป้ำหมำย	 	 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ	 	 ยึดมั่น 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 	 มีทัศนคติทีถู่กต้องต่อบ้ำนเมือง 

เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่	21	มีควำมเป็น

เลิศทำงวิชำกำร	 มีทักษะวิชำชีพ	 และ	 มีทักษะชีวิตทีเ่หมำะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน	 โดยกำรพัฒนำ 

ระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ	ที่	21

 1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น 
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี  มีความเป็นเลิศทางด้านวชิาการ  มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  และสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร 

สถานสึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่

ผลการด�าเนินงาน
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		ก�ำหนดแนวทำงให้สถำนศึกษำพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน 

เป็นรำยบุคคล	จ�ำนวน	156	แห่ง	ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนและบริบทของเขตพื้นที่ประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรครูวิชำกำร	 ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อทักษะกำรเรียนรู ้

ในศตวรรษที	่ 21	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหน้ำทีพ่ลเมืองเพื่อปลูกฝังหลักคิดทีถู่กต้อง	 รักและเทิดทูนสถำบัน

หลักของชำติ	 	 กำรยึดมัน่ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 

กำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร	 	 และจัดค่ำยวิชำกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	 	 กำรพัฒนำทักษะอำชีพ 

ในชุมชนและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบต่ำง	 ๆ	 และสถำนศึกษำด�ำเนินกำร

พัฒนำหลักสูตร	 	 ศึกษำนิเทศก์นิเทศติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 	 ให้ค�ำปรึกษำ	 

แนะน�ำ	 	 ครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 สะท้อนผลกำรนิเทศผลกำรนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท�ำ 

หลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู		และสรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

 2. นักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ

มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้น

ผลการด�าเนินงาน 
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 สถำนศึกษำทีเ่ปิดสอนระดับปฐมวัย 

จ�ำนวน	 146	 แห่ง	 ได้น�ำนวัตกรรมแนวทำงจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดมอนเทศเซอรี	่ 

แนวคิดวอลดอร์ฟ	 แนวคิดไฮสโคป	 และแบบบูรณำกำรเพื่อเป็นทำงเลือกให้โรงเรียนได้น�ำไปพัฒนำกำร 

จัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัย	 โดยด�ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ ์

เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ	 ปฐมวัย	 และศึกษำผลกำรพัฒนำในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ	ด้วยแบบ



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 135

ประเมินตนเองในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย	 แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย	 และแบบ 

ประเมินควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยโดยมีกำรพัฒนำโดยสรุป	ดังนี้

	 1.	 คุณภำพของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้วยกำรประเมินตนเองของครูปฐมวัย	

ครูสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้ในระดับดีมำกและดี	 มีคุณภำพทุก	 ๆ	 ด้ำน	 ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศ 

ในห้องเรียนปฐมวัย	 ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมตำมแนวมอนเทสเซอร	ี 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมตำมแนววอลดอร์ฟ	 และด้ำนกำรจัดกิจกรรมหลัก	 6	 หลัก	 โดยเน้นเด็กเป็นส�ำคัญและ 

ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำน	ของเด็กให้มีควำมพร้อมควำมสมบูรณ์

	 2.	 ผลกำรประเมินพัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ	3-6	ปี	ในภำพรวมมีพัฒนำกำรในระดับดีมำก	

	 3.	 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยอำยุ	5-6	ปี	มีพัฒนำกำรในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก

	 4.	 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ	 ด้ำนสังคม	 และด้ำนสติปัญญำ 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพ	ระดับ	3	ทุกด้ำน	จ�ำนวน	2345	คน	คิดเป็นร้อยละ	100

 3. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และ 

มีนิสัยรักการอ่าน

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		จัดท�ำโครงกำร	ดังนี้	

	 1.	 โครงกำรรักษ์ภำษำไทยเนือ่งในวันภำษำไทยแห่งชำติ	 ปี	 2562	 	 ผู้รับผิดชอบเสนอโครงกำร 

เพื่อขออนุมัติโครงกำรจัดท�ำหนังสือประชำสัมพันธ์	 กิจกรรมกำรแข่งขัน	 7	 กิจกรรม	 ที่สถำบันภำษำไทย 

ก�ำหนดในระดับกลุ่มเครือข่ำย	 เขตพื้นทีก่ำรศึกษำจัดแข่งขันในระดับเขต	 วันที่	 14	 มิถุนำยน	 2562	 เพื่อ 

คัดเลือกตัวแทนของกลุ่มเครือข่ำย	 เป็นตัวแทนระดับเขตพื ้นที	่ และส่งผลกำรดแข่งขันไปยังสถำบัน 

ภำษำไทย	เพื่อร่วมพิจำรณำคัดเลือกเข้ำร่วมระดับประเทศ	

	 2.	 โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	 1-6	 เพื่อพัฒนำกำรจัด 

กิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย	 ชั้น	 ป.1-6	 โดยใช้ค�ำพื้นฐำน	 นวัตกรรม/สือ่/อุปกรณ	์ 

ชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเขียนทีห่ลำกหลำย	 เขตพื้นทีป่ระชุมชี้แจงโครงกำรโดยใช้วิธี	 Conference	 

ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบกระบวนกำรท�ำงำน/จัดท�ำชุดบัตรค�ำของแต่ละระดับชั ้นให้สอดคล้องกับหลัก 

และวิธีกำรสอนเพื ่อพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยในแต่ละระดับชั ้น	 โรงเรียนด�ำเน ินกำรจัด 

กิจกรรมกำรเรียนรู้	 เขตพื้นทีส่่งเสริม	 สนับสนัน	 นิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	 บูรณำกำรโครงกำรนิเทศ 

ของศึกษำนิเทศก์ประจ�ำกลุ่มเครือข่ำย	 เขตพื้นทีร่่วมกับกลุ่มเครือข่ำยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำเครื่อง 

มือเพื่อทดสอบกำรอ่ำน	กำรเขียน	ของนักเรียน		

	 3.	 โครงกำรห้องสมุด	 3	 ดี	 จีเอฟ	 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน	 	 เขตพื้นที่ร่วมกับกองทุนจีเอฟจ�ำกัด

มหำชน	ร่วมมือกนัส่งเสรมิพฒันำผู้เรยีนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขยีน	เพื่อให้มีนิสัยรกักำรอ่ำนและสำมำรถปฏบัิตหิน้ำที่

เป็นยุวบรรณำรักษ์	 โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ในกำรจัดอบรมผู้น�ำนักเรียนแกนน�ำยุวบรรณำรักษ์และครูผู้รับผิดชอบห้องเสมุดโรงเรียน	 เกี่ยวกับกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน	 กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด	 	 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยจ�ำนวน	 90	 โรงเรียน	 

ผลทีเ่กิด	 ครู	 นักเรียนได้แสดงออกด้ำนทักษะควำมสำมำรถทำงภำษำไทย	 ผ่ำนกิจกรรมกำรแข่งขันทัง้หมด 

7	 กิจกรรมและมีกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 ผู้บริหำร	 ครูผู้สอน	 นักเรียน	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 
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ในกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน	 กำรเขียนภำษำไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น	 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตำม 

ทีห่ลักสูตรก�ำหนด	 และมีผลกำรประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียนทุกระดับชั้น	 ป.1-ป.6	 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์	

e-MES	นักเรียนอ่ำนออก	เขียนได้	อยู่ในระดับดีมำก	

นักเรียนคิดเลขเป็น
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต 1	 มีแผนงำนโครงกำรกิจกรรมส่งเสริม	

สนับสนุนให้นักเรียนคิดเลขเป็น	 จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมกำรสอนคณิตศำสตร์ตำมแนวทำงเวทคณิต 

โครงกำรพฒันำครคูณิตศำสตร์ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์ปัญหำเป็นฐำน	กจิกรรมท่องสูตร

คูณ	กิจกรรมค่ำยวิชำกำร	สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนใช้นวัตกรรมกำรสอนแบบต่ำง	ๆ	เช่น	กำรสอนตำม

แนวเวทคณิต	 กำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์ปัญหำเป็นฐำนกำรสอนโดย	Open	 Approach	 ส่งเสริมให้โรงเรียน 

จัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรทำงคณิตศำสตร์	 ศึกษำนิเทศก์	 นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์	 

สะท้อนผลกำรนิเทศ	 สรุปรำยงำนผล	 และผลกำรประเมินในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	 	 คิดเลขเป็น 

อยู่ในระดับดีเยี่ยม		

 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1			สถำนศึกษำในสังกัดที่มีกำรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำน	 ตำมแนวทำงกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด	 โรงเรียนของ	 สพฐ. 

จ�ำนวน	 ส	 140	 แห่ง	 สถำนศึกษำในสังกัดทีม่ีกำรพัฒนำห้องสมุด	 ตำมแนวทำงกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมนิสัย 

รักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนของ	 สพฐ.จ�ำนวน	 135	 แห่ง	 	 สถำนศึกษำในสังกัดทีม่ีกำรจัด 

ห้องสมุดมีชีวิต	 ตำมแนวทำงกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนของ 

สพฐ.	จ�ำนวน	135	แห่ง	ผู้บรหิำร	ครผูู้สอน	นักเรยีน	ตระหนักถงึควำมส�ำคญัในกำรพฒันำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขยีน

ของนักเรียนและครูผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน	 กำรเขียนภำษำไทยของนักเรียน 

ทุกระดับชั้น	 	 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตำมทีห่ลักสูตรก�ำหนด	สถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมแนวทำงของห้องสมุด	3	ดี	และนักเรียนได้รับกำรอบรม

พัฒนำให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน		และสำมำถน�ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1		มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	ที่รองรับ

โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต	 แหล่งกำรเรียนรู ้ให้มีควำมหลำกหลำย 

เพื่อเอื้อต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ	จ�ำนวน	2	โครงกำร	ดังนี้

	 1.	 โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนเขียน	 ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษำปีที่	 1-6	 	 เพื่อพัฒนำกำรจัด 

กิจกรรมกำเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย	 ชั้น	 ป.1-6	 โดยใช้ค�ำพื้นฐำน	 นวัตกรรม/สือ่/อุปกรณ์	 

ชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเขียนทีห่ลำกหลำย	 เขตพื้นทีป่ระชุมชี้แจงโครงกำรโดยใช้วิธี	 Conference 

ให้โรงเรียนในสังกัด	 จัดท�ำชุดบัตรค�ำของแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องกับหลักและวิธีกำรสอนเพื่อพัฒนำ 

กำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยในแต่ละระดับชั้น	 โรงเรียนด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	 เขตพื้นทีส่่งเสริม	

สนับสนุน	 นิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	 บูรณำกำรโครงกำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์ประจ�ำกลุ่มเครือข่ำย	 

เขตพื้นท่ีร่วมกบักลุ่มเครอืข่ำยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำเคร่ืองมือเพ่ือทดสอบกำรอ่ำน-กำรเขยีนของนักเรียน
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	 2.	 โครงกำรห้องสมุด	 3	 ดี	 จีเอฟ	 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน	 	 เขตพื้นทีร่่วมกับกองทุนจีเอฟ 

จ�ำกัดมหำชน	 	 ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน	 	 เพื่อให้มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ 
สำมำรถปฏิบัติหน้ำทีเ่ป็นยุวบรรณำรักษ์	 	 โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์	
มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 ในกำรจัดอบรมผู้น�ำนักเรียนแกนน�ำยุวบรรณำรักษ์และครูผู้รับผิดชอบห้องเสมุด 

โรงเรียน	เกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน	กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด		โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย

จ�ำนวน	90	โรงเรียน

 4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์

ผลการด�าเนินงาน  
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 นักเรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิด

วิเครำะห์และเขียน	 ในระดับคุณภำพดีเยีย่ม	 โดยพัฒนำครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้ทีเ่น้นทักษะ 

กำรคิดวิเครำะห์โดยกำรสอนตำมแนวททำง	 Active	 Learning	 ส่งเสริมกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	 ศึกษำนิเทศก์ให้ค�ำปรึกษำกับครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะ 

กำรคิดวิเครำะห์	ประชุมสะท้อนผลกำรนิเทศ	สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

 5. นักเรียนมทีกัษะการส่ือสารอังกฤษและสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพนักเรียนมทีกัษะ

ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จัดท�ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน 

กำรสอนภำษำอังกฤษ	 โดยมีกิจกรรมสอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

ทัง้ครูผู้สอนและนักเรียน	 และประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ต่อกำรเรียนรู ้ภำษำอังกฤษของนักเรียน	 	 โดยเน้นด้ำนกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	 

สถำนศึกษำใช้สือ่เสริมภำษำอังกฤษทีเ่ป็นแอพลลิเคชั่น	 Echo	 English	 สือ่ออนไลน์	 สือ่สมเด็จพระเทพฯ 

และสือ่จำกเว็บไซต์	 Eng24	 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทีห่ลำกหลำย	 และเขตพื้นที	่ ได้จัดท�ำ

โครงกำรนิเทศติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำโดยใช้กำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร	 เพื่อให้สถำนศึกษำ

สำมำรถด�ำเนินกำรและส่งผลต่อนักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่สำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 

และนักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรวัด	 	 และประเมินผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ	 (ภำษำอังกฤษ)	 

ระดับดีมำก

นักเรียนมีทักษะภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	จัดกำรเรียนกำรสอน		ภำษำต่ำงประเทศ

ทีส่อง	 คือ	 ภำษำจีน	 จ�ำนวน	 4	 แห่ง	 โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น	 โรงเรียนสนำมบิน	 โรงเรียนบ้ำนทุ่ม		 

(ทุ่มประชำนุเครำะห์)	 และโรงเรียนบ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น	 โดยใช้ทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 

ที่สองให้แก่นักเรียน	กิจกรรมชุมนุมภำษำจีน	กิจกรรมสอนเสริมภำษำจีน
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 6.  นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ด�ำเนินกำรศึกษำสภำพข้อมูล	 ปัญหำ 
และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำน	 	 Digital	 Literacy	
พัฒนำชุดส่งเสริมกำรเรียนรู้ส�ำหรับครู	 ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร	 Active	 learning	 โดย 
ใช้	Digital	Technology	เป็นฐำน		ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำชุดส่งเสริมกำรเรียนรู้ส�ำหรับครู	ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร	 	 Active	 learning	 โดยใช้	 Digital	 Technology	 เป็นฐำน	 .	 นิเทศติดตำมและ 
ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร	Active	learning	โดยใช้	Digital	Technology
เป็นฐำนอย่ำงเป็นระบบ	 สรุปผล	 และขยำยผลชุดส่งเสริมกำรเรียนรู้ส�ำหรับครู	 ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร		Active	learning	โดยใช้	Digital	Technology	เป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัด	และส่งเสริม
ให้สถำนศึกษำน�ำ	 Digital	 Literacy	 มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ 
ควำมต้องกำรและควำมถนัด	สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต	ดังนี้
	 1.	 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสำระกำรเรียนรู ้เทคโนโลยีและในรำยวิชำเพิ่มเติมให้ 
ผู้เรียนมีทักษะและควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้	Digital	Literacy
	 2.	 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน�ำ	 Digital	 Technology	 มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น 
รำยบุคคลตำมสมรรถนะ	 ควำมต้องกำรและควำมถนัด	 สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนือ่งตลอดชีวิต	 
โดยมีกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ
	 3.	 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำและขยำยผลชุดส่งเสริมกำรเรียนรู้ส�ำหรับครู	 ในกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร	Active	learning	โดยใช้	Digital	Technology	เป็นฐำน			ร้อยละ	100	สถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะด้ำน	Digital	 Literacy	 	 สถำนศึกษำจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู ้เกี ่ยวกับทักษะ	 Digital	 Literacy	 นักเรียนได้รับกำรเรียนรู ้	 สำมำรถใช้เครื ่องมือ	 อุปกรณ์	 

เทคโนโลยี	ในกำรเรียนรู้	เกี่ยวกับ	Digital	Literacy

 7.  นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	1		จดัท�ำโครงกำรให้นักเรยีนได้รบัควำมรูแ้ละ

ฝึกทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	ดังนี้	

	 1.	 โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด	 	 เพื ่อพัฒนำกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดใน 

สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง	 จัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ	 นักเรียนได้รับควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ 

จำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทำงลูกเสือ	 	 และวิทยำกรภำยนอก	 ต�ำรวจ	 D.A.R.E	 จำกสถำนีต�ำรวจภูธรเมือง 

ขอนแก่น	 และเรือนจ�ำกลำงจังหวัดขอนแก่น	 	 ในกำรป้องกันและมีภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดรวมทัง้ภัย 

คุกคำมอื่น	 ๆ	 ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว	 รวมทัง้เป็นแกนน�ำในกำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำ 

ยำเสพติดและเฝ้ำระวังปัญหำภัยคุกคำมอื่น	ๆ	ในสถำนศึกษำ	

	 2.	 โครงกำรค่ำยทักษะชีวิต	 	 นักเรียนแกนน�ำทีผ่่ำนกำรฝึกอบรม	 มีคุณสมบัติทีพ่ึงประสงค์ใน 

กำรเป็นแกนน�ำสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติด	 	 และมีทักษะชีวิตรู้จักป้องกันตัวเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด	 

ปรับเจตคติให้เป็นคนดี	 	 มีคุณธรรม	 	 จริยธรรม	 	 ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนในสังคมสำมำรถด�ำรงตนอยู่ร่วมใน 

สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
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8. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มากกว่า 

ร้อยละ  50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ผลกำรเปรียบเทียบจ�ำนวนร้อยละของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	6	ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)	มำกกว่ำ

ร้อยละ	50	ขึ้นระหว่ำงปีกำรศึกษำ	2561	และ	ปีกำรศึกษำ	2560	จ�ำนวน		4		กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

	 วิชำภำษำไทย	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	30.06

	 วิชำภำษำอังกฤษ	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	1.79

	 วิชำคณิตศำสตร์	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	8.61

	 วิชำวิทยำศำสตร์	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	4.16

แนวทำงหรอืวธิกีำรในกำรด�ำเนินงำนยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนของนักเรยีน	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ

ประถมศึกษำ	ก�ำกับ	ช่วยเหลือ	นิเทศ	ติดตำม	ซึ่งขับเคลื่อนโดยกำรนิเทศภำยนอกใช้กระบวนกำร	PLC	และ 

ขับเคลือ่นกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ	 เพือ่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้	 รวมทัง้ด�ำเนินงำนกำร 

จัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมโดยกำรกระจำยอ�ำนำจให้กับกลุ่มเครือข่ำย		สถำนศึกษำขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย	 	 วิเครำะห์ผลกำรทดสอบเพื่อวำงแผนโดยน�ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุง

คุณภำพกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำและก�ำหนดเป้ำหมำยเพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ	์ กำรส่งเสริม	 

สนับสนุนครูผู้สอน	 นิเทศ	 ติดตำมสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์	 นิเทศ	 ติดตำม 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรม ให้ควำมรู้ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน

สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน		จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม

 นักเรียนที ่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มากกว่า 

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการด�าเนินงาน
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ผลกำรเปรียบเทียบจ�ำนวนร้อยละ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	 (O-NET)	 

มำกกว่ำร้อยละ	50	ขึ้นระหว่ำงปีกำรศึกษำ	2561	และ	ปีกำรศึกษำ	2560	จ�ำนวน		4		กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

	 วิชำภำษำไทย	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	18.27

	 วิชำภำษำอังกฤษ	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	0.18

	 วิชำคณิตศำสตร์	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	1.29

	 วิชำวิทยำศำสตร์	มีคะแนนผลกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น	2.83

แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรด�ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร 

ศึกษำประถมศึกษำ	ก�ำกับ	ช่วยเหลือ	นิเทศ	ติดตำม	ซึ่งขับเคลื่อนโดยกำรนิเทศภำยนอกใช้กระบวนกำร	PLC	

และขับเคลือ่นกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ	 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยทีต่ั ้งไว้	 รวมทัง้ด�ำเนินงำน 

กำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมโดยกำรกระจำยอ�ำนำจให้กับกลุ่มเครือข่ำย	 สถำนศึกษำขับเคลือ่น 

พัฒนำคุณภำพ
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ชื่อนวัตกรรม	กำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพ(PLC)

วิธีด�าเนินการ  
	 1.	 ศกึษำสภำพปัจจบัุนปัญหำและควำมต้องกำรของครใูนกำรจดักระบวนกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21

โดยกำรสนทนำกลุ่มวิชำกำรกลุ่มสถำนศึกษำ

	 2.	 สังเครำะห์รปูแบบชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี(PLC)	เพื่อพฒันำสมรรถนะครใูนกำรจดักระบวนกำร

เรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 3.	 อบรมเชิงปฏิบัติกำร	พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำรในกำรขับเคลื่อนชุมชนกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพ	(Professional	Learning	Community)	สู่สถำนศึกษำ

	 4.	 ขับเคลือ่นกระบวนกำร	 PLC	 สู่สถำนศึกษำ	 เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัดกระบวนกำร 

เรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 5.	 ก�ำกับติดตำมกำรจัดกระบวนกำร	PLC	ในสถำนศึกษำ	โดยใช้กลุ่มเครือข่ำยฯเป็นฐำน

	 6.	 นิเทศติดตำมกำรจัดกระบวนกำร	 PLC	 ในสถำนศึกษำ	 และผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครู 

ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	โดยศึกษำนิเทศก์

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 กำรด�ำเนินกำรยกระดบัคณุภำพผู้เรียนเป็นระบบและต่อเน่ือง	ส่งผลให้เกดิกำรจัดกจิกรรมกำรเรียน

กำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง	 มีกำรนิเทศ	 ติดตำมจำกผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

ในระดับเขตพื้นที	่ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในกำรสอบ	O-NET	 และทดสอบด้วย 

แนวข้อสอบ	O-NET	อย่ำงต่อเนื่อง

	 2.	 โรงเรียนเกิดควำมตระหนัก	 ผู้บริหำรและครูร่วมกันวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำโดยใช้กระบวน 

กำรเชิงระบบเพื่อก�ำหนดขั้นตอน	วิธีกำร	ตัวบ่งชี้ควำมส�ำเร็จผู้เรียนในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ปัญหาและอุปสรรค
	 ควำมพร้อมของทรัพยำกรต่ำง	ๆ	ในโรงเรียน	ซึ่งมีขนำดแตกต่ำงกัน	ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรยกระดับ

คุณภำพผู้เรียนเป็นไปตำมบริบทของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	 วิเครำะห์จุดอ่อน	 จุดแข็ง	 และปัจจัยทีส่งผลสัมฤทธิ์ของนักรเยนระดับกลุ่มเครือข่ำย	 กำรรวม 

กลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู ้	 (PLC)	 เพื ่อหำแนวทำงและวิธีกำรในกำรส่งเสริม	 ให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย	 

ก�ำหนดเป็นแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระและรำยกลุ่มสำระ 

ของโรงเรียน

	 2.	 วิเครำะห์ผลกำรประเมินของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยโรงเรียนและ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ	์ สรุปเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง	 และปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์

ของโรงเรียน

	 3.	 สนับสนุน	 ส่งเสริมกลุ่มเครือข่ำยให้มีควำมเข้มแข็งด้วยวิชำกำรเพื ่อให้ควำมช่วยเหลือทำง 

ด้ำนวิชำกำรแก่โรงเรียนภำยในกลุ่มเครือข่ำย
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	 4.	 ช่วยเหลือนิเทศ	 เทคนิควิธีกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 

โดยจัดกิจกรรมทีเ่น้นให้มีกำรปฏิบัติจริง	 และเน้นกำรเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย	

พัฒนำสื่อ	และส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเน้นใช้ค�ำถำมที่ยั่วยุและกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเครำะห์

 9. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

ผลการด�าเนินงาน 
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ทีใ่ห ้

ผู้เรียนได้เรียนรู ้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง	 Active	 Learning	 ทุกแห่ง	 และสถำนศึกษำมีหน่วยและ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้	Active	Learning		จ�ำนวน	130	แห่ง

การจัดท�าแผนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จ�านวนสถานศึกษาที่มีหน่วยและแผนการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

1.		ภำษำไทย 130

2.		คณิตศำสตร์ 130

3.		วิทยำศำสตร์ 145

4.		ภำษำอังกฤษ 130

5.		สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 145

6.		กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 156

7.		สุขศึกษำและพลศึกษำ 156

8.		ศิลปะ 156

ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

ด้านผู้เรียน	 	 ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรลงเมือปฏิบัติจริง	 ได้ร่วมมือกัน

คิดค้นหำค�ำตอบแก้ปัญหำ	 คิดวิเครำะห์	 สรุปแนวคิดและสือ่สำรให้ผู้อ ืน่ได้เข้ำใจแนวคิดของตนเอง 

อภิปรำยโต้ตอบ	ซักถำม	เพื่อสรุปเชื่อมโยงแนวคิดและองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง

ด้านครูผู้สอน	 	 มีกำรปรับพฤติกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกผู้บอกควำมรู้เป็นผู้อ�ำนวยกำรเรียนรู้	 

โดยเปลีย่นแนวกำรจัดกิจกรรมหรือออกแบบสถำนกำรณ์ตำมแนว	 Active	 Learning	 ทีใ่ห้นักเรียนได้ลงมือ 

ปฏิบัติ	 คิดวิเครำะห์	 คิดแก้ปัญหำ	 คิดสร้ำงสรรค์	 และอภิปรำยน�ำเสนอแนวคิด	 ครูมองคิดของนักเรียน 

ออกและน�ำไปสรุปเชื่อมโยงกับหลักกำรหรือนิยำมและสะท้อนกำรสอนของตนเองได้เพื่อน�ำไปปรับปรุงต่อไป

ด้านผู้บริหาร	 	 	 ผู้บริหำรมีกำรระบบสนับสนุนครูในกำรปรับกำรเรียนเปลีย่นกำรสอนตำมแนว	 Active 

Learning	 ผ่ำนระบบนิเทศภำยในทีม่ ีประสิทธิภำพและมีกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรของโรงเรียนปรับ 

กระบวนทัศน์ในกำรเป็นผู้น�ำทำงวิชำกำรโดยร่วมมือกับศึกษำนิเทศก์ที่เป็นผู้นิเทศภำยนอก

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสริม	 

สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง	 (Active	 Learning)	 
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ด�ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยัง่ยืน	 กิจกรรมกำรนิเทศแบบบูรณำ 

กำรโดยใช้กลุ่มสถำนศึกษำเป็นฐำน	 และใช้ข้อมูลระดับห้องเรียนในกำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมกำรสอน 

ของครูให้เป็นไปตำมแนว	Active	Learning	นิเทศครบทุกโรงเรียน		ผู้เรียนกล้ำแสดงออกมีควำมกระตือรือร้น	

กล้ำคิดและสือ่สำรแนวคิดของตนเอง	 ลงมือปฏิบัติกำรเรียนรู้	 แก้ปัญหำ	 คิดค้นหำค�ำตอบ	 โรงเรียนมีระบบ 

นิเทศภำยในทีม่ีประสิทธิภำพและมีกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรของโรงเรียน	 	 ครูมีกำรปรับพฤติกรรมใน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแนว	 Active	 Learning	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมีกำรสนับสนุน 

ให้โรงเรียนติดตั้งระบบนิเทศภำยใน	 ผ่ำนกระบวนกำรนิเทศ	 Co-FRIEND	Model	 ในโรงเรียนเป้ำหมำย 

เฉพำะจ�ำนวน	 86	 โรงเรียน	 	 และโรงเรียนทัว่ไปอีก	 70	 โรงเรียน	 ทัง้นีทุ้กโรงเรียนได้รับกำรนิเทศกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนตำแนว	Active	Learning

 10.   สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

 ส�ำนักงำนเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู ้ 

ให้นักเรียนตำมแนวทำง	STEM	ศึกษำ	136	แห่ง	สถำนศึกษำไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้	

STEM	ศึกษำ	115	แห่ง	แต่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง	STEM	ศึกษำ	91		แห่ง	สถำนศึกษำเข้ำ

ร่วมโครงกำรขับเคลือ่นกำรจัดกำรเรียนรู ้	 STEM	 ศึกษำ	 41	 แห่ง	 และมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน 

ตำมแนวทำง	 STEM	 ศึกษำ	 41	 แห่ง	 ครูทีเ่ข้ำรับกำรอบรมด้ำนสะเต็มศึกษำ	 ขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำและครูทีเ่ข้ำรับกำรอบรมได้ขยำยผลให้กับครูในสถำนศึกษำอื่น	 

จ�ำนวน	91	แห่ง		จ�ำนวน	576	คน

	 ส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 มีศูนย์อบรมสะเต็มศึกษำทีเ่ข้มแข็ง	 

ครูทีเ่ข้ำรับกำรอบรมจำก	 สสวท.ผ่ำนกำรอบรมทุกคน	 	 ครูทีผ่่ำนกำรอบรมจำก	 สสวท.	 สำมำรถน�ำควำมรู้

ประสบกำรณ์ทีไ่ด้ขยำยผลสู่ครูในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของตนได้	 ครูทีผ่่ำนกำรพัฒนำ 

สำมำรถน�ำควำมรู้ประสบกำรณ์ทีไ่ด้สู่ห้องเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ	 	 สังเกตจำกผลงำนงำน/ชิ้นงำนของเด็ก 

ในแต่ละช่วงงวัย

	 ผลจำกกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน 

ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 1.	 ติดตำมครูพี ่เลีย้งสะเต็มศึกษำศูนย์กำรอบรมระดับเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำหน่วยงำนในจังหวัด 

ขอนแก่นประกอบด้วย	 สพฐ	 5	 เขต	 อปท.สช.และกศน.	 จ�ำนวน	 4	 รุ่น	 คือ	 ระดับ	 ป.ต้น	 ป.ปลำย	 ม.ต้น 

และ	 ม.ปลำย	 ที่ผ่ำนกำรพัฒนำ(ผลกำรทดสอบหลังกำรอบรม)	 น�ำควำมรู้ประสบกำรณ์ทีไ่ด้รับไปพัฒนำคร ู

ของแต่ละศูนย์กำรอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร	 ผลผ่ำนกำรทดสอบ 

หลังกำรอบรมทุกคน

	 2.	 ครูที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์อบรมสะเต็มระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 3	 ระดับ	 คือ	 ระดับ	 

ป.ต้น	 ป.ปลำย	 และ	 ม.ต้น	 จ�ำนวน	 120	 คน	 น�ำควำมรู้ประสบกำรณ์ทีไ่ด้ไปขยำยผลในระดับกลุ่มเครือ 

ข่ำยพัฒนำคุณภำพ	 	 น�ำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้ไปขยำยผลในระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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และครูในโรงเรียนทุกคนรู้และเข้ำใจกระบวนกำร		ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำทั้งบูรณำกำร 

ในสำระกำรเรียนรู้	 และด�ำเนินกิจกรรมในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้นักเรียนมีชิ้นงำนจำกกำรปฏิบัติสะเต็ม 

ผลกำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ

	 1.	 โรงเรียนในสังกัดน�ำสู่ห้องเรียนโดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นแกน

	 2.	 จัดกิจกรรมในส่วนทีเ่ป็นเนือ้หำส่วนใหญ่โรงเรียนบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ผู้เรียน 

มีชิ้นงำนอยำก/ง่ำย	 ตำมช่วงวัย	 แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรลงเมือปฏิบัติจริง	 โดยใช้ช่วงลด	 	 เวลำเรียนเพิ่ม 

เวลำรู้ผลจำกกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ครูหลังจำกเข้ำรับกำรอบรมขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน 

ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ

	 1.	 ผู้เรียน	ครู	มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มมำกยิ่ง	เห็นได้จำกกำรเชื่อม

โยงสู่ชีวิตประจ�ำวัน	และกลุ่มสำระอื่น	ๆ	ของผู้เรียน

	 2.	 ครูมีควำมมั่นใจในกำรจัดกำรสอนสะเต็มศึกษำโดยเริ่มจำกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก

	 3.	 ครูสำมำรถเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มทีส่ำมำรถน�ำสู่กำรปฏิบัติจริงของ 

ผู้เรียนได้

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ด�ำเนินกำรส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำน 

ศึกษำจัดกำรเรียนรู ้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ	 โดยกำรพัฒนำครู	 สถำนศึกษำในสังกัดตำม 

หลักสูตรกำรอบรม	สสวท.ด้วยระบบทำงไกล	ครูที่ผ่ำนกำรอบรมขยำยผลให้ครูในกลุ่มพัฒนำเครือข่ำยคุณภำพ

กำรศึกษำโดยกำรสนับสนุนวิทยำกร	 สื่อ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 ทีจ่�ำเป็น	 พัฒนำกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง	 กิจกรรมทีเ่น้นกำรเชื่อมโยงกับกรอบหลักสูตร 

ท้องถิ่นของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักเรียนและกำรเตรียมคนทีม่ีคุณภำพสู่สังคม

และศึกษำนิเทศก์ประจ�ำกลุ่มเครือข่ำย	และทีมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษำ	นิเทศ	ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้

	 กำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ

	 1.	 ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู ้สะเต็มศึกษำโดยบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้	 เช่น	 กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นแกน	

	 2.	 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้	 ต่อเนือ่งเพรำะเป็นกิจกรรมทีใ่ช้เวลำนำน

นักเรียนมีผลงำนเชิงประจักษ์เชื่อมโยงกับท้องถิ่น

	 3.	 นักเรียนน�ำเสนอชิ้นงำนในรูปแบบโครงงำน

	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูหลังจำกเข้ำรับกำรอบรมขยำยผลให้ครูสถำนศึกษำอื่นกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ	 	 ครูทีผ่่ำนกำรอบรมขยำยผลให้ครูในกลุ่มเครือข่ำย 

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยสนับสนุนวิทยำกร	สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น	

 11.  สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS :Independent Study)

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		มีสถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำร

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล	 2	 แห่ง	 สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลทีจ่ัดกำรเรียนรู ้ตำม 

กระบวนกำรเรียนรู ้บันได	 5	 ขั ้น(IS:	 Independent	 Study)	 2	 แห่ง	 สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล	จัดครูสอน	IS		จ�ำนวน	11	แห่ง	กระบวนกำรด�ำเนินงำนโดยจัดท�ำโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน
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สำกลและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ	 IS	 ในวิชำวิทยำศำสตร์	 ระดับชั้นประถม

ศึกษำปีที่	 4-6	 และระดับชั ้นมัธยมศึกษำปีที่	 1-3	 	 และได้ประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนทีไ่ม่ใช่โรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล	ได้เปิดท�ำกำรสอนในวิชำ	IS	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น	ๆ	ได้จัดกำรเรียน

กำรสอนแบบ	IS

 12.  สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมเอือ้ 

ต่อกำรเรียน	 	 กระบวนกำรจัดท�ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ	 	 และด�ำเนินกำร 

โดยกำรประชำสัมพันธ์	 	 ให้ทุกโรงเรียนด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 

กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของนักเรียนโดยเน้นด้ำนกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ	 	 ใช้สือ่เสริมภำษำอังกฤษทีเ่ป็น 

แอพพลิเคชั่น	Echo	English	สื่อออนไลน์	สื่อสมเด็จพระเทพฯ	และจำกเว็บไซต์	Eng	24	เพื่อส่งเสริมกำรเรียน

กำรสอนที่หลำกหลำย

 13.  นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 สร้ำงควำมตระหนักให้ครูแนะแนวมี 

องค์ควำมรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนทีจ่บกำรศึกษำภำคบังคับเรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ทั้งสำยอำชีพ 

และสำยสำมัญ	 ตำมนโยบำยของรัฐบำลทีก่�ำหนดสัดส่วนกำรเรียนต่อสำยอำชีพและสำยสำมัญเป็น	 50:50 

ได้จดัโครงกำรตลำดนัดวชิำกำรแนะแนว		เพื่อกำรเรียนต่อในระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำในกำรเรียนต่อสำยอำชพี

และสำยสำมัญ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อส ่งเสริมให ้ผ ู้ เรียนทีจ่บกำรศึกษำภำคบังคบเรียนต่อจนจบ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทัง้สำยอำชีพและสำยสำมัญ	 	 ท�ำให้นักเรียนกระตือรือร้นเตรียมกำรศึกษำต่อใน 

ระดับที่สูงขึ้นและครูแนะแนวได้ตระหนักและหำแนวทำง		ในกำรแนะแนวนักเรียนให้เรียนต่อ		และนักเรียนมี	

ID	Plan	และ	Portfolio	เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพทุกคน	

 14.   สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม

ความถนัด

ผลการด�าเนินงาน
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ส่งเสริม	 สนับสนนุให้สถำนศึกษำมี 

กำรจัดกำรเรียนรู้และสร้ำงบรรยำกำศสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดของนักเรียน	

โดยฝึกอำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ	มีกำรแนะแนวกำรฝึกอำชีพจำกหน่วยงำนอื่น		เช่น	อบต.	สถำบัน

อำชีวศึกษำของภำครัฐ	 และเอกชน	มำช่วยเสริมสร้ำงแนะแนวกำรฝึกทักษะและกำรจัดตลำดนัดโลกอำชีพ	ณ	

ศูนย์ฝึกอำชีพกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยและศูนย์กำรเรียนรู้ปัญญำภิวัฒน์	 ให้นักเรียนทีส่นใจ 

ฝึกอำชีพที่สนใจ	สำมำรถหำรำยได้ระหว่ำงเรียนและลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนได้

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 สถำนศึกษำทุกแห่งจัดกำรเรียนรู้และ

บรรยำกำศสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดของนักเรียน	 	 มีกำรพัฒนำทักษะและ 
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สร้ำงเสริม	 ประสบกำรณ์อำชีพให้แก่ผู้เรียน	 โดยใช้แนวทำงจำกคู ่มือของส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน 

กำรศึกษำ	เรื่อง	“แนวทำงกำรเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักเรียน”	ตำมองค์ประกอบ

ในกำรเสริมทักษะอำชีพครบทั้ง	4	กิจกรรม		หลักคือ	

	 1.	 มีกำรส�ำรวจและวิเครำะห์อำชีพที่นักเรียนสนใจ

	 2.	 มีกำรประสำนควำมร่วมมือจำกผู้ทีเ่กี ่ยวข้องในกำรร่วมก�ำหนดควำมรู ้	 ทักษะอำชีพ	 และ 

คุณลักษณะที่จ�ำเป็น

	 3.	 มีกำรน�ำเนือ้หำเรื ่องกำรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีพไปใช้เป็นส่วนหนึง่ 

ของหลักสูตรสถำนศึกษำและลงสู่กำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

	 4.	 มีกำรก�ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลในเรื่องทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

นักเรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1			สถำนศึกษำที่จัดรำยกำรอำหำรกลำงวัน	

โดยใช้	 โปรแกรม	 THAI	 SCHOOL	 LUNCH	 154	 แห่ง	 สถำนศึกษำสำมำรถลดจ�ำนวนนักเรียนทีม่ ี

ภำวะทุพโภชนำกำรได้	 38	 แห่ง	 	 จ�ำนวนนักเรียนทีม่ีภำวะอ้วน	 	 1359	 คน	 	 จ�ำนวนนักเรียนทีม่ีภำวะผอม	 

778	 คน	 จ�ำนวนนักเรียนทีม่ีภำวะเตี ้ย	 520	 คน	 	 สถำนศึกษำทีไ่ม่สำมำรถลดจ�ำนวนนักเรียนทีม่ีภำวะ 

ทุพโภชนำกำร	14	คน

สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด�าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการด�าเนินงาน
ส�ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	1		ด�ำเนินกำรตำมข้อส่ังกำรของนำยกรฐัมนตรี

และนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เรื่องกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรคัดแยกขยะ 

ของสถำนศึกษำ	 	 จัดประกวดกำรคัดแยกขยะ	 และห้องน�ำ้	 ห้องส้วมสะอำด	 และบริเวณโรงเรียนสะอำด 

ร่มรื่นน่ำเรียน	น่ำอยู่	 ประจ�ำปี	 2562	 	ประกวดแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	คือ	กำรคัดแยกขยะที่ถูกต้อง	และ 

ห้องส้วมสะอำด	เพื่อเป็นกำรสร้ำงจติส�ำนึกและนิสัยรักควำมสะอำดให้กบัครูและนักเรียน	โดยแบ่งกำรประกวด	

เป็น	4	ขนำด	1.	ขนำดเล็ก		2.	ขนำดกลำง	3.	ขนำดใหญ่		4.ขนำดใหญ่พิเศษ	โดยคัดเลือกเป็นตัวแทนส�ำนักงำน

เขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 ส่งให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ทำงยูทูป 

ใน	รำยกำร	พุธเช้ำ	ข่ำว	สพฐ.	

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

	 กำรปรับเปลีย่นระบบกำรผลิตและพัฒนำผู้บริหำร	 ครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท 

ตั้งแต่กำรจูงใจ	 คัดสรร	 ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ	 มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและ 

สมรรถนะอย่ำงต่อเนือ่งครอบคลุมทัง้เงินเดือน	 เส้นทำงสำยอำชีพ	 ปรับเปลีย่นบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม ่

ที่มีคุณภำพ	 และประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร	 เป็นมืออำชีพ	 มีทักษะวิชำชีพขั้นสูง	 โดยปรับบทบำท 

จำก	 “ครูสอน”	 เป็น	 “โค้ช”	 หรือ	 “ผู้อ�ำนวยกำรกำรเรียนรู้”	 สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ระหว่ำงกัน	 รวมถึงกำรพัฒนำครูทีม่ีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็น 
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ระบบ	 และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง	 นอกจำกนี้มีกำรออกแบบ	 วำงแผนกำรผลิตและ 

พัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ	 ตั้งแต่กำรก�ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพขั้นสูง	 เงินเดือนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 

ต่ำง	ๆ 	ให้สำมำรถจูงใจบุคคลที่เก่ง	ดี	มีควำมรู้	มำเป็นครู	มีกำรวำงแผนอัตรำก�ำลังระยะยำว	(20	ปี)	ร่วมมือกับ

สถำบันกำรศึกษำในกำรผลิตครู	 และมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนือ่ง	 โดยน�ำ	 Digital	 Platform 

มำเป็นเครื ่องมือทัง้กำรพัฒนำ	 อบรมครู	 และกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลก�ำลังคน	 เพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประวัติครู	ประวัติกำรพัฒนำ	ฝึกอบรม	น�ำไปสู่กำรวิเครำะห์	วำงแผนก�ำลังคนได้อย่ำงต่อเนื่อง	

 ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลากรในสังกัดที่พัฒนานาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

ผลการด�าเนินงาน

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1		ได้พัฒนำบุคลำกรในสังกัด	ดังนี้

ต�าแหน่ง จ�านวน
พัฒนาตามความ

จ�าเป็น

พัฒนาผ่านระบบ

Digital Technology
หมายเหตุ

ผู้บริหำร 149 149 33

ครู 1501 1501 224

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 74 74 3

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	 	 ได้พัฒนำบุคลำกรในสังกัดโดยจัดอบรม

บุคลำกรทุกสำยงำน	 อบรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรียนรวม	 อบรมครูด้วยระบบทำงไกลสะเต็มศึกษำ 

อบรมครูปฐมวัย	 อบรมครูคณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 	 อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด 

มอนเตสซอริ		อบรมกำร		คิดวิเครำะห์	อบรมคุณธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ	อบรมพัฒนำกำรเรียน

กำรสอนภำษำอังกฤษ	 ตำมแนว	 Boot	 Camp	 อบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว	 Active	 Learning 

โดยใช้	 Digital	 Technology	 เป็นฐำน	 	 อบรมกำรขับเคลือ่นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(DLTV)	 อบรมสถำบันพระมหำกษัตริย ์กับประเทศไทย	 ประชุมเลือ่นเงินเดือนครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ	 อบรมครูผู้ช่วยเตรียมควำมพร้อมพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งครู	 ผ่ำนระบบ	 TP	 Online 

อบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ทีร่ำชพัสดุโรงเรียน	 	 	 อบรมผู้ช่วยหัวหน้ำผู้ให้กำรฝึกอบรม 

ผู้ก�ำกับลูกเสือ	 (A.L.T.C.)	 อบรมส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 อบรมโรงเรียน	 	 เพื่อพัฒนำอนำมัยเด็กวัยเรียน 

และวัยรุ่น		อบรมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน	อบรมพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

  เหลื่อมล�้าทางการศึกษา

	 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ	 เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคน	 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 ซึ่งหมำย 

รวมถึง	 กลุ่มผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 กลุ่มชำติพันธุ์	 กลุ่มผู้ด้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้น 

ที่ห่ำงไกลทุรกันดำร	 ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ	 และมีมำตรฐำน	 โดย	 1)	 เน้นกำรสร้ำง 

ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภำคเอกชน	 และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องระดับพื้นที	่ เพื่อวำงแผน 
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กำรจัดกำรศึกษำทัง้ระบบตั้งแต่กำรส�ำมะโนประชำกรวัยเรียน	 กำรรับเด็กเข้ำเรียน	 กำรตรวจสอบติดตำม 
กำรเข้ำเรียน	 กำรติดตำมเด็กนักเรียนออกกลำงคัน	 ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที	่ และ 
กำรระดมทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ	 	 2)	 ปรับปรุง	 พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีมำตรฐำนในด้ำนต่ำง	 ๆ	 
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที	่ 	 เช่น	 	 มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	 	 ได้แก	่ 
อำคำรเรียน	 อำคำรประกอบ	 	 หอประชุม	 	 สนำมกีฬำ	 	 ห้องเรียน	 	 ห้องพิเศษ	 	 วัสดุ	 	 ครุภัณฑ์	 	 เป็นต้น	 
มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 	 มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 	 มำตรฐำนด้ำนระบบ 
งบประมำณ	มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย		และมำตรฐำนด้ำน	Digital	Technology	เป็นต้น		3)		สร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 4)	 ปรับเปลีย่นกระบวนกำร 
งบประมำณตั้งแต่กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง	 และมีควำม 
เหมำะสม	 เพียงพอ)	 	 น�ำ	 Digital	 Technology	 มำเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้และสร้ำงโอกำส 

ในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ

ผลการด�าเนินงาน
1. เด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสใน 

การเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น ระดับประถมศึกษา
ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ด�ำเนินกำรแจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติ
กำรรับนักเรียน	สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ปีกำรศึกษำ	2562		
	 1.	 แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน	 แจ้งสถำนศึกษำ	 	 ด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัต ิ
กำรศึกษำภำคบังคับ	 พ.ศ.	 2545	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 ตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนและ 
แจ้งให้โรงเรียนด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองน�ำเด็กมำสมัครเข้ำเรียน	 เช่น 
จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน	 (open	house)	 	 จัดกิจกรรมนิทรรศกำรที่แสดงถึงควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของโรงเรียน
	 2.	 แจ้งให้โรงเรียนด�ำเนินกำรรำยงำนกำรรับนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริกำร	 โดยโรงเรียนประสำน 
ไปยังหน่วยงำนต่ำง	ๆ	 	 เช่น	 	 	อปท.ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ	 	 เทศบำลต�ำบล	 	ศูนย์เด็กเล็ก	 	 ในกำรติดตำมเด็กที่เกิด 
ในปี	2555	เพื่อเป็นข้อมูลในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียน		และเป็นกำรส�ำรวจประชำกร
วัยเรียน	ตำม	ทร.14
	 3.	 แจ้งโรงเรียนในสังกัด	 	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรติดตำมเด็กตำม	 	 ทร.14	 เพื่อเป็นข้อมูลในกำร 
ด�ำเนินกำรด้ำนสำรสนเทศและกำรด�ำเนินกำรติดตำมแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
	 4.	 ประสำนไปยัง	 อบจ.	 ส�ำนักงำนเทศบำลนครขอนแก่น	 โรงเรียนสังกัดในส�ำนักงำนเทศบำลนคร
ขอนแก่น	 	 ประสำน	 กศจ.และโรงเรียนสำธิตในกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น	 ในกำรประสำน 

ขอข้อมูลเด็กเกิดปี	พ.ศ.	2555	เพื่อติดตำมกำรเข้ำเรียน

ผลจำกกำรแจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียนด�ำเนินกำร

	 1.	 โรงเรียนรวบรวมข้อมูลเด็กประชำกรวัยเรียนตำม	ทร.14	ครบ	156	แห่ง	มีข้อมูลในกำรด�ำเนินกำร

ตำมแผนกำรรับนักเรียนและมีข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนในกำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป

	 2.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 มีข้อมูลเด็กทีเ่กิดปี	 2555	 เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศ	 และเพื่อเป็น

ข้อมูลในกำรติดตำมกำรเข้ำเรียนของเด็กที่เกิดปี	2555	ในระดับ	ชั้น	ป.1	
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อ�าเภอเมืองขอนแก่น มี 18 ต�าบล  รวม  4377  คน

ที่ อ�าเภอ ต�าบล จ�านวน (คน)

1 เมืองขอนแก่น ในเมืองเทศบำล 1,084

2 เมืองขอนแก่น ศิลำ 599

3 เมืองขอนแก่น โนนท่อน 107

4 เมืองขอนแก่น บึงเนียม 93

5 เมืองขอนแก่น ดอนช้ำง 61

6 เมืองขอนแก่น ดอนหัน 102

7 เมืองขอนแก่น แดงใหญ่ 102

8 เมืองขอนแก่น บ้ำนหว้ำ 103

9 เมืองขอนแก่น พระลับ 241

10 เมืองขอนแก่น ท่ำพระ 118

11 เมืองขอนแก่น โคกสี 93

12 เมืองขอนแก่น ส�ำรำญ 101

13 เมืองขอนแก่น บ้ำนเป็ด 571

14 เมืองขอนแก่น สำวะถี 212

15 เมืองขอนแก่น บ้ำนค้อ 191

16 เมืองขอนแก่น เมืองเก่ำ 286

17 เมืองขอนแก่น หนองตูม 97

18 เมืองขอนแก่น บ้ำนทุ่ม 226

18 4377

อ�าเภอพระยืน มี 5 ต�าบล  รวม  665 คน

ที่ อ�าเภอ ต�าบล จ�านวน (คน)

1 พระยืน บ้ำนโต้น 242

2 พระยืน พระยืน 111

3 พระยืน พระบุ 160

4 พระยืน หนองแวง 58

5 พระยืน ขำมป้อม 94

5 665
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อ�ำเภอบ้ำนฝำง		มี	7	ต�ำบล		รวม		603		คน

ที่ อ�าเภอ ต�าบล จ�านวน (คน)

1 บ้ำนฝำง หนองบัว 83

2 บ้ำนฝำง ป่ำหวำยนั่ง 83

3 บ้ำนฝำง โนนฆ้อง 73

4 บ้ำนฝำง บ้ำนเหล่ำ 114

5 บ้ำนฝำง ป่ำมะนำว 81

6 บ้ำนฝำง บ้ำนฝำง 82

7 บ้ำนฝำง โคกงำม 87

7 603

รวมเด็กปี  2555  ตาม ทร.14  จ�านวนทั้งสิ้น  5,655  คน

	 1.	 โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรรับนักเรียนตำมแผนกำรรับนักเรียน

	 2.	 โรงเรยีนได้จดักจิกรรมเปิดรั้วโรงเรียน	สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรปฏบัิติกำรตำมแผนกำรรับนักเรยีน

 2. เด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสใน 

การเข้ารับ  การศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ด�ำเนินกำรแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด 

จัดท�ำกิจกรรมเปิดรั ้วโรงเรียน(open	 house)	 หรือแสดงนิทรรศกำรทีแ่สดงถึงควำมพรอมในกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ	 	 เพื ่อสร้ำงแรงจูงใจให้ผ ู้ปกครองและเด็กสนใจทีจ่ะเข้ำเรียนต่อ	 

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครของโรงเรียนในสังกัด	 	 เพื่อส่งเสริม	 	 สนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจ 

ในกำรทีจ่ะศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น	 	 ทัง้ในโรงเรียนขยำยโอกำส	 	 และแนะน�ำแก่ผู้ปกครองในกรณีเด็ก 

ต้องกำรเรียนต่อในภำคกำรศึกษำอื่น	เช่น	กศน.

ผลจากการแจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียนด�าเนินการ

	 1.	 มีนักเรียนจบกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	 6	 และเข้ำเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำส 

และโรงเรียนในสถำบันต่ำง	ๆ	ครบ	100	%

	 2.	 นักเรียนในสังกัด	จบชั้นประถมศึกษำปีที่	6	เรียนต่อในปีกำรศึกษำ	2562	ดังนี้

	 	 -	 นักเรียนจบทั้งหมด				3001		คน

	 	 -	 ศึกษำต่อในโรงเรียนเดิน		698		คน

	 	 -	 ศึกษำต่อโรงเรียนอื่น	สังกัด	สพฐ.		1902		คน

	 	 -	 ศึกษำต่อโรงเรียนสังกัดเอกชน		7	คน

	 	 -	 ศึกษำต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสำมัญ		4		คน

	 	 -	 ศึกษำต่อ	กศน.		6		คน
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	 	 -	 ศึกษำต่อโรงเรียนอื่น	ๆ		190	คน

	 	 -	 ศึกษำต่อโรงเรียนอื่น	สังกัด	อบจ.		194		คน

	 1.		 นักเรียนทีจ่บกำรศึกษำมีควำมสนใจในกำรศึกษำต่อในระดับทีส่ ูงขึ ้นทัง้จำกโรงเรียนเดิม 

ที่เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสหรือโรงเรียนสังกัดหน่วยงำนอื่น	ๆ	สถำบันอื่น

	 2.		 ผู้ปกครองส่งเสริม	 สนับสนุนให้เด็กได้เข้ำเรียนในระดับทีสู่งขึ้น	 ทั้งจำกสถำนศึกษำเดิมทีเ่ป็น 

โรงเรียนขยำยโอกำสหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น	ๆ

	 3.		 เด็กได้เข้ำเรียนในพื้นที่บริกำรและได้เข้ำเรียนตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับทุกคน

	 4.		 นักเรียนทีจ่บชั ้นประถมศึกษำปีที่	 6	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 ได้เข้ำเรียนและเรียนต่อชั ้น	 ม.1	 

ครบทุกคน

	 5.		 มีข้อมูลสำรสนเทศในกำรด�ำเนินกำรรับนักเรียนและวำงแผนกำรรับนักเรียนในปีต่อไป

 3.  นักเรียนออกกลางคัน ระดับประถมศึกษา

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 เพื่อให้อัตรำกำร 

ออกกลำงคันของนักเรียนในสถำนศึกษำลดลง	 	 ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ในเรื่องของกำรคัดกรอง 

นักเรียนยำกจำนและยำกจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไข	 เพื ่อรับเงินอุดหนุนรำยหัวจำกส�ำนักงำนกองุทนเสมอ 

ภำคทำงกำรศึกษำ	มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2559	วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ	ทำงกำรศึกษำ	

โดยจัดสรรค่ำใช้จ่ำยอุดหนุนรำยหัวให้กับนักเรียนยำกจน	 	 และยำกจนพิเศษโดยกำรคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

จำกข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ	 ผ่ำนระบบคัดกรองเงื ่อนไขของกองทุนเพื ่อควำมเสมอภำคทำงฅผ 

กำรศึกษำ	 สนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยให้นักเรียนทีย่ำกจนด้อยโอกำส	 ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 สนับสนุน

อุปกรณ์กำรเรียนและอำหำรของนักเรียนเพื่อลดอัตรำควำมเสี่ยงกำรออกกลำงคัน

 นักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ส่งเสริม	 สนับสนุนเพื่อให้อัตรำกำร 

ออกกลำงคันของนักเรียนใน	 	 สถำนศึกษำลดลง	 ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน	 โดยจัดอบรมและ 

แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ	 (พสน.)	 จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อก�ำกับ	

ติดตำมระบบช่วยเหลือนักเรียน	 	 เช่น	 	 ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 	 อบรมค่ำยทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 

แกนน�ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	 	 เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 	กำรประกวด

สถำนศึกษำสีขำวต้ำนยำเสพติด	 	กำรจัดโครงกำรตลำดนักวิชำกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ	ประจ�ำปี	 2562	

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนักให้ครูแนะหแนว	 มีองค์ควำมรู้และ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนทีจ่บกำรศึกษำภำคบังคับเรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	ทั้งสำยอำชีพและสำยสำมัญ 

เป็น		50:50		ท�ำให้นักเรียนได้ตระหนักและกระตือรือร้นเตรียมกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น		โครงกำรตลำด

นักวิชำกำรโลกอำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำ	ปีกำรศึกษำ	2561	

	 ส�ำนกังำนเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 มีโรงเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ	 

จ�ำนวน	44	โรงเรียนและมี	จ�ำนวนนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่	3		จ�ำนวน	450	คน		เพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนัก
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และองค์ควำมรู้ให้นักเรียน	 	 และครูแนะแนว	 	 ได้เพิ่มประสบกำรณ์ในโลกอำชีพเพื่อมีงำนท�ำตำมควำมสนใจ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 	 ให้นักเรียนมีทักษะมำกขึ้น	 มีควำมรู้ในเรื่องของนักธุรกิจน้อย	 	 และ 

ควำมรู้กำรจัดกำรสหกรณ์ในโรงเรียนและสอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรม	 	 ในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู	้ 

เพิ่มทักษะอำชีพให้กับนักเรียน	 	 เพื่อให้นักเรียนรักและศรัทธำในอำชีพ	 มีรำยได้เสริม	 มีพฤติกรรมเสีย่งลดลง	

และลดอัตรำกำรออกกลำงคัน		ทั้งนี้			เพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี		ได้จัดตลำดวิชำกำร

โลกอำชีพ	 	 เพื ่อกำรมีงำนท�ำและคัดกรองนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ	 เพื ่อขอรับเงินอุดหนุนรำย 

หัวจำกกองทุนเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 	 โดยกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนด้อยโอกำสระดับมัธยมศึกษำ 

ตอนต้น	 ให้ได้รับกำรอุดหนุนรำยหัว	 เพื่อบรรเทำควำมเดือนร้อน	 	 และลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงกำรศึกษำ	 

นอกจำกนี้ยังลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน

 4.  สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามาน�ามาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 แจ้งสถำนศึกษำด�ำเนินกำรจัดท�ำ 

ข้อมูลประชำกรวัยเรียนตำม	 ทร.14	 โดยกำรประสำนไปยัง	 อปท.	 ศูนย์เด็กเล็ก	 เทศบำลต�ำบล	 เทศบำล 

อบต.หรือว่ำกำรอ�ำเภอในเขตของโรงเรียนนัน้	 ๆ	 ให้บริกำรอยู่	 	 เพื่อจัดท�ำข้อมูลด้ำนกำรแผนกำรรับนักเรียน	 

จัดอบรมกำรท�ำโปรแกรม	 offline	 เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดแผนกำรรับนักเรียน	 	 และติดตำมกำรรับนักเรียน 

กำรย้ำยเข้ำ	 ย้ำยออกของนักเรียน	 	 ด�ำเนินกำรประสำนไปยังเทศบำล	 อบจ.ศธจ.	 โรงเรียนต่ำงสังกัดต่ำง	 ๆ	 

ในกำรขอข้อมูลประชำกรวัยเรียนเด็กที่เกิดในปี	พ.ศ.	2555	เพื่อเป็นข้อมูลในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนกำรรับ

นักเรียนและ	 	 เพื่อจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศรำยงำนผลกำรติดตำม	 	 และข้อมูลประชำกรวัยเรียนของนักเรียน 

ในเขตพื้นที่บริกำรมำยังเขตพื้นที่

นโยบายที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2562	 จะเน้นกำรพัฒนำหน่วยงำน 

ในสังกัดให้เป็นหน่วยงำนทีม่ีขนำดทีเ่หมำะสมกับบทบำทภำรกิจ	 	 สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 

และประสิทธิภำพ	 แยกแยะบทบำทหน่วยงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน	 เช่น	 ระดับปฏิบัติ	 ระดับทีท่�ำหน้ำที่ 

ในกำรก�ำกับติดตำม	 	 เป็นหน่วยงำนทีม่ีขีดสมรรถนะสูง	 	 ยึดหลักธรรมำภิบำล	 	 และโปร่งใส	 	 เป็นองค์กร 

ที่ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั ่น	 	 ปรับวัฒนธรรมกำรท�ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม	 

มีควำมทันสมัย	 	 และพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ	 	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กำรน�ำนวัตกรรม	 	 เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่	 ระบบกำรท�ำงำนทีเ่ป็น	 	 Digital	 	 เข้ำมำประยุกต์ใช้ 

อย่ำงคุ้มค่ำ	 	 และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล	 	 รวมทัง้มีลักษณะเปิดกว้ำง	 เชื่อมโยงถึงกันและ 

เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม	 	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 

รวดเร็ว	 	 โดยมีประเด็นกลยุทธ์	 ดังนี้	 	 1)	 	 เพิ ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 	 และสถำนศึกษำ	 2)	 สร้ำงเครือข่ำย 

ควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ	3)	ยกระดับกำรบริหำร

งำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ	 น�ำไปสู่กำรกระจำยอ�ำนำจ	 4	 ด้ำน	 ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงใน 
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กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื ้นท ี	่ 4)	 ปรับเปลีย่นระบบงบประมำณเพื ่อสนับสนุนผ ู้ เรียนและ 

สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม	 เพียงพอ	 และ	 5)	 ส่งเสริม	 สนบัสนนุ	 ให้สถำนศึกษำ	 หน่วยงำนทุกระดับน�ำ	 

Digital	 Technology	 มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ	 น�ำไปสู่กำรน�ำเทคโนโลย	ี 

Big	Data	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน	ต่ำง	ๆ	ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน	ข้อมูลครู	ข้อมูลสถำนศึกษำ	ข้อมูลงบประมำณ	

และข้อมูลอืน่	 ๆ	 	 ทีจ่�ำเป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ	 	 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็น 

รำยบุคคลตำมสมรรถนะ	 	 และควำมถนัด	 	 และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ 

ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป

 1. ส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิด

คุณภาพ และ จ�านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง

ผลการด�าเนินงาน
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	 	 โรงเรียนขนำดเล็กในปีกำรศึกษำ	2560	

จ�ำนวน	 100	 โรงเรียน	 โรงเรียนขนำดเล็กในปีกำรศึกษำ	 2561	 จ�ำนวน	 98	 โรงเรียน	 ลดลง	 2	 โรงเรียน	 

ด�ำเนินกำรตำมรูปแบบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในแต่ละรูปแบบ

	 1.	 กำรยุบ/เลิกสถำนศึกษำ		ตั้งแต่ปี	2543-2559		จ�ำนวน	26	โรงเรียน

	 2.	 กำรเรียนรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 จ�ำนวน	 20	 โรงเรียน	 ในรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน 

และเรียนรวมเป็นบำงชั้น

	 3.	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบคละชั้นเรียน	 	 ส่งเสริม	 	 สนับสนุน	 ให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

แบบคละชั้น	มีครูผู้สอนไม่ครบชั้น

	 4.	 กำรจัดกำรเรียนรู ้โดยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 	 มีกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้ระบบ	 DLTV	 

และ	DLIT		เพื่อให้โรงเรียนได้รับควำมรู้	อย่ำงมีประสิทธิภำพทั่วถึง	เสมอภำคและเท่ำเทียม

	 5.	 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กทีเ่ป็นเอกเทศ	 	 โรงเรียนขนำดเล็กทีม่ีควำมเข้มแข็งได ้

รับกำรสนบัสนุน	 ส่งเสริม	 ในด้ำนภำยภำพ	 เช่น	 อำคำร	 สถำนที่	 อุปกรณ์	 เพือ่พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียน 

กำรสอนให้มีคุณภำพเพิ่มสูงขึ้น	

	 6.	 รูปแบบโรงเรียนเครือข่ำยขนำดเล็ก	 	 มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียนและ

แบบเรียนรวมเป็นบำงชั้น	สลับระหว่ำง	2	โรงเรียน	เช่น	โรงเรียน	ก	ไปเรียนรวมกับ	โรงเรียน	ข	ในระดับชั้น 

ป.1-3		ส่วนโรงเรียน	ข	ไปเรียนรวมกับ	โรงเรียน	ก	ในระดับ	ป.4-6

	 7.	 กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		องค์กรเอกชน		ได้รับกำรสนับสนุน		ด้ำนกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนและด้ำนอื่น	ๆ	จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้ปกครอง	ชุมชน	รวมทั้งองค์กรเอกชน

	 8.	 อื่นๆ	 	 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภำคส่วน	 	 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำกร 

วัยเรียนได้รับโอกำสอย่ำงทัว่ถึงและเท่ำเทียมกัน	 	 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนและสร้ำงแรงจูงใจ 

สิทธิประโยชน์	 	 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น	 	 สร้ำงควำมเป็นธรรม	 	 ขจัดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำร 

จัดสรรงบประมำณ	 	 พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้	 พัฒนำครูและบุคลำกร	 	 ส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพ 

แวดล้อมทำงกำรเรียนรู้สือ่แหล่งเรียนรู้ตำมธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น	 	 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนโดย 

ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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2. ผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการด�าเนินงาน

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ผลกำรเปรียบเทียบจ�ำนวนร้อยละของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	 6	 	 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	 (O-NET)	 

มำกกว่ำร้อยละ	 50	 ขึ้นไป	 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ	 2561	 และปีกำรศึกษำ	 2560	 เพิ่มขึ้น	 จ�ำนวน	 2	 กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้		

	 วิชำภำษำไทย				มีผลคะแนนกำรทดสอบ		O-NET		ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	ลดลงจำกปี	2560	-2.81

	 วิชำภำษำอังกฤษ	มีผลคะแนนกำรทดสอบ	O-NET		ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	ลดลงจำกปี	2560	-7.21	

	 วิชำคณิตศำสตร์		มีผลคะแนนกำรทดสอบ		O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	2.46

	 วิชำวิทยำศำสตร์	มีผลคะแนนกำรทดสอบ	O-NET	ตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560		0.69

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ในกำรยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน(กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	(O-NET)	

1.  ด้านผู้บริหาร/การบริหารจัดการ

 1.	 ประชุมชี ้แจงและสร้ำงควำมตระหนักแก่ครูทุกระดับชั ้น	 ให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดกิจ 

กรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลในทุกระดับ	 โดยเฉพำะกำรประเมินในระดับชำต ิ

ขั้นพื้นฐำน	O-NET

	 2.	 จัดท�ำโครงกำรและสนับสุนงบประมำณมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์	 เช่น	 

กำรเรียนรู ้ด้วยโครงงำน	 	 กำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู ้	 	 โครงกำรค่ำยวิชำกำร	 	 เพื ่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

โดยตรงจัดหำ	 	 เชิญผู้ทีม่ีควำมรู้	 	 ควำมสำมำรถทีป่ระสบควำมส�ำเร็จมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน 

จัดเวลำ		จัดครู		จัดทีมสอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	ที่ถนัด	และมีควำมสำมำรถ

แนวทาง/วิธีการในการด�าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

	 1.	 ไม่ดึงครูออกจำกห้องเรียน

	 2.	 กำรบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณทุกระดับ

	 3.	 กำรใช้คุณภำพผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ

	 4.	 กำรพัฒนำบนพื้นฐำนของสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย/สพท.

แนวทางด�าเนินการ

	 1.	 รวบรวมข้อมูลผลคะแนน	O-NET	ของโรงเรียนขนำดเล็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 2.	 วิเครำะห์และจัดกลุ่มโรงเรียนตำมผลคะแนน	O-NET

	 3.	 ใช้ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรยกระดับผลคะแนน	 O-NET	 ของ	 สพฐ.	 เป็นฐำนในกำรก�ำหนด

กลยุทธ์และกิจกรรมในกำรส่งเสริมกำรท�ำงำนของกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพของเขตพื้นที่

	 4.	 เฝ้ำระวัง	 นิเทศ	 ติดตำม	 และช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ำย	 ในกำรยกระดับคะแนน	 O-NET	 ของ 

สถำนศึกษำแต่ละกลุ่ม

	 5.	 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด�ำเนินงำน
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	 6.	 วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ	 ติดตำม	 และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติบนพื้นฐำนกำรมีส่วน 

ร่วมโดยใช้เครือข่ำย

	 7.	 สรุปและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

2.  การส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน

	 1.		 ครูต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกขั้นตอน	 วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล	 วิเครำะห์โครงสร้ำงและ 

และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสำระทีร่ับผิดชอบ	 จัดหำแนวข้อสอบจำกปีทีผ่่ำนมำ	 (ย้อนหลัง	 5	 ปี)	 และจัดท�ำ 

ตำรำงวิเครำะห์สำระแกนกลำงตัวชี้วัด

	 2.		 จัดวิธีกำรสอนให้หลำกหลำย	ใช้สื่อที่น่ำสนใจ

	 3.		 อุทิศเวลำสอนเสริมนอกเวลำรำชกำร	และสอนในวันหยุด	อย่ำงต่อเนื่อง

	 4.		 จัดตำรำงสอนติวเข้ม	ชั้น	ป.3	ป.6	โดยเน้น	O-NET	ชั้น	ป.6	(โรงเรียนขนำดเล็ก)

3.  ด้านผู้เรียน

	 1.	 ประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้เรียนให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรทดสอบ	O-NET

	 2.	 สร้ำงแรงจูงใจ	 และให้ขวัญก�ำลังใจ	 เช่น	 ให้รำงวัล	 แก่ผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบ	O-NET 

ที่ได้คะแนนสูง

	 3.	 อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำแนวข้อสอบ	 ในกรณีทีเ่รียนในเวลำ	 และนอกเวลำรำชกำรหรือ 

วันหยุดพร้อมทั้งจัดหำอำหำรและพำหนะแก่ผู้เรียน

	 4.	 จัดหำข้อสอบ	O-NET	ปีที่ผ่ำนมำฝึกท�ำเพื่อเตรียมตัวในกำรสอบ

 3. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 	 สถำนศึกษำน�ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

ของ	สพฐ.น�ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ

	 1.	 Data	Management	Center	(DMC)		ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล

	 2.	 Conditional	 Cash-transfer(CCT)	 	 ระบบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน

นักเรียนยำกจน(targeting)	ภำยใต้	 “เงื่อนไข”	 ว่ำนักเรียนต้องเข้ำเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ	ซึ่งกำรติดตำมกำรเข้ำ

เรียนของนักเรียน	(monitoring)	นั้น	จะช่วยป้องกันปัญหำเด็กนักเรียนหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคัน

	 3.	 School	Mis			โปรแกรมบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	และผลกำรเรียน	ส�ำหรับส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ	 รวมถึงโรงเรียนขยำยโอกำสและโรงเรียนในสังกัดส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	

ด�ำเนินกำร

สถานศึกษาน�าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  4 ด้าน

1.  ด้านการบริหารงานวิชาการ

	 1.	 จัดท�ำแผน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำร/กิจกำรนักเรียน/	กำรบริหำรกำรศึกษำ

	 2.	 กำรพัฒนำผู้เรียน	 (กำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินตำมสภำพจริง	 กำรหำ 

จัดท�ำสื่อแหล่งเรียนรู้)
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	 3.	 กำรพัฒนำบุคลำกรครู	(กำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำครู	)

	 4.	 กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ		

	 5.	 กำรนิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำ	แนะแนวทำงกำรศึกษำ

	 6.	 กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 หน่วยงำนสถำนประกอบกำร 

ที่จัดกำรศึกษำ

2.  ด้านการบริหารงานงบประมาณ

	 1.		 กำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนงบประมำณ	 กำรจัดตั้ง	 จัดสรรงบประมำณของงำน	 

4	ด้ำน

	 2.		 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ	เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ

	 3.		 กำรจดัท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ	ตำมท่ีได้รบัจดัสรรจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน	

และงบประมำณภำยนอก

	 4.		 กำรบริหำรงบประมำณภำยในสถำนศึกษำ	ให้เพียงพอ	และได้รับประโยชน์สูงสุด

	 5.		 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับ

3.  ด้านการบริหารงานบุคคล

	 1.			กำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนบุคลำกร	 (กำรพัฒนำวิชำชีพ	 	 กำรพัฒนำกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน)

	 2.		 กำรพัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล	ตำมควำมถนัด	และควำมสนใจ

	 3.		 สถำนศึกษำบริหำรงำนบุคคลในเรื่องควำมขำดแคลนบุคลำกร	ครู	ได้อย่ำงเหมำะสม

	 4. 	กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ	ให้ควำมเสมอภำคของผู้เรียนและควำมเท่ำเทียมกันของนักเรียน

	 5.	 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ	 ส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติ	 สร้ำงวินับ 

และคุณธรรม

4.  ด้านการบริหารทั่วไป

	 1.			กำรจัดท�ำแผน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

	 2.			กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ

	 3.		 กำรดูแลกิจกำรนักเรียน	กำรทัศนศึกษำ	กำรเข้ำค่ำย	กำรแข่งขันกีฬำภำยใน

	 4.		 กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ	จัดระบบงำนธุรกำร	กำรรับนักเรียน		

	 5.	 กำรส่งเสริม	 สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกร	 ชุมชน	 องค์กร	 หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ





ส่วนที่ 4

กระบวนกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
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ส่วนที่  4

กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 ตระหนกัและเห็นควำมส�ำคัญในกำร 

จัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ	 	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับผู้เรียน	 	 และน�ำนโยบำยรัฐบำล	 

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 	 นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 สู่กำรปฏิบัติให้สนอง 

และสอดคล้องกับบริบท		สภำพปัญหำ		และควำมต้องกำรของเขตพื้นที่		มีกำรวำงแผน		กำรปฏิบัติงำน	กำร

ตรวจสอบควบคุม	กำรประเมินผล		รำยงำนผล		และน�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ระบบติดตำม	 ประเมินผล	 และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ	 	 มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิง่เป็นเครื่องมือ 

ในกำรบริหำร	 	 เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบริหำรท�ำให้ผู้บริหำรได้รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนทีเ่กิดขึ้น 

จำกกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย		ประเด็นกลยุทธ์		แผนงำน		และโครงกำร/กิจกรรมต่ำง	ๆ		ว่ำงำนบรรลุตำม

วตัถปุระสงค์หรอืไม่	กำรด�ำเนินงำนประสบควำมส�ำเรจ็	มีประสิทธภิำพมำกน้อยเพยีงใด	ซ่ึงจะช่วยให้กำรบรหิำร

จัดกำรตำมนโยบำย	 	 ประเด็นกลยุทธ์	 	 แผนงำนและโครงกำร	 มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	 และสอดคล้อง 

ตำมกรอบแนวคิดกำรศึกษำไทย	4.0	และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ	20	ปี

	 กระบวนกำรขับเคลือ่นนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	 	 	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น	เขต	1		บรหิำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ	ก�ำหนดทิศทำงประเด็นกลยุทธ์	นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ	 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 	 ตลอดจนค่ำนิยมแบบม ี

ส่วนร่วมร่วมคิด	 	 ร่วมท�ำ	 	 พัฒนำกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 และบุคลำกรมีควำมรู้	 ควำม 

สำมำรถ	 ในกำรปฏิบัติงำนทีไ่ด้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย	 มีควำมมุ่งมั่น	 ตั้งใจและ 

เห็นคุณค่ำในกำรขับเคลือ่นนโยบำยรัฐบำล	 	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 	 นโยบำยส�ำน ักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	และนโยบำยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	1	

โดยน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในรูปแบบกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	 ประจ�ำปี	 ภำยใต้แนวคิดและมีกระบวนกำร 

ทีใ่ช้ขับเคลือ่นกำรด�ำเนินงำนสู่ควำมส�ำเร็จของส�ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1		 

ดังนี้

ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 1.		 สร้ำงควำมตระหนัก		ควำมรู้		ควำมเข้ำใจ		ให้บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		ในกำรขับ

เคลือ่นนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	 ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร	 	 ประจ�ำปี	 	 ให้ตระหนักในภำรกิจที	่ 

จะต้องด�ำเนินกำรให้ประสบควำมส�ำเร็จ	 รวมทัง้	 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 (Stake	 holders)	 

รับทรำบเพื่อให้กำรสนับสนุน	ให้ควำมร่วมมือ

	 2.	 จัดท�ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนโยบำย	 ตำมนโยบำยรัฐบำล	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จของนโยบำย
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	 3.		 จดัท�ำแผนตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร	ตำมแผนปฏบัิตกิำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	

เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จของโครงกำร	

	 4.		 ก�ำหนดเจ้ำภำพหลัก/เจ้ำภำพรอง	 ในกำรดูแลตัวชี ้วัดและก�ำกับ/เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี ้วัด	 

โดยจัดท�ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม	สนับสนุนตัวชี้วัด		

	 5.	 มอบหมำยให้รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำ	รับผิดชอบในกำรประสำน	

ก�ำกับในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จของของนโยบำยและโครงกำร	ตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปี		

แล้วรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน					

	 6.	 เร่งรดักำรด�ำเนินงำนโครงกำร		ตำมตวัชี้วดั	เพื่อให้สำมำรถปรบัปรงุ	พฒันำกำรปฏบัิตงิำนให้บรรลุ

ผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเป็นรำยไตรมำส	

 ระดับกลุ่มสถานศึกษา
	 1.	 สนับสนุนปัจจัยเอือ้ให้กลุ่มสถำนศึกษำ	 แนะน�ำ	 ช่วยเหลือ	 งำนวิชำกำรภำยในกลุ่มสถำนศึกษำ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 2.	 ส่งเสรมิ	สนับสนุนให้มีผู้เช่ียวชำญ	ด้ำนกำรจดักระบวนกำรเรยีนรู	้ผู้ทรงคณุวฒิุด้ำนประกนัคณุภำพ

ภำยในสถำนศึกษำ	สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผล

	 3.	 นิเทศ	ติดตำม	และจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรที่ส่งผลโดยตรงต่อควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย

 ระดับสถานศึกษา
	 1.	 สร้ำงควำมตระหนัก	 ให้ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ	 และคณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำ	ซึ่งอำจรวมถึงชุมชนด้วย

	 2.	 ก�ำหนดให้มีผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด	พร้อมจัดท�ำแผนงำนโครงกำร/

กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด

	 3.		 มอบหมำยให้มีผู้ประสำนงำนหลัก	 หรือเจ้ำภำพในกำรก�ำกับ	 ติดตำมและจัดท�ำรำยงำนผล 

กำรด�ำเนินกำรรำยงำน	ต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	และสำธำรณชน

	 4.	 จัดเตรียมเอกสำรร่องรอยกำรด�ำเนินกำร	 รองรับกำรติดตำมจำกส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

ประถมศึกษำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ในกำรติดตำมประเมินผล

	 5.	 จัดท�ำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำและน�ำข้อมูลมำปรับปรุงคุณภำพ 

กำรให้บริกำร

	 6.	 จัดให้มีกำรประเมินตนเองตำมตัวชี ้วัดทีต่้องปฏิบัติและรำยงำนผลตำมทีส่�ำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำประถมศึกษำก�ำหนด

	 7.		 สร้ำงควำมเข้ำใจเกี ่ยวกับผลตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 

ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทำงรำชกำรจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน



ส่วนที่ 5

ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ สพฐ. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่  5
ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ สพฐ. ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563

	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พ.ศ.2560	 หมวดที	่ 5	 หน้ำทีข่องรัฐ	 มำตรำ	 54	 บัญญัติว่ำ 

“รัฐต้องด�ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี	 	 ตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำ 

ภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย”	 	 และค�ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่	 28/2559	

เรื่อง		ให้จัดกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน	15	ปี	โดยไม่เกบ็ค่ำใช้จ่ำย	ตำมนัยข้อ	3	ก�ำหนดว่ำ		“ให้ส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 15	 ปี	 ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ	 

โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย”		และตำมหมวด	6		แนวนโยบำยแห่งรฐั	มำตรำ	65	บัญญัตว่ิำ		“ให้รฐัพงึจดัให้มียุทธศำสตร์

ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ยืนตำมหลักธรรมำภิบำล	 	 เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผน 

ต่ำง	ๆ		ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดกำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย

	 ยุทธศำสตร์ชำติ	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2580)	 ประกำศ	ณ	 วันที่	 8	 ตุลำคม	 2561	 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน	์ 

ในกำรพัฒนำประเทศ	 ดังนี้	 “ประเทศไทยมีควำมมัน่คง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศทีพ่ัฒนำแล้ว	 ด้วยกำร 

พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	 และได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศตำม 

วิสัยทัศน์ไว้		6	ยุทธศำสตร์	คือ

	 1.	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

	 2.	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

	 3.	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

	 4.	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

	 5.	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 6.	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

วิสัยทัศน์ 
	 “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์	สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ 
	 1.	 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 2.	 พฒันำผู้เรยีนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรเพื่อสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

	 3.	 พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่	21

	 4.	 สร้ำงโอกำส	 	 ควำมเสมอภำค	 	 ลดควำมเหลือ่มล�ำ้	 	 ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 

อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม

	 5.	 พัฒนำผู้บริหำร	ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
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	 6.	 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	 ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง		และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)

	 7.	 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ	และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล	(Digital	Technology)	เพื่อพัฒนำมุ่งสู่	Thailand	4.0

เป้าหมาย
	 1.	 ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ	 และยึดมัน่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันม ี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง	มีหลักคิดที่ถูกต้อง	และเป็นพลเมืองดีของชำติ	

มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีค่ำนิยมทีพ่ึงประสงค์	 มีจิตสำธำรณะ	 รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อืน่	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 

มัธยัสถ์	อดออม	โอบอ้อมอำรี	มีวินัย	รักษำศีลธรรม

	 2.		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์	ศิลปะ	ดนตรี	กีฬำ	ภำษำ	และอื่น	ๆ	

ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ

	 3.		 ผู้เรยีน	เป็นบุคคลแห่งกำรเรยีนรู	้คดิรเิริ่มและสร้ำงสรรค์นวตักรรม		มีควำมรู	้มีทักษะ		มีสมรรถนะ

ตำมหลักสูตร	 	 และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที	่ 21	 	 มีสุขภำวะทีเ่หมำะสมตำมวัย	 	 มีควำมสำมำรถ 

ในกำรพึ่งพำตนเอง	ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	และกำรเป็นพลเมือง	พลโลกที่ดี	(Global	Citizen)	

พร้อมก้ำวสู่สำกล	น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

	 4.		 ผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 (ผู้พิกำร)	 กลุ่มชำติพันธุ์	 กลุ่มผู้ด้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ 

ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร	ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง	เท่ำเทียม	และมีคุณภำพ

	 5.		 ผู้บริหำร	 ครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้	 มีควำมรู้	 และจรรยำบรรณ	 

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

	 6.		 สถำนศกึษำจดักำรศกึษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงย่ังยืน	(Sustainable	Development

Goals:	SDGs)		และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

	 7.		 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	สถำนศึกษำ	มีสมดุล

ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร	มีกำรก�ำกับ	ติดตำม	ประเมินผล	มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ	

และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ	ใช้งำนวิจัย	เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

นโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	 ได้ก�ำหนดนโยบำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2563 

โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 	 และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต 

เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน		และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ	พ.ศ.	2561	-	2580		แผนแม่บท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	 (พ.ศ.	 2561	 –	 2580)	 แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2565)	แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	พ.ศ.	2560	–	2579	และมุ่งสู่	Thailand	

4.0	ดังนี้

	 นโยบำยที่	1		 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ

	 นโยบำยที่	2		 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

	 นโยบำยที่	3		 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

	 นโยบำยที่	4		 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ	 มีมำตรฐำนและ 
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ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ

	 นโยบำยที่	5	 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 นโยบำยที่	6		 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

	 นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมัน่คงของมนุษย์และของชำติ	 	 เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ 

มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคน	 	 ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ	 	 ยึดมัน่ในกำรปกครองระบอบ 

ประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมุข		มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง		มีหลักคดิท่ีถกูต้อง	เ	ป็นพลเมอืง

ดีของชำติ	 	 และพลเมืองโลกที่ดี	 	 มีคุณธรรม	 	 จริยธรรม	 	มีคุณธรรมอัตลักษณ์	 	 มีจิตสำธำรณะ	 	มีจิตอำสำ	 

รับผิดชอบต่อครอบครัว	 	ชุมชน	 	สังคมและประเทศชำติ	 	ซื่อสัตย์	 	สุจริต	 	มัธยัสถ์	 	อดออม		 โอบอ้อมอำรี	 

มีวินัย	 และรักษำศีลธรรม	 เป็นผู้เรียนทีม่ีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 ทุกรูปแบบ 

ท่ีมีผลกระทบต่อควำมม่ันคง	เช่น	ภยัจำกยำเสพตดิ	ควำมรนุแรง	กำรคกุคำมในชวีติ	และทรพัย์สิน	กำรค้ำมนุษย์	

อำชญำกรรมไซเบอร์	 และภัยพิบัติต่ำง	 ๆ	 เป็นต้น	 ควบคู่ไปกับกำรป้องกัน	 และแก้ไขปัญหำทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

และทีอ่ำจจะเกิดขึ้นในอนำคต	 และเน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม	 สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐำน	 

สภำพทำงภูมิศำสตร์	ด้ำนเศษฐกิจ	และสังคม	ซึ่งมีควำมแตกต่ำง

	 ทำงด้ำนสังคม	 วัฒนธรรม	 เชื้อชำติ	 เช่น	 กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้	 กำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นทีเ่ฉพำะ	 กลุ่มชำติพันธุ์	 กลุ่มผู้ด้อยโอกำส	 และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นทีห่่ำงไกล

ทุรกันดำร	 พื้นที่สูง	 ชำยแดน	 ชำยฝั่งทะเล	 และเกำะแก่ง	 เป็นต้น	 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที	่ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทีม่ีคุณภำพ	 และเหมำะสมตรงตำม 

ควำมต้องกำร	เป็นต้น

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 ให้ควำมส�ำคัญกับศักยภำพ	 และคุณภำพ 

ของทรัพยำกรมนุษย์เป็นส�ำคัญ	 เนือ่งจำก	 “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลือ่นส�ำคัญ	 ในกำรยกระดับ 

กำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศทีพ่ัฒนำแล้ว	 มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

กบันำนำประเทศ”	ดงัน้ัน	กำรพฒันำศกัยภำพและคณุภำพผู้เรยีนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรจงึมีควำมจ�ำเป็น

อย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกัน	 โดยเน้นปรับเปลีย่นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ 

สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ	 ให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ 

รำยบุคคล	 ตำมควำมสนใจ	 และควำมถนัด	 อย่ำงเต็มศักยภำพ	 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร	 มีทักษะที ่

จ�ำเป็นในศตวรรษที	่ 21	 มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสือ่สำรภำษำไทย	ภำษำอังกฤษ	 และภำษำที่	 3	 มีทักษะ 

ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล	 (Digital	 Literacy)	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีนิสัยรักกำร

เรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่งตลอดชีวิต	 	 สู่กำรเป็นคนไทย	 	 ทีม่ีทักษะวิชำชีพชั้นสูง	 เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม	 เป็นนวัตกร	 เป็นผู้ประกอบกำร	 เป็นเกษตรกรยุคใหม่	 และอื่น	 ๆ	 สอดคล้องกับควำม 

ต้องกำรของประเทศ	 มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด	 สำมำรถท�ำงำนร่วมกับผู้อืน่ได้ภำยใต้สังคมทีเ่ป็น 

พหุวัฒนธรรม	 และมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี	 สำมำรถด�ำรงชีวิต 

อย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
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นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

	 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์	 	 มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร 

มนุษย์เริ ่มตั ้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย	 ตลอดจนกำรพัฒนำ	 ครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ดังนี้	 

พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน	 ทุกช่วงวัย	 ตั ้งแต่ช่วงปฐมวัย	 ประถมศึกษำ	 และมัธยมศึกษำ	 ผู้เรียนที ่

มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ	 ให้มีควำมพร้อมทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย	 จิตใจ	 อำรมณ์	 สังคม	 และสติปัญญำ 

มีศักยภำพ	 มีทักษะควำมรู ้	 เป็นคนดี	 มีวินัย	 เรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง	 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิต 

และกำรวำงแผนทำงกำรเงินทีเ่หมำะสม	 	 สำมำรถด�ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ	 โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู ้

ทีต่อบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงในศตวรรษที	่ 21	 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู ้ใหม่	 พัฒนำระบบ 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 	 ผู้เรียนสำมำรถก�ำกับกำรเรียนรู้ทีเ่หมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนือ่งแม้จะออก 

จำกระบบกำรศึกษำแล้ว	 	 รวมถึงควำมตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ทีห่ลำกหลำย	 	 และกำรพัฒนำ 

และรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำ	 	 แต่ละประเภท	 	 เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย 

มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย		และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ		และกีฬำเพื่อกำรอำชีพ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา	 เป็นผู้ทีม่ีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 ให้คนไทยเป็นคนดี	 

คนเก่ง	 มีคุณภำพ	 พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที	่ 21	 ครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ต้องตระหนัก 

ถึงควำมส�ำคัญในอำชีพและหน้ำทีข่องตน	 โดย	 ครูต้องมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู	 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

อย่ำงแท้จริง	 	 และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนือ่ง	 

เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน	 เปลีย่นโฉมบทบำท	 	 “ครู”	 	 ให้เป็นครูยุคใหม่	 โดยปรับบทบำทจำก	 

“ครูผู้สอน”	เป็น	“Coach”	หรือ		ผู้อ�ำนวยกำรกำรเรียนรู้ท�ำหน้ำที่กระตุ้น	สร้ำงแรงบันดำลใจ	แนะน�ำวิธีเรียน

รู ้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู ้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู ้ให้ผู้เรียน และมี

บทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 

 เหลื่อมล�้าทางการศึกษา

	 นโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำรตฐำน	 และกำรลด 

ควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงกำรศึกษำ	 เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน	 และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ 

ที่มีคุณภำพ	 ทีเ่ป็นมำตรฐำนเสมอกัน	 ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก	 ดี	 มี	 จน	 จะอยู่ในพื้นทีใ่ดของประเทศ	 อยู่ใน 

ชุมชนเมือง	 พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร	 หรือกลุ่มเป้ำหมำยทีต่้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ	 เพื่อลดควำมเหลือ่มล�ำ้

ทำงกำรศึกษำของประเทศ	 โดย	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำร 

พัฒนำอย่ำงยัง่ยืน	 (Global	 Goals	 for	 Sustainable	 Development)	 สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของ 

ภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ในทุกระดับตั ้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ ่นหรือต�ำบล	 ระดับอ�ำเภอ	 ระดับจังหวัด 

ระดับภูมิภำค	 และส่วนกลำง	 สร้ำงมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที	่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดิน 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 	 ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ	 และ 

เหมำะสมสอดคล้องกบัสภำพข้อเท็จจรงิ		โดยค�ำนึงถงึควำมจ�ำเป็นตำมสภำพพื้นท่ีภมิูศำสตร์	สภำพทำงเศรษฐกจิ	

และทีต่ั้งของสถำนศึกษำ	 	 จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม	 	 เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์	 เพื่อลดควำม 

เหลือ่มล�ำ้ทำงกำรศึกษำ	 จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอืน่เป็นพิเศษให้เหมำะสม	 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 และ 
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จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร	 และงบลงทุนให้สถำนศึกษำตำมควำมจ�ำเป็น	 ตลอด 

จนน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียน 

สำมำรถใช้เป็นเครื ่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่งตลอดชีวิต	 รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม	 

สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน

นโยบายที่ 5   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	 ได้น้อมน�ำ 

ศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	โดยยึดหลัก	3	ประกำรคอื	“มีควำมพอประมำณ	มีเหตผุล	มีภมิูคุม้กัน”	

มำเป็นหลักในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรน�ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง	 17	 เป้ำหมำย 

มำเป็นกรอบแนวคิดทีจ่ะผลักดันด�ำเนินกำรเพื ่อน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ ัง่ยืนในทุกมิติ	 

ทัง้มิติด้ำนสังคม	 เศรษฐกิจ	 สิง่แวดล้อม	 ธรรมำภิบำล	 และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ	 ระหว่ำงกันทัง้ 

ภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร	 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 

มีคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี	พ.ศ.	 2580”	ดังนั้น	นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนเพื ่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่ำว	 จึงได้น้อมน�ำศำสตร์พระรำชำ	 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 

และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง	 17	 เป้ำหมำย	 	 มำเป็นหลักในกำรปรับปรุงหลักสูตร	 กำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้	 และกำรจัดสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ	 ให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว	บนพื้นฐำนควำมเชื่อ

ในกำรเติบโตร่วมกัน	 ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ	 สิง่แวดล้อม	 และคุณภำพชีวิต	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับ 

กำรสร้ำงสมดุลทั้ง	3	ด้ำน	ไม่ให้มำกหรือน้อยจนเกินไป	อันจะน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง

นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

	 นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ	 เป็นนโยบำยจุดเน้นทีส่�ำคัญ

เนือ่งจำกเป็นนโยบำยทีก่ระจำยอ�ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ	 หรือกลุ่มสถำนศึกษำ	 มีควำมเป็น 

อิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ	 ครอบคลุมทัง้ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร	 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	 	 และด้ำนกำรบริหำรงำนทัว่ไป	 	 และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 

ทัง้ระดับส�ำนักงำนทัง้ส่วนกลำง	 	 และระดับภูมิภำค	 	 โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต ่

สถำนศึกษำ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ	 และส�ำนักงำนส่วนกลำง	 ให้มีควำมทันสมัย	 พร้อมทีจ่ะปรับ 

ตัวให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ	 หน่วยงำนส�ำนักงำนเป็นหน่วยงำนทีม่ีหน้ำทีส่นับสนุน 

ส่งเสริม	 ตรวจสอบ	 ติดตำม	 เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้	 อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 น�ำเทคโนโลย ี

ดิจิทัล	 Digital	 Technology	 เช่น	 Cloud	 Technology	 Big	 Data	 Technology	 และ	 Communication	

Technology	 เป็นต้น	 มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทัง้ระบบ	 มีควำมโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 

พร้อมทัง้ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต	 ควำมมัธยัสถ์	 และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็ว





ภาคผนวก



ภาพกิจกรรม



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 171

ภาพกิจกรรม จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562172

ภาพกิจกรรมรับนโยบาย สพฐ.  



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 173

ภาพกิจกรรมลงนาม MOU 



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562174

ภาพกิจกรรมติดตามประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 175

ภาพกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

“เราท�าความดี ด้วยหัวใจ”



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562176

 ภาพกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล สพป.ขอนแก่น เขต 1 

มินิมาราธอน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 177

ค�าสั่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่  482/2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าเอกสารรายงานผลการด�าเนินงาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

	 	 ด้วยส�ำนักงำนเขตพื ้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 จะด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำร 

ด�ำเนินงำน		ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น	เขต	1	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562ตำมภำรกจิของส�ำนักงำน

เขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 1	 เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรและควำมส�ำเร็จจำก 

กำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบ	 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำเอกสำร

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา   

	 1.	นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่			 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

		 2.	นำยรังสฤษฏิ์		ธนะภูมิชัย	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 3.	นำยวรรณชัย		บุสนำม	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 4.	นำยศิริกุล		นำมศิริ	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 5.	นำยเสด็จ		ทะยะรำช			 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 6.	นำงภัทรนันฐ์		ไหลงำม	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

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

ผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

2. คณะกรรมการด�าเนินงาน  สรุปผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�าปี และสรุปนโยบายส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	 1.	นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่	 ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน	 รองประธำนกรรมกำร

	 3.	นำยสมหวัง		บุญสิทธิ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ	 กรรมกำร

	 4.	นำงสมคิด		เมืองสอน	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร	 กรรมกำร

	 5.	นำงสำววิจิตร		มูลแวง	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล	 กรรมกำร

	 6.	นำงวิมลพรรณ		พยัคฆกุล	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์	 กรรมกำร

	 7.	นำงเจษฏำภรณ์	วงษ์ทรงยศ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	ปฏิบัติ

	 	 	 หน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	 กรรมกำร

	 8.	นำงวิไลวรรณ		รักสนิท	 นักตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำร	 กรรมกำร

	 	 	 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน	 	 	 	

	 9.	นำงสำรภี		ประจันตะเสน		 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

	 	 	 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุถ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล

	 	 	 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต  1
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562178

	 10.	นำยโอภำส		โคตำ		 นิติกรช�ำนำญกำร	ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี	 กรรมกำร

	 11.		นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร																											กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ 		วิเครำะห์	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปี	วิเครำะห์นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ตำมตัวชี้วัด	ตำมเป้ำหมำย	ตัวชี้วัดตำมควำมส�ำเร็จ

3. คณะกรรมการจัดท�าเอกสารรายงานผล/ภาพกิจกรรม/ออกแบบปกรูปเล่มกราฟฟิค

	 1.	นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่	 ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน	 รองประธำนกรรมกำร

	 3.	นำงณิชชำรีย์		ตั้งวำนิชกพงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

	 4.	นำงสำรภี		ประจันตะเสน	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

	 5.	นำงจรวยพร		หำดสมบัติ	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	 กรรมกำร

	 6.	นำงณัฐยำ		สีหะวงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร	 กรรมกำร

	 7.	นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่	 	 	 รวบรวมข้อมูล	 จัดท�ำรำยละเอียดผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร	 ตัวชี้วัดและจัดท�ำสรุปผลกำรด�ำเนินงำน 

ปัญหำ/อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะ	 ในกำรด�ำเนินงำน	 พร้อมภำพกิจกรรมประกอบในเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ออกแบบปก	กรำฟฟิค	จัดท�ำรูปเล่ม	

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

	 1.	นำยรังสฤษฏิ์		ธนะภูมิชัย	 รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	นำงวิมลพรรณ		พยัคฆกุล	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์	 รองประธำนกรรมกำร

	 3.	นำงวิไล		มั่งคั่ง	 นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

	 4.	นำงสุนทรียำ		มหำโยธำ	 นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำรพิเศษ	 กรรมกำร

	 5.	นำงธษฤวรรรณ		แสนธิ	 นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ 	 	 ด�ำเนินกำรด้ำนหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงิน	 ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ว่ำด้วยกำรพัสดุ	 พ.ศ.	 2535	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ	ในกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง	กำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562

	 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่		ด้วยควำมวิริยะ		อุตสำหะ		และรับผิดชอบต่อภำรกิจที่มอบหมำยให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์

ต่อไป

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

												 	 สั่ง		ณ		วันที่		13		ธันวำคม		พ.ศ.	2562																					

                                

                                  

                       

   (นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่)

	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1



รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  1
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คณะท�างาน

ที่ปรึกษา
	 1	 นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่											 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 2	 นำยรังสฤษฏิ์		ธนะภูมิชัย	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 3	 นำยวรรณชัย		บุสนำม	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 4	 นำยศิริกุล		นำมศิริ	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 5	 นำยเสด็จ		ทะยะรำช															 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 6	 นำงภัทรนันฐ์		ไหลงำม	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

คณะท�างาน
	 1	 นำยภูมิพัทธ		เรืองแหล่											 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

	 2	 นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

	 3	 นำงณิชชำรีย์		ตั้งวำนิชกพงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

	 4	 นำงสำรภี		ประจันตะเสน	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

	 5	 นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	

	 6	 นำงจรวยพร		หำดสมบัติ	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	

	 7	 นำงณัฐยำ		สีหะวงษ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	ประจ�ำปี	และ	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.2562

รวบรวม/วิเคราะห์/สรุป/รายงานผล/เขียนรายงานต้นฉบับเอกสารและจัดท�ารูปเล่ม
นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง		 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

บรรณาธิการกิจ
นำงสุมัทนำ		แก้วจินดำ			 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

	 นำงสำวนพภำภรณ์		ตุงไธสง				 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

ประสานการพิมพ์
	 นำงสุนทรียำ		มหำโยธำ	 นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำรพิเศษ


