
 
รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 



สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
***************** 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 เป็นรำยไตรมำส หรือ รอบ 6 เดือน  
รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
        ในกำรนี้ กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 2 (ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563) ได้ท ำหนังสือแจ้งเวียน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 /ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย/ผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563 กลุ่มนโยบำยและแผนได้ประสำน รวบรวม ตำมแบบรำยงำนจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร เรียบร้อยแล้ว พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงกำรส่วนใหญ่ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และยังไม่ได้ด ำเนินกำรเพรำะอยู่ในช่วงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกโครงกำรได้ด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

 

                                                          
                                                                    ณัฐยำ     สีหะวงษ ์
                                                                 (นำงณัฐยำ   สีหะวงษ์) 
                                                         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

 

 
 



 
 

สรุปรายงานตามประเภทงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ 

การด าเนินโครงการ งบประมาณ 

ยังไม่ด าเนินการ ก าลังด าเนินการ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน จ านวน จ านวน % จ านวน % 

1. งบประจ ำ 0.00 0.00 15 16.67 1 1.11 16 2,838,668 1,734,513 19.64 1,104,155 12.50 

2. งบพัฒนำ 13 14.44 26 28.89 19 21.11 58 2,514,015 1,117,467 12.65 1,396,548 15.82 

3. งบส ำรอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. งบทดรองรำชกำร 0.00 0.00 1 1.11 0.00 0.00 1 1,250,000 0.00 0.00 1,250,000 14.16 

5. งบจำกสพฐ 1 1.11 6 6.67 3 3.33 10 1,090,850 484,179 5.48 606,671 6.87 

6. งบจำกอบจ. 0.00 0.00 1 1.11 0.00 0.00 1 1,000,000 63,390 0.72 936,610 10.61 

7. งบสสวท 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.11 1 93,700 93,700 1.06 0.00 0.00 

8. สทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.11 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. เงินนอกงบประมำณอ่ืน 2 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2 43,200 0.00 0.00 43,200 0.49 

รวมทั้งสิ้น 16 17.78 49 54.44 25 27.78 90 8,830,433 3,493,249 39.56 5,337,184 60.44 
 



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 
ประเภทงบประมาณ : งบประจ า   

ล าดับ โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและ
ขนส่ง (และประกันภัย) 

1-ต.ค.-62 
15-ส.ค.-

63 
กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

นำงสมคิด เมืองสอน 115,000 62,232 52,768   

2 ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ 1-ต.ค.-62 
30-ก.ค.-

63 
กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

นำงชโลทร กองพันธ์ 50,000 32,630 17,370   

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 1-ต.ค.-62 
30-ก.ย.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 26,575 9,925 16,650   

4 ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ 1-ต.ค.-62 
30-ต.ค.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 229,467 164,587 64,880   

5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1-ต.ค.-62 
30-มิ.ย.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงสุนทรียำ มหำโยธำ 70,000 32,018 37,982   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 
ประเภทงบประมาณ : งบประจ า   

ล าดับ โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

6 วัสดุส ำนักงำน 1-ต.ค.-62 
31-มี.ค.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงสำวพรเลขำ 
วัชระศุกรณ์ 

148,392 138,371 10,021   

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1-ต.ค.-62 
31-มี.ค.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำยเกรียงไกร อรุณ
ชวนนท์ 

222,463 132,611 89,852   

8 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 1-ต.ค.-62 
31-มี.ค.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงธฤษวรรณ แสนธิ 30,000 30,000 0   

9 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว (5รำย) 1-ต.ค.-62 
30-ก.ย.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงภวิศภำ ดอกบัว 648,000 367,161 280,839   

10 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ ำเป็น 
(ส ำรองจ่ำย) 

1-ต.ค.-62 
30-ก.ย.-

63 
กลุ่ม
บริหำรงำน

นำงวิไล มั่งค่ัง 663,305 300,525 362,780   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 
ประเภทงบประมาณ : งบประจ า   

ล าดับ โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

11 ค่ำไฟฟ้ำ 1-ต.ค.-62 
31-ธ.ค.-

62 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 482,108 385,599 96,509   

12 ค่ำน้ ำประปำ 1-ต.ค.-62 
30-มิ.ย.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 27,119 13,319 13,800   

13 ค่ำโทรศัพท์ 1-ต.ค.-62 
30-ก.ย.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 40,500 19,358 21,142   

14 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 1-ต.ค.-62 
30-มิ.ย.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 60,221 30,221 30,000   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 
ประเภทงบประมาณ : งบประจ า   

ล าดับ โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

15 ค่ำอินเตอร์เน็ต 1-ต.ค.-62 
31-ม.ค.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 21,918 13,856 8,062   

16 ค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย 1-ต.ค.-62 
30-ก.ย.-

63 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นำงวิไล มั่งค่ัง 3,600 2,100 1,500   

งบประมาณทั้งหมด 2,838,668 1,734,513 1,104,155   
 

  



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

1 โครงกำร KKzone1 Clean and 
Green Office 

1-ต.ค.-
62 

31-
มี.ค.-
64 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงชโลทร กองพันธ์ 5,010 5,010 0   

2 โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญและ
งำนรัฐพิธีต่ำง ๆ 

1-ต.ค.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงจันทร์ฉำย อรรถ
สำร 

41,150 41,150 0   

3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 

1-พ.ย.-
62 

31-
ธ.ค.-62 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงสมคิด เมืองสอน 0 0 0   

4 โครงกำรประชุมผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประธำนกลุ่ม และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

1-มี.ค.-
63 

30-
ส.ค.-63 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงพัณณ์ชิตำ เดช
อนันตพงศ์ 

21,000 21,000 0   

5 โครงกำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์ 

1-มี.ค.-
63 

15-
ส.ค.-63 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงสุจิตร์ ไชยโก 25,520 20,400 5,120   

6 โครงกำรจัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

1-มิ.ย.-
63 

24-
ก.ค.-63 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงนฤมล น้อยวัน 27,740 0 27,740   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

7 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

1-ก.ค.-
63 

31-
ก.ค.-63 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงนฤมล น้อยวัน 29,580 880 28,700   

8 เพ่ิมประสิทธิภำพเบิกจ่ำย 14-
ธ.ค.-62 

30-
มิ.ย.-64 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ 

นำงวิมลพรรณ พยัคฆ
กุล 

150,000 24,900 125,100   

9 โครงกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2563 

25-
พ.ย.-
62 

28-
ก.พ.-
63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 3,500 3,405 95   

10 กำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย 
โอน กำรสอบคัดเลือกและเกลี่ย
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำร และ
ลูกจ้ำงทุกประเภท 

25-
พ.ย.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 35,000 34,980 20   

11 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อด ำรง
ต ำแหน่งอัตรำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนให้
รำชกำร 

25-
พ.ย.-
62 

31-
ม.ค.-
63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 38,550 38,495 55   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

12 เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจและ
พิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 

25-
พ.ย.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 11,880 0 11,880   

13 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

25-
พ.ย.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 4,500 2,280 2,220   

14 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำด้วยระบบ TEPE 
Online 

25-
พ.ย.-
62 

31-
ส.ค.-63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 7,490 0 7,490   

15 กำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 
สพฐ. (OBEC AWARDS) 

25-
พ.ย.-
62 

31-
มี.ค.-
63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 5,870 5,820 50   

16 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

25-
พ.ย.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 37,415 22,885 14,530   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

17 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ขอนแก่น เขต 1 

25-
พ.ย.-
62 

29 
ก.พ. 
2563 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 200,000 187,050 12,950   

18 เสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำ
ชีวิต และพิธีมอบประกำศเกียรติ
คุณบัตร ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

3-ส.ค.-
63 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำววิจิตร มูลแวง 5,795 0 5,795   

19 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
ทั้งระบบ 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

นำงสำวนพภำภรณ์ ตุง
ไธสง 

20,000 18,200 1,800   

20 พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ
งบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

นำงสำรภี ประจันตะ
เสน 

34,795 34,795 0   

21 ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

1-พ.ย.-
62 

31-
ส.ค.-63 

กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

นำงณิชชำรีย์ ตั้งวำนิ
ชกพงษ์ 

65,400 39,920 25,480   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

22 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ
กำรศึกษำทำงเลือก ปีกำรศึกษำ 
2563 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงสำวละออ ชัยภูมิ 2,710 0 2,710   

23 โครงกำรฝึกอบรมพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ ประจ ำปี 
2563 

1-ธ.ค.-
62 

30-
มิ.ย.-63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงปุณิกำ กิตติภูมิ 40,700 0 40,700   

24 จัดตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพ
เพ่ือกำรมีงำนท ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

31-
ม.ค.-
63 

30-
มิ.ย.-63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงปุณิกำ กิตติภูมิ 35,500 35,500 0   

25 แข่งขันกีฬำโรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำในสังกัด 

25-
ก.พ.-
63 

26-
ก.พ.-
63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงปุณิกำ กิตติภูมิ 30,000 30,000 0   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

26 กำรจัดท ำควำมตกลงควำม
ร่วมมือเพ่ือกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที ่3 

3-มี.ค.-
63 

16-
มี.ค.-
63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงปุณิกำ กิตติภูมิ 14,500 14,500 0   

27 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำขอวรัชกำลที่10 เพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1-พ.ค.-
63 

31-
ก.ค.-63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงพัฒนำ สิมมำโคตร 24,870 0 24,870   

28 สร้ำงภูมิคุ้มกันภัยให้เยำวชนไทย
รู้เท่ำทันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 

16-
พ.ค.-
63 

30-
ก.ค.-63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงเจษฏำภรณ์ วงษ์
ทรงยศ 

28,800 0 28,800   

29 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1-มิ.ย.-
63 

31-
ก.ค.-63 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นำงปุณิกำ กิตติภูมิ 17,420 0 17,420   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

30 กำรขับเคลื่อนสะเต็มศึกษำ 
(STEM Education) 

1-
เม.ย.-
61 

31-
ก.ค.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวฉวีวรรณ แก้ว
หล่อน 

31,200 0 31,200   

31 กำรนิเทศแบบบูรณำกำร 1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสุดสงวน กลำงกำร 489,360 103,590 385,770   

32 ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถำนศึกษำ 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวสุกัญญำ มำ
ช ำนิ 

21,550 0 21,550   

33 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำต่ำงประเทศ 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสุดสงวน กลำงกำร 54,300 0 54,300   

34 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม ปีงบประมำณ 2563 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำยวรำวุธ ปัทถำพงษ์ 0 0 0   

35 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวชนกกำญจน์ ตุ
ไตลำ 

0 0 0   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

36 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ “โรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรม" 

1-ต.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวพรชนก เหล่ำ
เทพ 

34,170 14,222 19,948   

37 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 1 

1-ต.ค.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงเพ็ญศิริ ยำสิงห์ทอง 50,000 45,450 4,550   

38 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 4 

1-ต.ค.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมำ 50,000 45,000 5,000   

39 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 5 

1-ต.ค.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำยประสงค์ บุญมำ 50,000 45,000 5,000   

40 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 7 

1-ต.ค.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำยสมหวัง บุญสิทธิ์ 25,000 12,305 12,695   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

41 พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ด้ำน
โค้ดดิ้ง ตำมแนวทำง Thailand 
4.0 

1-พ.ย.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงเพ็ญศิริ ยำสิงห์ทอง 57,550 0 57,550   

42 กำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

1-พ.ย.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวสุกัญญำ มำ
ช ำนิ 

56,030 5,025 51,005   

43 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

1-ธ.ค.-
62 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวกชพร 
จันทนำมศรี 

45,300 0 45,300   

44 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 3 

1-ธ.ค.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวกชพร 
จันทนำมศรี 

50,000 45,000 5,000   

45 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 8 

1-ธ.ค.-
62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวฉวีวรรณ แก้ว
หล่อน 

50,000 45,000 5,000   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

46 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 10 

24-
ธ.ค.-62 

30-
มิ.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวพงษ์ลัดดำ รัก
ณรงค์ 

50,000 45,000 5,000   

47 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 2 

25-
ธ.ค.-62 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวชนกกำญจน์ ตุ
ไตลำ 

50,000 38,000 12,000   

48 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 
2563 

1-ม.ค.-
63 

30-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวฉวีวรรณ แก้ว
หล่อน 

27,840 12,000 15,840   

49 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 6 

1-ม.ค.-
63 

30-
เม.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำยสมหวัง บุญสิทธิ์ 25,000 12,305 12,695   

50 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำยในสังกัด กลุ่มท่ี 9 

2-ม.ค.-
63 

30-
เม.ย.-
64 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำยวรำวุธ ปัทถำพงษ์ 50,000 42,000 8,000   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

51 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย ปีงบประมำณ 2563 

1-ก.พ.-
63 

31-
ก.ค.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวสุกัญญำ มำ
ช ำนิ 

32,250 8,400 23,850   

52 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่
เน้นสมรรถนะผู้เรียนตำมกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

10-
เม.ย.-
63 

10-
ก.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมำ 40,884 0 40,884   

53 ส่งเสริม พัฒนำเตรียมกำร
ประเมิน PISA 

27-
เม.ย.-
63 

15-
ก.ค.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวพงษ์ลัดดำ รัก
ณรงค์ 

28,006 0 28,006   

54 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้วัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 
(Disruption) 

1-พ.ค.-
63 

15-
ก.ค.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวพงษ์ลัดดำ รัก
ณรงค์ 

55,560 0 55,560   

55 กำรพัฒนำระบบและกลไกกำร
บริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำร

1-มิ.ย.-
63 

31-
ส.ค.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวฉวีวรรณ แก้ว
หล่อน 

0 0 0   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบพัฒนา   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2563 

56 โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

15-
มิ.ย.-63 

30-
มิ.ย.-63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำยประสงค์ บุญมำ 26,000 0 26,000   

57 พัฒนำระบบประกันคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยใน (IAQA) 

1-พ.ย.-
62 

30-
ส.ค.-63 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

นำงวิไลวรรณ รักสนิท 50,000 18,000 32,000   

58 พัฒนำระบบเครือข่ำย/ระบบ
กำรจัดประชุมทำงไกล (Video 
Conference) ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 

1-ต.ค.-
62 

31-
ส.ค.-63 

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล 
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

นำงสำรภี ประจันตะ
เสน 

49,320 0 49,320   

งบประมาณทั้งหมด 2,514,015 1,117,467 1,396,548   

 



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบทดรองราชการ   

ล าดบั โครงการ วนัเร ิม่ตน้ วนัสิน้สดุ หนว่ยงาน ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ เบกิจา่ย คงเหลอื หมายเหต ุ

1 เงนิทดรองราชการ 1-ต.ค.-62 30-ก.ย.-63 
กลุม่บรหิารงาน
การเงนิและ
สนิทรัพย ์

นางภวศิภา ดอกบัว 1,250,000 0 1,250,000   

งบประมาณท ัง้หมด 1,250,000 0 1,250,000   

 

  



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบจาก สพฐ   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

1 โครงกำรจัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำยในหน่วยงำน 

1-มิ.ย.-
63 

30-มิ.ย.-
63 

กลุ่มอ ำนวยกำร นำงพัณณ์ชิตำ เดชอนันตพงศ์ 0 0 0   

2 พัฒนำควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับ
นำนำชำติ ประจ ำปี 2563 

1-ต.ค.-
62 

1-เม.ย.-
63 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

นำงสำวละออ ชัยภูมิ 150,900 150,619 281   

3 ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2563 

22-พ.ย.-
62 

30-ก.ย.-
63 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

นำงสำวละออ ชัยภูมิ 10,000 5,590 4,410   

4 ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด “งำน
ชุมนุมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด” 

16-พ.ค.-
63 

31-ส.ค.-
63 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

นำงเจษฏำภรณ์ วงษ์ทรงยศ 352,000 0 352,000   

5 ค่ำยทักษะชีวิตด้วยหลัก
คุณธรรม 

16-พ.ค.-
63 

30-ก.ย.-
63 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

นำงเจษฏำภรณ์ วงษ์ทรงยศ 80,000 0 80,000   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบจาก สพฐ   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำ
คุณภำพอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียน 

16-พ.ค.-
63 

30-ก.ค.-
63 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

นำงเจษฏำภรณ์ วงษ์ทรงยศ 31,680 0 31,680   

7 โครงกำรกำรพัฒนำ ขับเคลื่อน
สถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

1-พ.ย.-
62 

15-ก.ค.-
63 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล 

นำงสำวพงษ์ลัดดำ รักณรงค์ 0 0 0   

8 ประเมินคุณภำพผู้เรียน (RT) 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

11-ก.พ.-
63 

31-ก.ค.-
63 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล 

นำงสำวชนกกำญจน์ ตุไตลำ 224,840 224,840 0   

9 ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4-มี.ค.-
63 

15-พ.ค.-
63 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล 

นำงสำวพงษ์ลัดดำ รักณรงค์ 91,430 91,430 0   



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบจาก สพฐ   

ล าดับ โครงการ วัน
เริ่มต้น 

วัน
สิ้นสุด 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

10 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ปีงบประมำณ 2563 (เขตสุจริต) 

30-มิ.ย.-
63 

30-มิ.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล 

นำงสำวพรชนก เหล่ำเทพ 150,000 11,700 138,300   

งบประมาณทั้งหมด 1,090,850 484,179 606,671   

 

  



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : งบจากอบจ.   

ล าดับ โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมศักยภำพนักเรียน
ด้ำนศิลปะ ดนตรีและ
วิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2563 

1-ต.ค.-62 30-ก.ย.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงสำวสุกัญญำ มำช ำนิ 1,000,000 63,390 936,610 

  

งบประมาณทั้งหมด 1,000,000 63,390 936,610   
 

  



ายการโครงการปีงบประมาณ 2563 
ประเภทงบประมาณ : งบสสวท   

ล าดับ โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1-ก.พ.-
63 

21-ก.พ.-
63 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวละออ ชัยภูมิ 93,700 93,700 0   

งบประมาณทั้งหมด 93,700 93,700 0   
 

  



ประเภทงบประมาณ : สทศ   

ล าดับ โครงการ 
วัน

เริ่มต้น 
วัน

สิ้นสุด 
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

1 ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - 
NET) อย่างมีประสิทธิภาพ 

1-
ก.พ.-
63 

2-
ก.พ.-
63 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

นางเพ็ญศิริ ยา
สิงห์ทอง 

0 0 0   

งบประมาณทั้งหมด 0 0 0   

 

  



รายการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ประเภทงบประมาณ : เงินนอกงบประมาณอ่ืน   

ล าดับ โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ 

1-ก.ค.-63 30-ก.ค.-63 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางพัฒนา สิมมาโคตร 0 0 0   

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางการ
ลูกเสือ 

1-ก.ค.-63 1-ก.ค.-63 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางพัฒนา สิมมาโคตร 43,200 0 43,200   

งบประมาณทั้งหมด 43,200 0 43,200   

 

  



แบบรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

---------------------------- 

2.    (   ) นโยบำยที่  1                          ( /  )  นโยบำยที่ 2 

 (   ) นโยบำยที่  3                          (   )  นโยบำยที่ 4 

           (   ) นโยบำยที่  5                          (   )  นโยบำยที่ 6 

     3. ตวัชี้วัดที่ ........................... 

4. (   ) งบตำมภำระงำน 
(   ) งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

( / ) งบ สพฐ. 

(   ) งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

(  ) งบประจ ำ 

5. สอดคล้อง (  ) นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
             (  / ) มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 ( / ) KRS  (  ) ITA 

      6. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  91,430  บาท 

งบประมำณท่ีใช้ไป   91,430  บำท 

      คงเหลือ          0   บำท 

7. กลุ่ม/หน่วย   กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

      8. ผู้รับผิดชอบโครงการ. 

นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์  เบอร์โทรศัพท์ 08-1768-4593 

       9. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

       10. วิธีการด าเนินงาน 

            ประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในสังกัดทุกคน เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม 2563 

11. ผลการด าเนินงาน 
                เชิงปริมาณ 

1.ชื่อโครงกำร.  โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม  กิจกรรมที่ การประเมินคุณภาพผู้เรียน 



                  1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 

        2) นักเรียน ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปี

การศึกษา 2562 

          

เชิงคุณภาพ 

     1) สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้น 

     3) สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. ปัญหำและอุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

11.ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................... 

....................................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

               (ลงชื่อ)  พงษ์ลัดดา รักณรงค ์

                  (นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์) 

              ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
    กิจกรรมหลัก  กำรจัดสอบแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒              
    กิจกรรมย่อยที ่๑  กำรจัดสอบรอบแรก ในวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
    กิจกรรมย่อยที่ ๒  กำรจัดสอบรอบสอง  ในวันที่ ๑๘  มกรำคม ๒๕๖๓ 
2.  สนอง     (     ) นโยบำย สพฐ. ที่ 1                              (  /  )  นโยบำบ สพฐ. ที่ 2 
                (     )  นโยบำย สพฐ. ที่ 3                              (  /  )  นโยบำย สพฐ. ที่ 4 
                (     )  นโยบำย สพฐ. ที่ 5                              (     )  นโยบำย สพฐ. ที่ 6 
3.  ตัวชีว้ัดที่ ตัวชี้วัดที่ 3 
4.  (     )  งบตำมภำระงำน 
    (     )  งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    (     )  งบ สพฐ. 
    (     )  งบประจ ำ 
    (  /  )  งบ สสวท. 
5.  สอดคล้อง   (     )  นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
                    (  /  )  มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที พ.ศ. 2563   (  /  ) KRS     (     )  ITA 
6.  งบประมำณ  (รวมกำรจัดสอบทั้ง 2 รอบ)  
     งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  ๙๓,๗๐๐  บำท 
     งบประมำณท่ีใช้ไป           ๙๓,๗๐๐  บำท 
     คงเหลือ                               ๐๐  บำท 
7.  กลุ่ม/หน่วย กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยเสด็จ ทะยะรำช , นำงเจษฎำภรณ์  วงษ์ทรงยศ และนำงสำวละออ  ชัยภูมิ 
9.  ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลำคม 2562  ถึง  กันยำยน 2563  
10. วธิีกำรด ำเนินงำน  
 กำรสอบแข่งขันรอบแรก วันที่ ๙  พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๑ แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด และต่ำงสังกัด ในกำรสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ เพ่ือเข้ำสอบแข่งขัน โดยกำรท ำหนังสือรำชกำรแจ้งทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑  
 ๑๐.๒ รับสมัครนักเรียนเข้ำสอบคัดเลือกผ่ำนทำงระบบออนไลน์ http:test.ipst.ac.th หรือ 
http://genius.ipst.ac.th ระหว่ำงวันที่๑ สิงหำคม -๔ กันยำยน ๒๕๖๒ 
                          ๒.๑ เปดิระบบออนไลน์วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
                          ๒.๒ ปดิระบบออนไลน์วันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๒  เวลำ ๒๓.๕๙ น. 
                          ๒.๓ เปดิระบบให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องวันที่ ๑๐  กันยำยน ๒๕๖๒ 
 ๑๐.๓ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบแรก ภำยในวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
 10.4 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกเข้ำโครงกำรฯ 
 ๑๐.5 รับแบบทดสอบในวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
                                                                                                   /๑๐.6 จัดสอบรอบแรก... 

http://genius.ipst.ac.th/
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 ๑๐.6 จัดสอบรอบแรก  ในวันที่  ๙  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
 ๑๐.7 ประกำศผลกำรคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒  
 กำรสอบแข่งขันรอบสอง  ในวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๑ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขัน 
 ๑๐.๒ จัดสนำมสอบและจัดห้องสอบแข่งขันรอบที่สอง 
 ๑๐.3 รับแบบทดสอบ รอบสอง 
 ๑๐.4 จัดสอบสอบรอบสอง ในวันที่ ๑๘ มกรำคม 2563                
 ๑๐.5 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก รอบสอง วันที่  ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๑๐.6 รำยงำนผลกำรสอบคัดเลือก รอบแรกและรอบสอง  

11.  ผลกำรด ำเนินงำน     
       กำรสอบแข่งขันรอบแรก ในวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
       - เชิงปริมำณ 
  มีโรงเรียนในสังกัด และต่ำงสังกัด สมัครสอบคัดเลือกท้ังสิ้น  ๒,๓๒๕ คน   
  วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๒ วิชำ ดังนี้  
  ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓  จ ำนวน    ๓๖๐ คน  จ ำนวน ๑๗ โรงเรียน 
  ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๘๒๒ คน  จ ำนวน ๒๔ โรงเรียน 
  ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน    ๓๑๔ คน  จ ำนวน ๑๕ โรงเรียน 
  ๔. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน   ๘๒๙ คน   จ ำนวน ๒๒ โรงเรียน 
       - เชิงคุณภำพ  
  ผลกำรสอบคัดเลือกแข่งขันรอบแรก   รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  ๙๑ คน  ดังนี้  
  ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓  จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน  ๘  โรงเรียน 
  ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๑๖ คน  จ ำนวน  ๗  โรงเรียน 
  ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน  ๘  โรงเรียน 
  ๔. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๒๙ คน   จ ำนวน  ๘  โรงเรียน 
 
     กำรสอบแข่งขันรอบสอง ในวันที่ ๑๘  มกรำคม ๒๕๖๓ 
     - เชิงปริมำณ 
  นักเรียนจำกสถำนศึกษำภำยในจังหวัดขอนแก่น  จ ำนวน ๙๑ คน จำก ๘ โรงเรียน  ดังนี้   
  วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๒ วิชำ ดังนี้  
  ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓  จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน ๘ โรงเรียน 
  ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๑๕ คน  จ ำนวน ๗ โรงเรียน 
  ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน    ๒๓ คน  จ ำนวน ๘ โรงเรียน 
  ๔. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน    ๒๖ คน   จ ำนวน ๗ โรงเรียน  
                               รวมทั้งสิ้น ๘๗  คน  ขาดสอบ ๔ คน  
                                                                                                            /- เชิงคุณภำพ… 
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- เชิงคุณภำพ  
  ผลกำรสอบคัดเลือกรอบสอง มีนักเรียนภำยในจังหวัดขอนแก่น สอบผ่ำนรอบสอง จ ำนวน  ๒ คน  
ดังนี้  
  ๑. เด็กชำยณดล อัศวรุ่งนิรันดร์   วิชำคณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ศึกษำศำสตร์) ประถม 
  ๒. เด็กชำยพีรวิชญ์  เหล่ำเรำวิโรจน์ วชิำคณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ศึกษำศำสตร์) ประถม 
 

12.  ปัญหำและอุปสรรค   
                         - ไม่มี - 
13.  แนวทำงแก้ไข       
                         -  ไม่มี -  
14.  ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ   
                         - ไม่มี - 
 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ).................................................................... 
                                                                                      (นำงสำวละออ    ชัยภูมิ) 
                                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 
หมายเหตุ  1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยใน 15 วัน (หลังจำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ) 
              2. แนบภำพถ่ำยกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  - ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ 
  - ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ 

กิจกรรมการจัดสอบรอบแรก  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 

    

    

 

 



ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ 

กิจกรรมการจัดสอบรอบสอง  วันที่ 18  มกราคม 2563 

ณ อาคารหอประชุม 72 ปี  ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

              

 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ    
                     ประจ ำปี ๒๕๖3 
    กิจกรรมหลัก  กำรจัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2563 
    กิจกรรมย่อยที ่1  กำรจัดสอบรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ 12 มกรำคม 2563 
    กิจกรรมย่อยที่ 2  กำรจัดสอบรอบสอง ระดับประเทศ  ในวันที่ 1 มีนำคม 2563 
2.  สนอง     (     ) นโยบำย สพฐ. ที่ 1                              (     )  นโยบำบ สพฐ. ที่ 2 
                (     )  นโยบำย สพฐ. ที่ 3                              (  /  )  นโยบำย สพฐ. ที่ 4 
                (     )  นโยบำย สพฐ. ที่ 5                              (     )  นโยบำย สพฐ. ที่ 6 
3.  ตัวชีว้ัดที่ ตัวชี้วัดที่ 3 
4.  (     )  งบตำมภำระงำน 
    (     )  งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    (  /  )  งบ สพฐ. 
    (     )  งบประจ ำ 
5.  สอดคล้อง   (     )  นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
                    (  /  )  มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที พ.ศ. 2563   (  /  ) KRS     (     )  ITA 
6.  งบประมำณ  (รวมกำรจัดสอบทั้ง 2 รอบ)  
     งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  150,900  บำท 
     งบประมำณท่ีใช้ไป           150,619  บำท 
     คงเหลือ                              281  บำท 
7.  กลุ่ม/หน่วย กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยเสด็จ ทะยะรำช , นำงเจษฎำภรณ์  วงษ์ทรงยศ และนำงสำวละออ  ชัยภูมิ 
9.  ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลำคม 2562  ถึง  กันยำยน 2563  
10. วธิีกำรด ำเนินงำน  
 กำรสอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ 12 มกรำคม 2563 
 ๑๐.๑ แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด และต่ำงสังกัด ในกำรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 
                  ปีที่ ๔ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ เพ่ือเข้ำสอบแข่งขัน โดยกำรท ำหนังสือรำชกำร     
                  แจ้งทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑  
 ๑๐.๒ รับสมัครนักเรียนเข้ำสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติทำงระบบออนไลน์  
                           www.obceimso.net ระหว่ำงวันที่ 18 พฤศจิกำยน – วันที่ 13 ธันวำคม ๒๕๖2 
                          ๒.๑ เปดิระบบออนไลน์วันจันทร์ที่ ๑8 พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ น.  
                          ๒.๒ ปดิระบบออนไลน์วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม ๒๕๖2 เวลำ ๒๔.๐๐ น. 
                          ๒.๓ เปดิระบบให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องวันศุกร์ที่ 20 ธันวำคม ๒๕๖2  
                                เวลำ ๐๘.๓๐ – ๒๓.59 น. 
 ๑๐.๓ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) ภำยในวันพุธที่ 25 ธันวำคม  
                  ๒๕๖2 

http://www.obceimso.net/
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  10.4 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขัน 
 ๑๐.5 รับต้นฉบับแบบทดสอบกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่ 
                  กำรศึกษำ) เพ่ือจัดท ำส ำเนำตำมจ ำนวนนักเรียนที่สมัครสอบในวันที่ 3 มกรำคม ๒๕๖3 
 ๑๐.6 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) ในวันเสำร์ที่ ๑2 มกรำคม 2563  
 ๑๐.7 ประกำศผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  ภำยในวันที่ 24 มกรำคม ๒๕๖3  
                          ๖.๑ นกัเรียนที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบแรก  
                                (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
        ๖.๒ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รองสอง (ระดับประเทศ)                                                                       
 ๑๐.8 เขตพ้ืนที่แจ้งยืนยันและส่งข้อมูลจ ำนวนนักเรียน เข้ำสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ   
                   รอบสอง (ระดับประเทศ) และขอย้ำยสนำมสอบให้ศูนย์สอบ 
 ๑๐.9 รำยงำนผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
 กำรสอบแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ในวันที่ 1 มีนำคม 2563 
 ๑๐.๑ แจ้งประชำสัมพันธ์ผลกำรแข่งขันรอบสองให้โรงเรียนในสังกัด และต่ำงสังกัดทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน  
                  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   
 ๑๐.๒ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขัน 
 ๑๐.3 รับแบบทดสอบกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบสอง (ระดับประเทศ) สอบในวันเสำร์  
                  ที่ 1 มีนำคม  ๒๕๖3 
 ๑๐.4 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร รอบสอง (ระดับประเทศ) ในวันเสำร์ที่ 1  มีนำคม 2563                
 ๑๐.5 ประกำศผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  รอบสอง ระดับประเทศ 
 ๑๐.6 รำยงำนผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบสอง (ระดับประเทศ) 

11.  ผลกำรด ำเนินงำน     
       กำรสอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ 12 มกรำคม 2563  
       - เชิงปริมำณ 
  มีโรงเรียนในสังกัด และต่ำงสังกัด คัดเลือกนักเรียนเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำรท้ังสิ้น จ ำนวน 10 
โรงเรียน  จ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จ ำนวน 2,071 คน   
  วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๓ วิชำ ดังนี้  
  ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน    768 คน 
  ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน      88 คน 
  ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1,215 คน 
       - เชิงคุณภำพ  
  ผลกำรสอบคัดเลือกแข่งขันรอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)  ดังนี้  
   ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  
    - รำงวัลเหรียญทอง  จ ำนวน     42  เหรียญ 
    - รำงวัลเหรียญเงิน   จ ำนวน     82  เหรียญ 
    - รำงวัลเหรียญทองแดง จ ำนวน   229 เหรียญ 
วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ เข้ำสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จ ำนวน 123 คน  
(รำงวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
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   ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ  
    - รำงวัลเหรียญทอง  จ ำนวน   6   เหรียญ 
    - รำงวัลเหรียญเงิน   จ ำนวน   9  เหรียญ 
    - รำงวัลเหรียญทองแดง จ ำนวน 15  เหรียญ 
วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ เข้ำสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จ ำนวน 15 คน  
(รำงวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
   ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  
    - รำงวัลเหรียญทอง  จ ำนวน   63 เหรียญ 
    - รำงวัลเหรียญเงิน   จ ำนวน 128 เหรียญ 
    - รำงวัลเหรียญทองแดง จ ำนวน 162 เหรียญ 
วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ เข้ำสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) จ ำนวน 191 คน  
(รำงวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน) 
     กำรสอบแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ในวันที่ 1 มีนำคม 2563 
     - เชิงปริมำณ 
  มีโรงเรียนและนักเรียนจำกท้ัง 11 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนี้   
  วิชำที่ท ำกำรสอบ มี ๓ วิชำ ดังนี้  
  ๑. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน    371  คน 
  ๒. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน      60  คน 
  ๓. วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน    761  คน 
                               รวมทั้งสิ้น 1,192  คน 

- เชิงคุณภำพ  
  ผลกำรสอบคัดเลือกแข่งขันรอบสอง (ระดับประเทศ)   

1. วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ได้รับรำงวัลรวม 931 คน  
  (บัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 1) ได้แก่  

 รำงวัลเหรียญทอง   จ ำนวน  119  คน 
 รำงวัลเหรียญเงิน    จ ำนวน  191  คน 
 รำงวัลเหรียญทองแดง   จ ำนวน  247  คน 
 รำงวัลชมเชย    จ ำนวน  364  คน 
 

2.วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ ได้รับรำงวัลรวม 869 คน  
(บัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 2) ได้แก่ 

 รำงวัลเหรียญทอง   จ ำนวน  132  คน 
 รำงวัลเหรียญเงิน    จ ำนวน  192  คน 
 รำงวัลเหรียญทองแดง   จ ำนวน  236  คน 
 รำงวัลชมเชย    จ ำนวน  309  คน 
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วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ได้รับรำงวัลรวม 1,401 คน 
(บัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 3) ได้แก่ 

รำงวัลเหรียญทอง   จ ำนวน  142  คน 
 รำงวัลเหรียญเงิน    จ ำนวน  278  คน 
 รำงวัลเหรียญทองแดง   จ ำนวน  387  คน 
 รำงวัลชมเชย    จ ำนวน  594  คน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
  

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน รางวัล 

1 เด็กชำยสรวิชญ์   ดำวดี สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น มอดินแดง เหรียญเงิน 

2 เด็กหญิงจำรุพร บุญเกษมสิน สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ศึกษำศำสตร์   เหรียญเงิน 

3 เด็กหญิงณัฏฐณิชำ   ตรีศิริรัตน์ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ศึกษำศำสตร์ เหรียญทองแดง 

4 เด็กชำยคณพศ ค ำสุวรรณ์ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

5 เด็กหญิงปณิชำ อ้วนพรมมำ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

6 เด็กหญิงปนัดดำ โคตรพจน์ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

7 เด็กชำยปำนเทพ เถกิงโชติมนต์ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

8 เด็กหญิงปุญญิศำ พึงประภำ เทศบำลสวนสนุก ชมเชย 

9 เด็กชำยพศิน  เหล่ำชุมพล อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

10 เด็กหญิงพัฒนันท ์ กำรุญบุญญำนันท์ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

11 เด็กหญิงสุทัตตำ จันทะนุกูล สวนสนขอนแก่น ชมเชย 
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2. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน รางวัล 

1 เด็กชำยภัครินทร์  ลีไตรรงค ์ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นฝ่ำยมัธยม 
ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญทอง 

2 นำงสำวรัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นฝ่ำยมัธยม 
ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญเงิน 

3 เด็กชำยปรีชำนันท์ ลีพัฒนวงศ ์ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นฝ่ำยมัธยม 
ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญทองแดง 

4 นำยธีรเดช นิลแก้ว สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยม 
ศึกษำศำสตร์ 

ชมเชย 

5 นำงสำววรินทร ประไพวรรณ์กุล สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยม 
ศึกษำศำสตร์ 

ชมเชย 

6 เด็กชำยณฐกร หินเธำว์ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

 

3. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดังนี้  
ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน รางวัล 

1 เด็กชำยณฐกร หินเธำว์ อนุบำลขอนแก่น เหรียญทอง 

2 เด็กหญิงอชิรญำ กุลโรจนวรำกร อนุบำลขอนแก่น เหรียญทอง 

3 เด็กชำยณฐพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย พัฒนำเด็ก เหรียญเงิน 

4 เด็กชำยทักษ์ดนัย ทวีรุ่งศรีทรัพย์ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ฝ่ำยประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญเงิน 

5 เด็กชำยฤชุภัทร ฤชุวรำรักษ ์ อนุบำลขอนแก่น เหรียญเงิน 

6 เด็กหญิงวชิรญำณ์ ประไพวรรณ์กุล สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ฝ่ำยประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญเงิน 

7 เด็กชำยศีละส์ เบ็พพ์เลอร์ อนุบำลขอนแก่น เหรียญเงิน 

8 เด็กหญิงกชกร สุริวงค ์ อนุบำลขอนแก่น เหรียญทองแดง 
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ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน รางวัล 

9 เด็กหญิงกชพร อริยะวงศ ์ อนุบำลขอนแก่น เหรียญทองแดง 

10 เด็กชำยณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ อนุบำลขอนแก่น เหรียญทองแดง 

11 เด็กหญิงธีมำนันท์  แก่นศักดิ์ศิริ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำย
ประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญทองแดง 

12 เด็กหญิงปุณณภำ ลิ้มธนำคม สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำย
ประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญทองแดง 

13 เด็กชำยปุณณัตถ์  ศิลำเกษ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำย
ประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญทองแดง 

14 เด็กหญิงฟ้ำใส นิยมทอง อนุบำลขอนแก่น เหรียญทองแดง 

15 เด็กชำยภคชัย หงส์วิลัย อนุบำลขอนแก่น เหรียญทองแดง 

16 เด็กชำยวีรำกร ระวีกุล สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำย
ประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

เหรียญทองแดง 

17 เด็กหญิงอัญชลิกำ แทบมะลัย อนุบำลขอนแก่น เหรียญทองแดง 

18 เด็กหญิงณัชชำ อุตสำหะ สวนสนขอนแก่น ชมเชย 

19 เด็กหญิงณัฐวลัญธ์ แสนเสนำ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

20 เด็กชำยเตชวินทร์ แนบสนิท อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

21 เด็กชำยธีรเวช หมื่นมำ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

22 เด็กหญิงบุษยภรณ์ ศรีวงษ ์ อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

23 เด็กชำยปวริศ เดชอุดมพร อนุบำลขอนแก่น ชมเชย 

24 เด็กหญิงพลอยภัสสร รัตนสุธีระกุล สนำมบิน ชมเชย 

25 เด็กชำยวรภวัต อ้วนไตร สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำย
ประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

ชมเชย 

26 เด็กหญิงวรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ์ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำย
ประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

ชมเชย 

27 เด็กชำยศิรสิทธิ์  จันทร์สุพรม สนำมบิน ชมเชย 
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28 เด็กหญิงศิริญำกร กองหำโคตร เทศบำลสวนสนุก ชมเชย 

29 เด็กหญิงศุภำนัน ลังกำริน พัฒนำเด็ก ชมเชย 

30 เด็กหญิงสิตำนัน คะศรีทอง สนำมบิน ชมเชย 

31 เด็กหญิงสุรดำ ศุภดล สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำย
ประถมศึกษำ ศึกษำศำสตร์ 

ชมเชย 

 
 
12.  ปัญหำและอุปสรรค   
                         - ไม่มี - 
13.  แนวทำงแก้ไข       
                         -  ไม่มี -  
14.  ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ   
                         - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ).................................................................... 
                                                                                     (นำงสำวละออ  ชัยภูมิ) 
                                                                                        ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 
 
หมายเหตุ  1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยใน 15 วัน (หลังจำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ) 
              2. แนบภำพถ่ำยกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  - ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ 
  - ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ 

กิจกรรมการจัดสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 



                                           

            

  

                                                               



                                                  

 

ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ 

กิจกรรมการจัดสอบรอบสอง ระดับประเทศ วันที่ 1  มีนาคม  2563 

ณ โรงเรียนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

 

                                        

 

        
 



 

                             
  



แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

---------------------------- 

1.. ชื่อโครงการ  ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 กิจกรรมหลัก  ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

 กิจกรรมย่อยที่.......................................................................................................................................  

 กิจกรรมย่อยที่............................................................................................................... ........................  

           กิจกรรมย่อยที่............................................................................................................... ....................... 2. 

สนอง        (   ) นโยบายที่  1 (   )  นโยบายที่  2 

  (   ) นโยบายที่  3         ()  นโยบายที่  4 

  (   ) นโยบายที่  5   (   )  นโยบายที่  6 

3. ตัวชี้วัดที่ 7 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

4. (   ) งบตามภาระงาน  

   (    ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   () งบ สพฐ. 

   (    ) งบประจ า 

5. สอดคล้อง      () นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

           (    ) มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ.2560      (   )  KRS         (    ) ITA 
6. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป     บาท 

      คงเหลือ ................................................บาท 

7. กลุ่ม/หน่วย ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสด็จ  ทะยะราช , นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ และ นางปุณิกา  กิตติภูมิ 



 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  2  มีนาคม  2563 

 

10.วิธีการด าเนินงาน 

 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 

   3. ประสานศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จัดเตรียมวิทยากรพร้อมวัสดุ 

อุปกรณ ์   แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 15 โรงเรียน  ได้แก่  บ้านโคกแปะ ,    บ้านดอน

แดงดอนน้อยวิทยา ,  ชุมชนบ้านท่าพระ , บ้านหนองชาดพิทยาคม , บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด , บ้านหนอง

แวงหนองจิกโนนตุ่น , บ้านพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท , บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ , บ้านแดงใหญ่ 
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บ้านหนองแวงบวรวิทย์ , บ้านแดงใหญ่ , บ้านม่วง  , บ้านหว้าเหล่าโพนทอง , บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ,  บ้าน

โสกแต้  และ บ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล  (ไม่ซ้ าโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมปีที่ผ่านมา) น านักเรียน  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน เข้าร่วมโครงการ 

 4. ด าเนินการจัดโครงการฯ 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2563  รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2563 

5. สถานที่ด าเนินการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 5. สรุปรายงานผล 

11. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

          ครูแนะแนว  ผู้อ านวยการโรงเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน 15 โรงเรียน  น านักเรียนชั้นระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้ง จ านวน       คน  ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า

ประจ าปีการศึกษา 2562  

 

เชิงคุณภาพ 



 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 15 โรงเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีแนวทาง

เลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท าและมีรายได้ระหว่างเรียน  เพื่อพูนความรู้และประสบการณ์ในการเลือกอาชีพใน

อนาคต และเพ่ือให้ครูแนะแนวได้มีแนวทางกระตุ้นนักเรียนให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมตามความถนัดและความ

สนใจตามศักยภาพของนักเรียน 

12 ปัญหาและอุปสรรค 
 1) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรับโควิด – 19 ช่วงแรก ๆ สถานการณ์ยังไม่รุนแรง ท าให้

การมาเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนมีความกังวลในการน านักเรียนมาร่วมโครงการ การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 

 2) งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดอบรมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสให้ครบทุกโรงเรียนในคราวเดียว 

 3) ศูนย์ฝึกอาชีพ ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น ใช้เป็นสถานที่

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน กศน.และประชาชนทั่วไปด้วย จึงมีข้อจ ากัดด้านสถานที่แต่ละฐานการเรียนรู้ 

ไม่สามารถรับจ านวนมากได้  จึงจ าเป็นต้องแบ่งจ านวนโรงเรียนให้รับการอบรมไม่ซ้ าในปีที่ผ่านมา 

 

13. แนวทางแก้ไข  

 1) สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนที่มีเข้าร่วมกิจกรรม กรณีท่ีนักเรียน

มีอาการเป็นไข้  ไอ  จาม หรือป่วย ไม่ต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม  ส าหรับคนไม่มีอาการให้นักเรียนน าหน้ากากอนามัย

มาสวมใส่ด้วย และผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้แก่นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ

ทุกคน 

 2) งบประมาณไม่เพียงพอ จึงจัดให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมไม่ซ้ าในปีที่ผ่านมา 

 3) จัดให้นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้เป็นรายโรงเรียนให้ครบทุกฐาน 
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14. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.  

 โรงเรียนที่มีความสนใจต้องการให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนสายอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีแนวทางเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท าและมีรายได้ระหว่างเรียน  เพื่อพูนความรู้และ

ประสบการณ์ในการเลือกอาชีพในอนาคต และเพ่ือให้ครูแนะแนวได้มีแนวทางกระตุ้นนักเรียนให้เลือกอาชีพที่

เหมาะสมตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของนักเรียน สามารถประสานงานกับ กศน.อ าเภอเมือง

ขอนแก่น  ได้โดยตรง  

 



 

(ลงชื่อ)............................................................ 
(นางปุณิกา  กิตติภูมิ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
หมายเหตุ  1. รายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 15 วัน (หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ) 
              2. แนบภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


































