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ผู้บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายสายัณห์  ผาน้อย         
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย           ดร.วิเศษ  พลอาจทัน       นางสาวประภาพร  สำาเรียงจิตต์
 รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1   รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1   รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

 นายจิรพงษ์  ไชยยศ นายดำารงค์  พิมพ์จันทรากุล นายภูมิพัทธ   เรืองแหล่                     
 รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

 นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช  ดร.ศิริกุล  นามศิริ  นายวิบูลย์  โพธิลุขา                                                         
 รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

นางนฤชล  ไหลงาม
     รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1



รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 นายอัคเดช  ศุกระชาต นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำานวย นางเจรจา  ประจันตะเสน     

 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

 นางธนิกา  โรจนไพฑูรย์ทิพย์ นายประสิทธิ์  ภูมิขันธ์ นายยุทธนา  เอกาพันธ์            

 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน

 กำรจัดกำรศึกษำ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรเงินและสินทรัพย์

 นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง   นายพิชิต  บุตรศรีสวย

 ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน     ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
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โครงสร้างการบริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.พ.ท.) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

( สพป.ขก.1) 
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คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 1. ดร.วรโชติ  พัฒน์ด�ำรงจิตร      ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยเลอมำน  ศรีบุญเรือง ผู้แทนองค์กรชุมชน

 3. นำยไพโรจน์  สุวรรณจันทร์ดี ผู้แทนองค์กรเอกชน

 4. ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. นำยเจริญ  แซ่เต็ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล)

 6. นำยประยูร  สุดชำ ผู้แทนสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู

 7. นำยสุพล  เมืองสนธิ์ ผู้แทนสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ

 8. นำยสมพร  สิทธิ ผู้แทนสมำคมผู้ปกครองและครู

 9. นำยพยัต  ชำญประเสริฐ ผู้แทนผู้รับใบอนุญำต

 10. นำงศรีบังอร  จำรีรัตน์ตระกูล ผู้แทนครู

 11. นำยพิมพ์  เมธินธรังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 12. นำยบวร  ขอพรกลำง ผู้ทรงคุณวุฒิ

 13. นำยไวยำกรณ์  ยะนะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 14. ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกำบขำว ผู้ทรงคุณวุฒิ

 15. นำยชุมพล  สำยแสนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ

 16. นำยปรีชำ  นำรีวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 17. นำยสำยัณห์  ผำน้อย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 18. ดร.วิเศษ  พลอำจทัน รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
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คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. นำยเอกรำช  ช่ำงเหลำ                  ประธำนอนุกรรมกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย)

 2. นำยอัษฎำงค์  แสวงกำร               อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. นำยวิไล  รู้ปัญญำ อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนบริหำรงำนบุคคล)

 4. นำยเดชกุญชรฐ์  วนำทรัพย์ด�ำรง  อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. นำยเฉลิมศักดิ์  นำมเชียงใต้    อนุกรรมกำรผู้แทน ก.ค.ศ.

 6. นำยเพิ่ม  หลวงแก้ว       อนุกรรมกำรผู้แทนคุรุสภำ    

 7. นำยอภิชำติ  นำเลำห์ อนุกรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ประถมศึกษำ)

 8. นำยวิโรจน์  วงศ์สละ               อนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำร (ครูประถมศึกษำ)                                 

 9. นำยยุทธนำ  เอกำพันธ์     อนุกรรมกำรผู้แทนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 10. นำยสำยัณห์  ผำน้อย       อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 1. นำยสำยัณห์  ผำน้อย ประธำนกรรมกำร

 2. นำยภิญโญ  รัศมำวี กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ

 3. นำยเอกรำช  โฆษิตพิมำนเวช กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน

 4. ดร.ศิริกุล  นำมศิริ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกำบขำว กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 6. ดร.สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 7. ดร.แสงสุรีย์  ดวงค�ำน้อย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 8. นำยอุดม  จันทร์โสดำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 9. นำยประสิทธิ์  ภูมิขันธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร



รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

6

คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 1. นำยสำยัณห์  ผำน้อย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 2. นำยเพิ่ม  หลวงแก้ว ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 1

 3. นำงจุฑำทิพย์  ชำญประเสริฐ ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ

   สังกัดส�ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

 4. นำยประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

   สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ

 5. นำยปิยะชัย  ตุ่ยสิมำ ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำสังกัด กปท.

 6. นำยโกศัลย์  ตั้งใจ ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ

   สังกัดส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 7. นำยคมเดช  สีหำฤทธิ์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำสังกัดอื่น

 8. นำยดุสิต  ศรีดี ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำครูระดับประถมศึกษำ

 9. นำยสุทธิดล  แซงบุญเรือง ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพครูระดับประถมศึกษำ

 10. นำยศักดำ  เชำว์พำนิช ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพครูระดับประถมศึกษำ

 11. นำยบัวเรียน  อโรคยนันท์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ

 12. นำยวีระเดช  ซำตำ ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ

 13. ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์

 14. นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

   กรรมกำรและเลขำนุกำร

 15. นำงสำวเกศินี  นำชัยเวียง เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำประจ�ำคุรุสภำเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 1 

   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร



ส่วนที่ 1

บทนำ�
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ส่วนที่ 1
บทน�ำ

 

1. ความเป็นมา
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 7 กรกฎำคม 2546  

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 36 และ มำตรำ 37  

เพื่อให้กำรปฏิรูประบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร

ไทย พ.ศ. 2540  และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ลงวันที่ 30  ตุลำคม  2545  ก�ำหนดให้มีเขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ  175  เขต และเพิ่มเติมเป็น 185 เขต 

ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศก�ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ�ำนวน  

183 แห่ง และเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ�ำนวน 42 แห่ง ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เรื่อง  

กำรก�ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ลงวันที่ 14 กันยำยน  2553   และจังหวัดขอนแก่น  

แบ่งเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเป็น 5 เขต  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ประกอบด้วยเขตบริกำร  3  อ�ำเภอ  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น อ�ำเภอบ้ำนฝำง อ�ำเภอพระยืน  และประกำศกระทรวง

ศึกษำธิกำร เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ�ำนวน 7 กลุ่ม  

1 หน่วย ดังนี้

 1. กลุ่มอ�ำนวยกำร

 2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

 3. กลุ่มนโยบำยและแผน

 4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

 5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

 6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

 7. กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน

 8. หน่วยตรวจสอบภำยใน

   

2. ที่ตั้ง
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 264   หมู่ที่ 13 ถนนศูนย์รำชกำร   

ต�ำบลในเมือง  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000  โทรศัพท์ 0-4324-6663-5   

โทรสำร 0-4323-6530  เว็บไซต์ www.kkzone 1.go.th
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3. อาณาเขตติดต่อ
 ทิศเหนือ     ติดกับจังหวัดอุดรธำนี หนองบัวล�ำภูและเลย

 ทิศใต้          ติดกับจังหวัดนครรำชสีมำและบุรีรัมย์ 

 ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดกำฬสินธุ์ และมหำสำรคำม 

 ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ 

แผนที่เขตพื้นที่บริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 

4. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
 4.1 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร

 4.2 เพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร 

 4.3 เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตลอดสำธำรณชนได้รับทรำบ
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5. อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีก�ำหนด 

ไว้ในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  

พ.ศ. 2553 (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง หน้ำ 40 วันที่  14  กันยำยน  2553) ได้แก่

 1. จัดท�ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ 

นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น

 2. วเิครำะห์กำรจดัตัง้งบประมำณเงนิอดุหนนุทัว่ไปของสถำนศกึษำ และหน่วยงำนในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

และแจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย 

งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว

 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 4. ก�ำกับ ติดตำม ดูแล และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่กำรศึกษำ

 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น ที่จัดกำรศึกษำ 

รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 9. ด�ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด�ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท�ำงำนด้ำนกำรศึกษำ

 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส�ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจกรรมภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
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6. ข้อมูลพื้นฐาน

ตารางที่ 1  จ�ำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. แยกเป็นระดับ

นักเรียนแยกเป็นระดับ จำานวน (คน)

ระดับก่อนประถม 4,282

ระดับประถม 18,204

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 3,112

รวม 25,598

ตารางที่ 2  จ�ำนวนนักเรียนในสังกัด สช. แยกเป็นระดับ

นักเรียนแยกเป็นระดับ จำานวน (คน)

ระดับก่อนประถม 6,488

ระดับประถม 8,199

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1,925

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 1,041

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 4,733

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 2,557

รวม 24,943
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ตารางที่ 3  บุคลำกรในสถำนศึกษำ

ตำาแหน่ง จำานวน (คน)

 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน 163

 รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน  21

 ครูผู้สอน 1,584

 ลูกจ้ำงประจ�ำ    73

 ครูรำยเดือน(วิกฤต)                      25    

 พี่เลี้ยงเด็กพิกำร  73    

 นักกำรภำรโรง(คืนครู)                  54

 นักกำรภำรโรง   37    

 พนักงำนรำชกำร   38    

 ธุรกำร  76

รวม 2,144   

ตารางที่ 4  บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
                  

ตำาแหน่ง/กลุ่ม/หน่วย จำานวน (คน)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1                        1

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1                10

กลุ่มอ�ำนวยกำร 11

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 15

กลุ่มนโยบำยและแผน 8

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 8

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 26

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 9

หน่วยตรวจสอบภำยใน 3

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 5

ลูกจ้ำงประจ�ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 18

รวม  114
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 6.1 ด้านคุณภาพ

ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต 1 43.76

จังหวัด 43.62

สพฐ. 44.01

ประเทศ 45.68

คณิตศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 32.10

จังหวัด 33.50

สพฐ. 33.83

ประเทศ 35.77

วิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 35.81

จังหวัด 35.01

สพฐ. 36.09

ประเทศ 37.46

สังคมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 42.20

จังหวัด 42.25

สพฐ. 42.57

ประเทศ 44.22

ภาษาอังกฤษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 33.69

จังหวัด 33.65

สพฐ. 34.03

ประเทศ 36.99

 

 จากตารางพบว่า กลุ่มสำระภำษำไทย คะแนนเฉล่ีย ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่ำระดับจังหวัด กลุ่มสำระ

คณิตศำสตร์  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ ต�่ำกว่ำระดับจังหวัด  กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ คะแนนเฉลี่ย ระดับเขต

พื้นที่ สูงกว่ำระดับจังหวัด  กลุ่มสำระสังคมศึกษำ  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่   ต�่ำกว่ำระดับจังหวัด กลุ่มสำระ

ภำษำอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่ำระดับจังหวัด  
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ตารางที่ 2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต 1 51.26

จังหวัด 50.79

สพฐ. 54.57

ประเทศ 54.48

คณิตศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 24.30

จังหวัด 25.96

สพฐ. 26.94

ประเทศ 26.95

วิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 31.59

จังหวัด 34.26

สพฐ. 35.40

ประเทศ 35.37

สังคมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 42.63

จังหวัด 44.93

สพฐ. 47.15

ประเทศ 47.12

ภาษาอังกฤษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 25.32

จังหวัด 28.54

สพฐ. 28.29

ประเทศ 28.71

 

 จากตารางพบว่า   กลุ่มสำระภำษำไทย คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่ำระดับจังหวัด  กลุ่มสำระ

คณิตศำสตร์  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ ต�่ำกว่ำระดับจังหวัด  กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ คะแนนเฉลี่ย  ระดับเขต

พื้นที่ สูงกว่ำระดับจังหวัด  กลุ่มสำระสังคมศึกษำ  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่   ต�่ำกว่ำระดับจังหวัด  กลุ่มสำระ

ภำษำอังกฤษ   คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ ต�่ำกว่ำระดับจังหวัด  





ส่วนที่ 2
ทิศท�งก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�





รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

19

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้น�ำนโยบำยของรัฐบำล  นโยบำยกระทรวง

ศึกษำธิกำร และกลยุทธ์ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์ จุดเน้นของ

ส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 เพือ่เป็นทศิทำงในกำรพฒันำองค์กร ส่งเสรมิ สนบัสนนุ 

และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและก�ำหนดทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมส�ำเร็จ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
 ภำยในปี พ.ศ. 2558  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  เป็นองค์กรมำตรฐำน

ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดให้อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของ สพฐ. และมีควำมพร้อม 

สู่ประชำคมอำเซียน

พันธกิจ (Mission)
 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเข้มแข็ง มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน

เป้าประสงค์ (Corporate)
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นหนึ่งในจังหวัด

ขอนแก่น

 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึง

 3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพ

 4. บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ทุกคนมีจิตบริกำร

 5. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด มีควำมเข้มแข็ง 

เป็นกลไกลขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่ควำมเป็นหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

ค่านิยม (Values)

 KPESA 1

 K=Knowledge        ควำมรู้ดี

 P=Participation         มีส่วนร่วม

 E=Ethics                 แหล่งรวมคุณธรรม

 S=Service                ผู้น�ำบริกำร

 A=Award                  ผลงำนล�้ำคุณค่ำ

 1 = To be The First   น�ำมำสู่ควำมเป็นหนึ่ง



รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

20

กลยุทธ์สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถ 

ด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ (Raising the bar)

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส�ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง (Moral and Ethics)

กลยุทธ์ที่ 3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงและลดควำมเหลื่อมล�้ำ ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ 

เต็มตำมศักยภำพ(Filling the gap)

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ ให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้อย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ (Teacher Enhancement)

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วม 

จำกทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (Good Governance) 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำสู่ควำมเป็นหนึ่ง ด้ำนคุณภำพ กำรบริกำร และกำรประสำนงำน

จุดเน้นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน ยึดมั่นในคุณธรรม ก้ำวน�ำสู่ควำมเป็นหนึ่ง”

เบญจลักษณ์ของนักเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ควำมเป็นไทย

 2.  อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

 3.  คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์และคิดเชิงบวก

 4.  พูดภำษำอังกฤษได้ ใช้ ICT เป็น

 5.  มีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

วัฒนธรรมองค์กร

 ยิ้มงำม ถำมไถ่ ใส่ใจบริกำร

คำาขวัญจังหวัดขอนแก่น

 พระธำตุขำมแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้ำไหม 

 ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่

 ไดโนเสำร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก
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นโยบายการปฏิบัติงาน ของ นายสายัณห์  ผาน้อย
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 

 

“ขอนแก่น เขต 1 เป็นหนึ่งด้านคุณภาพ การบริการ และการประสานงาน”
  

3 กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง
 1. กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพ

  - คุณภำพผู้บริหำร

  - คุณภำพครู

  - คุณภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

  - คุณภำพโรงเรียน/ส�ำนักงำน

  - คุณภำพนักเรียน

 2.  กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่งด้านการบริการ

  - สร้ำงจิตส�ำนึกกำรบริกำร/จิตอำสำ

  - ได้ดื่มน�้ำเย็น

  - ได้เห็นรอยยิ้ม

  - ได้อิ่มค�ำหวำน

  - ได้รับบริกำรประทับใจ (รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจบริกำร)

 3.  กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่งด้านประสานงาน

  - กำรประสำนงำนภำยในองค์กร

  - กำรประสำนงำนระหว่ำงองค์กร

  - กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

  - เน้นกำรประสำนแนวรำบมำกกว่ำแนวดิ่ง
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 

โดยอำศัยหลัก กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบองค์คณะบุคคลทุกระดับ 

คือ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและระดับสถำนศึกษำ  

โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของเขตพื้นที่และบุคลำกรในสังกัด เป็นไป 

อย่ำงมปีระสทิธภิำพและบรรลผุลส�ำเรจ็ได้ตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ และมกีระบวนกำรขบัเคล่ือนกำรด�ำเนนิงำน 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยองค์คณะบุคคล ในระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบติดตำม ประเมินผล  

และรำยงำนผลซึ่งมีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้  

 1. ติดตำมและประเมินผล รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยส�ำคัญ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ของผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ตำมนโยบำยรัฐบำล  

ของผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน

 2. รำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปี   ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน

 3. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปี ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน

 4. ติดตำมกลยุทธ์ สพฐ. ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน

 5. รำยงำนผลตำมค�ำรับรองปฏิบัติรำชกำร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ�ำนวยกำร และนโยบำยและแผน

 6. ด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบกลุ่มอ�ำนวยกำร

 7. ตดิตำมและประเมนิผลตำมโครงกำรติดตำมและประเมนิผลกำรบริหำรจัดกำรศกึษำของสถำนศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

 8. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ GFMIS  ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

 9. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปี รำยงำนผ่ำนระบบ ARS: Action Plan 

Report System ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน

 10. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปี รำยงำนผ่ำนระบบ KRS:KPI 

Report System ผู้รับผิดชอบกลุ่มอ�ำนวยกำร

 11. รำยงำนกำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์(E-MEs)  ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน

 12. ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน ผู้รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบ

ภำยใน

 13. ติดตำมกำรด�ำเนินงำนกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำย

และแผน และหน่วยตรวจสอบภำยใน

 14. ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับเขตพื้นที่ ผู ้รับผิดชอบกลุ ่มนิเทศ  

ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

 15. ติดตำมระบบนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู ้รับผิดชอบกลุ ่มนิเทศ ติดตำม 

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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 16. ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยรูปแบบ Area-Based ผู้รับผิดชอบ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น  

เขต 1 ทุกท่ำน และ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

 17. ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ นิเทศเต็มพิกัด ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

 18. รำยงำนระบบงำนส�ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์(E-office)  ผู้รับผิดชอบกลุ่มอ�ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำน

บุคคล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

 19. ระบบกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ผูร้บัผดิชอบคณะกรรมกำรตดิตำมตรวจ

สอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

 20. ระบบ e-GP ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

 21. ระบบโปรแกรมตดิตำมเร่งรดักำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ ประจ�ำปี ผูร้บัผดิชอบกลุม่บรหิำรงำนกำรเงนิ

และสินทรัพย์

 22. รำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

 23. ระบบก�ำกับติดตำมตรวจสอบประเมินผล ผ่ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ตำมกฎกระทรวง 

ที่ก�ำหนด  เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก จำก สมศ. และรำยงำนต่อสำธำรณชน  กำรพัฒนำองค์กร  

ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรทบทวนกระบวนกำรท�ำงำน เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ให้มีคุณภำพมำตรฐำน  

โดยใช้กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และได้ใช้คู ่มือกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนและสอดคล้อง 

กับกฎกระทรวง

 ส่วนกำรกระจำยอ�ำนำจและกำรติดตำมกำรใช้อ�ำนำจ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง  

ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กระจำยอ�ำนำจทั้ง 4 ด้ำน คือ  

ด้ำนบริหำรทั่วไป ด้ำนงบประมำณ ด้ำนวิชำกำร และด้ำนบริหำรงำนบุคคล  ให้ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และสถำนศึกษำ จำกระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ส่งผล 

ให้มีกำรบูรณำกำร กำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบ 

ที่เกิดผลส�ำเร็จ ก้ำวหน้ำ





ส่วนที่ 3
ผลก�รดำ�เนินง�น
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ส่วนที่ 3
ผลกำรด�ำเนินงำน

 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำ

คณุภำพกำรศกึษำของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ  โดยด�ำเนนิกำรตำมกรอบนโยบำย กลยทุธ์ จดุเน้น 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมนโยบำยของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำขอนแก่น เขต 1 ที่ก�ำหนด โดยใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำร ก�ำหนดทิศทำงและแนวทำง 

ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีเป้ำหมำยที่ส�ำคัญ คือ กำรพัฒนำให ้

นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันและมีระบบกำรติดตำมประเมิน

ผลและรำยงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี  ให้

มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  ส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ได้รับ 

งบประมำณเพื่อบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในส่วนของแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมใน 

แผนปฏิบัติกำร จ�ำนวน 6 กลยุทธ์ 66 โครงกำร จ�ำนวน 11,645,450.- บำท  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1 งบบริหำรจัดกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่ (งบตำมภำระงำน) 3,400,000.-

2 งบเพิ่มประสิทธิภำพกลยุทธ์ 3,000,000.-

3 งบจำก สพฐ.จัดสรรให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร 5,245,450.-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,645,450.-

 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1  ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2556  เพื่อสรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือวำงแผน  

พัฒนำ ปรับปรุง กำรด�ำเนินงำนในปีต่อไป ในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

กำรบริหำรบุคลำกรและพัฒนำงำนด้ำนอื่น ๆ ตลอดจนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อสำธำรณชน และได้ด�ำเนิน

กำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมนโยบำย จุดเน้น 

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้
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ผลการดำาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความ 

 สามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

ผลการดำาเนินงาน

 1. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพ 

ภำยในของสถำนศึกษำตำมเอกสำรแนวทำงกำรประเมินฯ ฉบับปรับปรุง/2556 โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ 

ปฐมวัยในสังกัดทุกโรงเรียน

 2. ประชุมปฏิบัติกำรกำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพ่ือกำรประกัน 

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนที่จะเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 ปีกำรศึกษำ 2556  

ในสังกัดจ�ำนวน  36  โรงเรียน

 3. นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน กลุ ่มเป้ำหมำยหลัก คือ  

โรงเรียนในสังกัดโดยที่จะเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมจำก สมศ. ใช้กระบวนกำรนิเทศ 

กำรสังเกตชั้นเรียน บูรณำกำรกับกำรนิเทศแบบพำคิด พำท�ำ 

เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำร

ประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

 2. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนโรงเรียนในสังกัด  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด

ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในระดับปฐมวัย และมีระบบข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน 

ที่ทันสมัย  สะดวกต่อกำร 

 3. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด  จ�ำนวน  36 โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำน

ศึกษำ สำมำรถน�ำควำมรูสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

รอบสำมจำก สมศ.   
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เชิงคุณภาพ

 1. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยร้อยละ 100 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมิน

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

 2. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยร้อยละ 100 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดระบบข้อมูล

สำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในระดับปฐมวัยและพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกรอบสำม จำก สมศ.

 3. โรงเรียนมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ 

ท้องถิ่น

 4. โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียนมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร

ปัญหาและอุปสรรค

 1. ผู้บริหำรและครูผู้สอนปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแต่ขำดควำมมั่นใจในกำรด�ำเนินงำนกำรประเมิน

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

 2.  ผูบ้รหิำรมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ เหน็ควำมส�ำคญัของกำรจดักำรศกึษำ และส่งเสรมิกำรจดักจิกรรมพฒันำ

เด็กตำมหลักสูตรน้อย

 3. กำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนยังไม่ครอบคลุม  ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและไม่สะดวก 

ต่อกำรใช้งำน

ข้อเสนอแนะ

 1.  โรงเรยีนควรส่งเสรมิให้ครปูฐมวยัจดัท�ำฐำนข้อมลูเดก็เป็นรำยบคุคลในด้ำนผลกำรประเมนิพฒันำกำร

ข้อมูลพื้นฐำนให้เป็นปัจจุบัน คัดกรองและช่วยเหลือเด็กอย่ำงเป็นระบบ

 2.  โรงเรียนควรจัดระบบกำรนิเทศภำยในเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 



รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

30

2. โครงการวิจัยและพัฒนาห้องเรียนสาธิตอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ

ผลการดำาเนินงาน

 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้ด�ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ประจ�ำปีงบประมำณ 2556  ใน 2 มิติ คือ

  มิติที่ 1 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิด   

วอลดอร์ฟ ที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด�ำเนินกำรมำแล้วอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัง้แต่ ปี 2550-2556  ในส่วนนีไ้ด้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณจำกงบเพิม่กลยทุธ์ของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 80,000.- (แปดหมื่นบำทถ้วน) 

  มิติที่ 2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย : กิจกรรมวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

ปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งในปีงบประมำณ 2556 

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้รับมอบหมำยให้เป็นศูนย์กลำงกำรฝึกอบรม 

และเป็นแหล่งศึกษำดูงำน ฝึกปฏิบัติและนิเทศ ติดตำมผลของภูมิภำคต่ำง ๆ (โรงเรียนบ้ำนกอกเป็นห้องเรียน

นวัตกรรมกำรศึกษำวอลดอร์ฟภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนของทุกภูมิภำค)  

นอกจำกนั้นโรงเรียนในสังกัด เช่น โรงเรียนบ้ำนโสกแต้ ก็เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติส�ำหรับครูปฐมวัย 

จำกภูมิภำคต่ำง ๆ ด้วย กิจกรรมนี้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน เป็นงบพัฒนำและฝึกอบรมทั้งสิ้น 170,000.- (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) 

  จำกภำรกิจใน 2  มิติดังกล่ำว ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จึงได้

ออกแบบวธิกีำรด�ำเนินงำนและกจิกรรมให้บูรณำกำรทัง้ 2 มติเิพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตำมวตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนด  

โดยได้ก�ำหนดกำรพัฒนำออกเป็น 4 กิจกรรม คือ

  กจิกรรมที ่1 กำรนเิทศ ตดิตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศกึษำชัน้เรยีน (Lesson study)  

และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open Class) โครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำล 

แบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และตัวแทนโรงเรียน 

วิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

  กจิกรรมที ่2 กำรต่อยอดควำมเข้มแขง็และเพ่ิมพูนศกัยภำพโรงเรียนในโครงกำรวจัิยและพัฒนำ

ห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  

เขต 1 และตัวแทนห้องเรียนนวัตกรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ สพฐ. คือ โรงเรียนบ้ำนกอก ต�ำบลบ้ำนเป็ด 

อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

  กิจกรรมที่ 3 กำรถอดบทเรียนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำในปีงบประมำณ  2556   

ของโรงเรยีนในโครงกำรวจิยัและพฒันำห้องเรยีนสำธติอนบุำลแบบบ้ำนตำมแนวคดิวอลดอร์ฟ  ส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

  กิจกรรมที่ 4 กำรเขียนรำยงำนอัตชีวประวัติ : เส้นทำงของกำรเข้ำสู ่กำรเป็นครูอนุบำล 

วอลดอร์ฟ ของครูปฐมวัยท่ีเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิด 

วอลดอร์ฟและห้องเรียนวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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 ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรม ได้แบ่งกำรด�ำเนินงำนออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1-2   ใช้งบประมำณจำกส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครั้งที่ 3  ใช้งบกลยุทธ์ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น เขต 1 ดังนี้

 ครั้งที่ 1 กำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำม (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน  

(Open  Class) และต่อยอดควำมรู้ “ควำมรู้ส�ำหรับครู  ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ที่จัดกำรศึกษำ 

อนบุำลตำมแนวกำรศกึษำวอลดอร์ฟ” ด�ำเนนิกำรในวนัที ่2-4  กรกฎำคม  2556  ทีโ่รงเรยีนบ้ำนกอกและโรงเรยีน

บ้ำนโสกแต้ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

      1.1 กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) และ

กำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class) ประกอบด้วย

   1.1.1 กำรสังเกตกำรสอนในห้องเรียน 1 โรงเรียน

   1.1.2 กำรสะท้อนผลกำรสอน

   1.1.3 กำรให้ข้อเสนอแนะ (กำร Coach) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1.1.4 กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนตำมสภำพปัญหำขณะปฏิบัติงำนใน 

สภำพจริง  (On the Job Training) 

  1.2 กำรต่อยอดควำมรู้ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวกำรศึกษำวอลดอร์ฟ  

ประกอบด้วย

   1.2.1 พัฒนำกำรเด็ก  0-7 ปี

   1.2.2 กำรเกิดของเด็ก

   1.2.3 Temperament และกำรท�ำงำนของครูกับเด็กในแต่ละ Temperament

   1.2.4 จังหวะต่ำง ๆ ในอนุบำล

 ครั้งที่ 2 กำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำม (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน  

(Open  Class) และต่อยอดควำมเข้มแข็ง “ควำมรู้ส�ำหรับครู  ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์  ท่ีจัดกำร

ศกึษำอนบุำลตำมแนวกำรศกึษำวอลดอร์ฟ” ด�ำเนนิกำรในวนัที ่22-24 สิงหำคม 2556 ณ โรงเรียนบ้ำนหนองขำม  

อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

  2.1 กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) และ

กำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class) ประกอบด้วย

   2.1.1 กำรสังเกตกำรสอนในห้องเรียน

       2.1.2 กำรสะท้อนผลกำรสอน

       2.1.3 กำรให้ข้อเสนอแนะ (กำร Coach) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

        2.1.4 กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนตำมสภำพปัญหำขณะปฏิบัติงำนใน 

สภำพจริง  (On the Job Training) 

  2.2 กำรต่อยอดควำมรู้ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวกำรศึกษำวอลดอร์ฟ  

ประกอบด้วย

     2.2.1  วงกลมในอนุบำลวอลดอร์ฟ

      2.2.2  ควำมส�ำคัญของกำรเล่นในอนุบำลวอลดอร์ฟ

   2.2.3 นิทำน สัญลักษณ์ในนิทำนและกำรน�ำไปใช้กับเด็ก 3-7   ปี
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 ครั้งที่ 3  กำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำม (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน 

(Open  Class) ที่โรงเรียนบ้ำนห้วยมะแกง อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำขอนแก่น เขต 1, กำรถอดบทเรียนจำกกำรร่วมกิจกรรมในปีงบประมำณ 2556 และกำรเขียนอัตชีวประวัติ :  

เส้นทำงกำรเป็นครูอนุบำลวอลดอร์ฟของครู 2. กลุ่มเป้ำหมำยทุกคน ด�ำเนินกำรในวันที่ 28-31    สิงหำคม  2556  

และ วันที่  1  กันยำยน 2556  ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

  3.1 กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) และ

กำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class) ประกอบด้วย

   3.1.1  กำรสังเกตกำรสอนในห้องเรียน

   3.1.2 กำรสะท้อนผลกำรสอน

    3.1.3 กำรให้ข้อเสนอแนะ (กำร Coach และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

                3.1.4 กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนตำมสภำพปัญหำขณะปฏิบัติงำนใน 

สภำพจริง  (On the Job Training) กำรซ่อมแซมตุ๊กตำของเล่น

  3.2 กำรถอดบทเรียนที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมอบรม 3 จุดอบรม ดังนี้

   3.2.1  จดุโรงเรยีนบ้ำนกอกและโรงเรยีนบ้ำนโสกแต้  ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ

ขอนแก่น เขต 1

   3.2.2 จุดโรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1

   3.2.3 จดุโรงเรยีนบ้ำนห้วยมะแกง อ�ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงรำย  ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำเชียงรำย  เขต 2

  3.3  สรุปและรำยงำนผล (แต่ละภูมิภำคด�ำเนินกำร) กำรเขียนอัตชีวประวัติ : เส้นทำงกำรเป็น   

ครูอนุบำลวอลดอร์ฟจำกวันนั้นถึงวันนี้  

 ซึ่งมีรำยละเอียดและผลกำรด�ำเนินงำนแต่ละครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 กำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำม (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน  

(Open  Class) และต่อยอดควำมรู้ “ควำมรู้ส�ำหรับครู  ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ที่จัดกำรศึกษำ 

อนุบำลตำมแนวกำรศึกษำวอลดอร์ฟ” ด�ำเนินกำรในวันท่ี 2-4 กรกฎำคม 2556 ท่ีโรงเรียน บ้ำนกอกและ 

โรงเรียนบ้ำนโสกแต้ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

        วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนศักยภำพให้แก่บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่พัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยโดยใช้แนวคิดวอลดอร์ฟใน

ด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่                   

ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

 2. นิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) และกำร (Coach) 

โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class)  ใน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนโสกแต้ โรงเรียนในโครงกำรวิจัยและ 

พัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนบ้ำนกอก ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ  

ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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 กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย

              1.  ครูปฐมวัยห้องเรียนวิจัยนวัตกรรม ฯ 1 ภูมิภำค จ�ำนวน 3 คน 

              2.  ผู้บริหำรโรงเรียนที่มีห้องเรียนนวัตกรรม   จ�ำนวน 1 คน

  3.  ศึกษำนิเทศก์  3  ภูมิภำค จ�ำนวน 1 คน

      4.  ผู้เชี่ยวชำญ   จ�ำนวน 1 คน                                         

ได้แก่นำงสำวอภิสิรี  จรัลชวนะเพท  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนรัก กทม.

              5.  ครูผู้สอนปฐมวัยห้องเรียนที่จัดกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟ

ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 8 คน

              6.  ผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิต

อนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1    จ�ำนวน 5 คน

 รวมทั้งสิ้น  18  คน

         กระบวนการพัฒนา 

  1. กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนในชั้นเรียนและกำรสะท้อนผลกำรสอน

  2. กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนตำมสภำพปัญหำขณะปฏิบัติงำน

  3. สภำพจริง  (On the Job Training) 

  4. กำรระดมควำมคิดในกลุ่มและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

  5. กำรฝึกปฏิบัติทักษะกำรเป็นครูอนุบำลวอลดอร์ฟ

  6. กำรต่อยอดควำมรู้ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวกำรศึกษำวอลดอร์ฟ 

        สาระการฝึกอบรม

  1. พัฒนำกำรเด็ก  0-7  ปี

  2. กำรเกิดของเด็ก

  3. Temperament และกำรท�ำงำนของครูกับเด็กในแต่ละ Temperament

  4. จังหวะต่ำง ๆ ในอนุบำล

              5. กำรฝึกปฏิบัติกำรท�ำกิจกรรมวงกลม

 การประเมินผล

              1. ประเมินตำมสภำพจริง เช่น พฤติกรรมกำรสอนในห้องเรียนของครูที่สำธิตกำรสอน สภำพบรรยำกำศ

ภำยใน – ภำยนอกห้องเรียนท่ีได้รับกำรนิเทศ ควำมสนใจและกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรสอน  

ผลงำนจำกกำรฝึกปฏิบัติ เช่น ตุ๊กตำผ้ำ ตุ๊กตำไหมพรหม กำรเล่ำนิทำน เป็นต้น 

 2. กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรตอบค�ำถำมในกิจกรรมกำรอบรม

 วิทยากรให้การอบรม นำงสำวอภิสิรี จรัลชวนะเพท  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนรัก กทม.                                             

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟ

         จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม   18   คน    

         ผลการดำาเนินการอบรม สรุปโดยย่อดังนี้

  1. ครปูฐมวยั ศกึษำนเิทศก์และผูบ้รหิำรโรงเรยีน จ�ำนวน 17 คน ได้รบักำรพฒันำเพือ่เพิม่พนูศกัยภำพ

ในด้ำนควำมรู้  ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่  
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ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

  2. จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open  Class)  ใน  2  โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนโสกแต้   โรงเรียน

ในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ และโรงเรียนบ้ำนกอก ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิด          

วอลดอร์ฟ ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อด�ำเนินกำรนิเทศภำค

สนำมโดยใช้เทคนิคกำร Coach และกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study)  

 เชิงปริมาณ   

 1. ครูปฐมวัย ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ในโครงกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น  17  คน  ได้เพิ่มพูนศักยภำพ

ในด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติ ให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่ 

ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

 2.  โรงเรียนจ�ำนวน  2  โรงเรียน  ได้รับนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน 

(Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class)  ใน 2  โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนโสก

แต้ โรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  และโรงเรียนบ้ำนกอก ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัย            

ตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 เชิงคุณภาพ 

 1. ครูปฐมวัย  ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ในโครงกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น  17  คน  ได้รับกำรพัฒนำ

เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในด้ำนควำมรู้  ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ตำมบทบำท หน้ำที่  ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม โดยได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ ดังนี้

  1.1 ครูปฐมวัย

      1.1.1 ครูปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในส่วนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 1 และตวัแทนห้องเรยีนวจิยันวตักรรมกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัตำมแนวคดิวอลดอร์ฟของส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้รับเพิ่มพูนศักยภำพในด้ำนควำมรู้ ทักษะและ เจตคติ เกี่ยวกับ                

   1) พัฒนำกำรเด็ก  0-7  ปี

   2) กำรเกิดของเด็ก

            3) Temperament (ธำตุ) และกำรท�ำงำนของครูกับเด็กธำตุ ดิน น�้ำ ลม  ไฟ

            4) จังหวะต่ำง ๆ ในอนุบำล

             นอกจำกนี้เมื่อเสร็จสิ้นกำรสังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนในห้องเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ผู้เชี่ยวชำญ

ร่วมกับศึกษำนิเทศก์ได้ค้นหำข้อเท็จจริง วิเครำะห์ ก�ำหนดจุดพัฒนำเกี่ยวกับสิ่งที่ครูผู้ปฏิบัติกำรสอน ครั้งนั้น

ว่ำ ควรได้รับกำรทบทวนในเรื่องอะไรเร่งด่วนที่สุด  จำกนั้นผู้เชี่ยวชำญจะสำธิตกิจกรรมนั้นให้ดู จำกนั้นให้ครูใน

ห้องเรียนที่นิเทศทดลองท�ำด้วยตนเอง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องในขณะนั้น ซึ่งท�ำให้ทุกคนที่เข้ำร่วม

กิจกรรมได้รับประสบกำรณ์ตรงทันที เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ประทับนำน เป็นกำรฝึกอบรม ในสถำนกำรณ์

กำรท�ำงำนจริงในขณะนั้น (On the Job Training)  ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่ ได้

อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

                 1.1.2 ครูปฐมวัยผู้จัดกิจกรรมในห้องเรียน ได้รับกำรนิเทศโดยตรงจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน  

ดังนั้นจึงได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุงจำกผู้เชี่ยวชำญทันที ท�ำให้เข้ำใจแนวคิด หลักกำรและวิธีกำรน�ำหลักสูตรหรือ
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ทฤษฎี หลักกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในห้องเรียนและสำมำรถน�ำไปใช้กับเด็กได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับพัฒนำกำร 

ตำมธรรมชำติของเด็กปฐมวัยในขณะเดียวกันผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคนก็ได้รับกำรพัฒนำในลักษณะเดียวกัน

                 1.1.3 ครูปฐมวัยทุกคนได้รับควำมรู้ท่ีเป็นรูปธรรมท้ังในเร่ืองวิธีกำรนิเทศ กำรสะท้อนผล              

กำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในห้องเรียนฯ ซึ่งควำมรู้ และ

ประสบกำรณ์เหล่ำนี้ไม่มีในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่จัดโดยทั่วไปตำมห้องประชุมต่ำง ๆ  จึงเป็นควำมรู้ที่เป็นกำร

ย่อยแล้วน�ำไปใช้ได้ทันที

                 1.1.4 ครูปฐมวัย มีควำมมั่นใจที่จะพัฒนำงำนต่อไป เพรำะกำรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

จำกกิจกรรมและกระบวนกำรกำรอบรมในลักษณะนี้ก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม              

มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน สำมำรถท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงดีและมีควำมสุข ซ่ึงเป็นมิตรภำพที่เกิดขึ้นอย่ำงยืนนำน  

น�ำไปสู่กำรช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมเดินทำงด้วยกันอย่ำงมั่นคง ยั่งยืน

  1.2  ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน

   1.2.1 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำรทำง             

มนุษยปรัชญำที่น�ำมำใช้กับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ อำทิ พัฒนำกำรของเด็ก 0-7 ปี,  

กำรเกิดของเด็กแบบต่ำง ๆ ธำตุดิน น�้ำ ลม ไฟ และกำรท�ำงำนกับเด็กแต่ละธำตุ ตลอดจนจังหวะต่ำง ๆ ใน 

อนุบำล ซึ่งท�ำให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรม วิธีกำรที่ครูได้น�ำไปใช้กับเด็กปฐมวัยในทิศทำงเดียวกัน  

สำมำรถให้กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรท�ำงำนของครูได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม

   1.2.2 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้เรียนรู้วิธีกำรฝึกอบรมในสภำวะกำรท�ำงำนปกติ  

ในห้องเรียน  (On The Job Training) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปยกระดับคุณภำพบุคลำกรในสังกัด

   1.2.3 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้รับควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องวิธีกำรนิเทศ  

แบบ Coach กำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในห้องเรียนฯ  

ซึ่งควำมรู้ และประสบกำรณ์เหล่ำนี้สำมำรถน�ำไปปรับใช้ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ทันที

   1.2.4 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำร

ศึกษำปฐมวัยทั้งระบบกับเพื่อนสมำชิกที่มำร่วมกิจกรรม ท�ำให้ได้มุมมองทั้งในด้ำนบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร

งำนวิชำกำร กำรริหำรอำคำรสถำนที่และอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในกำรด�ำเนินงำนที่กว้ำงไกลและ จำกกำร 

เข้ำร่วมกิจกรรมและกระบวนกำรกำรอบรมในลักษณะนี้ก่อให้เกิดเครือข่ำยกำรพัฒนำที่มีพลังมำกยิ่งขึ้น

 2. โรงเรียนจ�ำนวน 2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้ำนโสกแต้ โรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียน

สำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

และโรงเรียนบ้ำนกอก ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคตะวันออก 

เฉยีงเหนือ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ได้รบักำรนเิทศ ตดิตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำร

ศึกษำช้ันเรียน (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class) และข้อชี้แนะจำก 

วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟและศึกษำนิเทศก์ตลอดจนข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จำก 

ปิยมิตรที่เข้ำร่วมกิจกรรม ดังนี้

             2.1 ได้รับกำรนิเทศเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพและควำมเข้มแข็งเพ่ือให้สำมำรถยืนหยัดด้วยตนเองได้ 

อย่ำงมั่นใจ มั่นคง พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และดูแลเครือข่ำยกำรศึกษำวอลดอร์ฟในบริบทที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง

ถูกต้อง สง่ำงำม ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์และเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติส�ำหรับบุคลำกร

ปฐมวัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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  2.2 ได้รับกำรชี้แนะในประเด็นที่ยังบกพร่องซ่ึงเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ผู้เชี่ยวชำญและศึกษำนิเทศก ์

ค้นพบร่วมกันในขณะสังเกตกำรสอนและให้ข้อเสนอแนะในทันทีเพื่อน�ำไปสู่กำรเจียรนัยให้เป็นเพชรที่มีเหลี่ยม 

คมที่สวยงำมพร้อมน�ำสู่สำยตำสำธำรณชนและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำวอลดอร์ฟในระดับ 

สำกลต่อไป

  2.3 ได้เรียนรู้และได้รับประสบกำรณ์ในกำรนิเทศแบบ Coach และกำรพัฒนำบทเรียน (Lesson 

Study) ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเป็นผู้ให้กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟที่มีประสิทธิภำพ 

และเป็นที่ยอมรับต่อไป

  ครั้งที่ 2 กำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำม (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน 

(Open  Class) และต่อยอดควำมเข้มแข็ง “ควำมรู้ส�ำหรับครู  ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ที่จัดกำรศึกษำ

อนุบำลตำมแนวกำรศึกษำวอลดอร์ฟ” ด�ำเนินกำรในวันที่ 22-24  สิงหำคม 2556 ณ โรงเรียนบ้ำนหนองขำม 

อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนศักยภำพให้แก่บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่พัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยโดยใช้แนวคิดวอลดอร์ฟใน

ด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่                   

ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

 2. นิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) และกำร (Coach)  

โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class)  ในโรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี  ตัวแทนวิจัย

นวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคกลำง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย

              1.  ครูปฐมวัยห้องเรียนวิจัยนวัตกรรม ฯ 3 ภูมิภำค            จ�ำนวน   3  คน 

              2.  ผู้บริหำรโรงเรียนที่มีห้องเรียนนวัตกรรม     จ�ำนวน   2  คน

      3.  ศึกษำนิเทศก์  2  ภูมิภำค       จ�ำนวน   2  คน

      4.  ผู้เชี่ยวชำญ        จ�ำนวน   1  คน                                         

ได้แก่นำงสำวอภิสิรี  จรัลชวนะเพท  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนรัก กทม.

              5. ครูผู้สอนปฐมวัยห้องเรียนที่จัดกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟ

ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1                 จ�ำนวน   7  คน

  6.  ผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิต

อนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1       จ�ำนวน   3  คน

 รวมทั้งสิ้น 17  คน

 กระบวนการพัฒนา 

  1. กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนในชั้นเรียนและกำรสะท้อนผลกำรสอน

  2. กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนตำมสภำพปัญหำขณะปฏิบัติงำนในสภำพจริง   

(On the Job Training) 

  3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนำซักถำม
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  4. กำรฝึกปฏิบัติทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูอนุบำลวอลดอร์ฟ 

  5. กำรต่อยอดควำมรู้ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวกำรศึกษำวอลดอร์ฟ 

 สาระการฝึกอบรม

  1. วงกลมในอนุบำลวอลดอร์ฟ

  2. ควำมส�ำคัญของกำรเล่นในอนุบำลวอลดอร์ฟ

  3 นิทำน สัญลักษณ์ในนิทำนและกำรน�ำไปใช้กับเด็ก 3-7 ปี

  4. กำรฝึกปฏิบัติกำรเล่ำนิทำน

  5. กำรฝึกปฏิบัติเพื่อควำมมั่นคงภำยใน : กำรชงชำ

 การประเมินผล

              1. ประเมินตำมสภำพจริง เช่น พฤติกรรมกำรสอนในห้องเรียนของครูที่สำธิตกำรสอน สภำพบรรยำกำศ

ภำยใน – ภำยนอกห้องเรียนที่ได้รับกำรนิเทศ  ควำมสนใจและกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรสอน ผลงำน

จำกกำรฝึกปฏิบัติ เช่น ตุ๊กตำผ้ำ ตุ๊กตำไหมพรหม กำรเล่ำนิทำน เป็นต้น 

 2. กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรตอบค�ำถำมในกิจกรรมกำรอบรมและกำรสรุปบทเรียนท้ำยวัน

        วิทยำกรให้กำรอบรม  นำงสำวอภิสิรี จรัลชวนะเพท  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนรัก กทม.                                             

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟ

 จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม    17  คน    

 ผลการดำาเนินการอบรม สรุปโดยย่อดังนี้

 1. ครูปฐมวัย ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในด้ำนควำมรู้  

ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่  ได้อย่ำงมีทักษะ 

ถูกต้องและเหมำะสม 

 2. โรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

รำชบรุ ีเขต 1ตัวแทนวจิยันวัตกรรมกำรศกึษำปฐมวยัตำมแนวคดิวอลดอร์ฟ ภมูภิำคกลำง ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้เปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อรับกำรนิเทศภำคสนำมโดยใช้เทคนิคกำร Coach และ

กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study)  

 เชิงปริมาณ   

 1. ครูปฐมวัย ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ในโครงกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น 17 คน ได้เพิ่มพูนศักยภำพ

ในด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติ ให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท  

หน้ำที่ ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

 2. โรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

รำชบุรี เขต 1 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งเป็นตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัย 

ตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคกลำง ได้รับนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน  

(Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class)  

 เชิงคุณภาพ 

 1. ครูปฐมวัย  ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ในโครงกำรได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพ 

ในด้ำนควำมรู้  ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท  

หน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม โดยได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ ดังนี้
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  1.1 ครูปฐมวัย

          1.1.1 ครูปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในส่วนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 1 และกลุ่มเป้ำหมำยวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้รับเพิ่มพูนศักยภำพในด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ 

   1) วงกลมในอนุบำลวอลดอร์ฟ

   2) ควำมส�ำคัญของกำรเล่นในอนุบำลวอลดอร์ฟ

   3) นิทำน สัญลักษณ์ในนิทำนและกำรน�ำไปใช้กับเด็ก 3-7  ปี

   นอกจำกนี้เมื่อเสร็จสิ้นกำรสังเกตกำรสอน กำรสะท้อนผลกำรสอนและกำรอภิปรำย ซักถำม           

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ผู้เชี่ยวชำญร่วมกับศึกษำนิเทศก์ได้ค้นหำข้อเท็จจริง วิเครำะห์ ก�ำหนดจุดพัฒนำเกี่ยว

กับสิ่งที่ครูผู้ปฏิบัติกำรสอนครั้งนั้นว่ำ ควรได้รับกำรทบทวนในเรื่องอะไรเร่งด่วนที่สุด  จำกนั้นผู้เชี่ยวชำญจะสำธิต

กิจกรรมนั้นให้ดู จำกนั้นให้ครูในห้องเรียนที่นิเทศทดลองท�ำด้วยตนเอง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องใน

ขณะนั้น ซึ่งท�ำให้ทุกคนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับประสบกำรณ์ตรงทันที เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจ ที่ประทับนำน 

เป็นกำรฝึกอบรมในสถำนกำรณ์กำรท�ำงำนจริงในขณะนั้น (On the Job Training) ซ่ึงสำมำรถน�ำไปใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่ ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

   1.1.2 ครูปฐมวัยห้องเรียนต้นแบบนวัตกรรมฯ ได้รับกำรนิเทศโดยตรงจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ

ด้ำน ได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุงจำกผู้เชี่ยวชำญทันที ท�ำให้สำมำรถปรับพฤติกรรมกำรสอน วิธีกำรสอนได้อย่ำง 

ถูกต้อง เหมำะสมกับทฤษฎี หลักกำรและพัฒนำกำรตำมธรรมชำติของเด็กปฐมวัยในขณะเดียวกันผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรมทุกคนก็ได้รับกำรพัฒนำในลักษณะเดียวกันพร้อมกัน

   1.1.3 ครูปฐมวัยทุกคนได้รับประสบกำรณ์ในเร่ืองวิธีกำรนิเทศ กำรสะท้อนผลกำรจัดกิจกรรม

ในห้องเรียน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในห้องเรียนฯ แตกต่ำงกันไปตำมสภำพ

บริบทของแต่ละโรงเรียนที่ไปสังเกตกำรสอน ซึ่งเป็นประสบกำรณ์ตรงในสภำวะห้องเรียนปกติ สดและใหม่เป็น 

ควำมรู้ที่สำมำรถน�ำไปใช้ในห้องเรียนของตนเองได้ทันที

   1.1.4 ครูได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกิจกรรมและกระบวนกำรกำรอบรมในลักษณะนี้ 

ก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สำมำรถท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงดีและมีควำมสุข  

ซึ่งเป็นมิตรภำพที่เกิดขึ้นอย่ำงยืนนำน น�ำไปสู่กำรช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมเดินทำงด้วยกันอย่ำงมั่นคง ยั่งยืน

              1.2  ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน

   1.2.1 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำรทำง 

มนุษยปรัชญำที่น�ำมำใช้กับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ อำทิ วงกลมในอนุบำลวอลดอร์ฟ 

ควำมส�ำคัญของกำรเล่นในอนุบำลวอลดอร์ฟ  นิทำน สัญลักษณ์ในนิทำนและกำรน�ำไปใช้กับเด็ก 3-7  ปี ซึ่งท�ำให้

มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรม วิธีกำรท่ีครูได้น�ำไปใช้กับเด็กปฐมวัยในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถให้กำรส่งเสริม 

สนับสนุนกำรท�ำงำนของครูได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม

                      1.2.2 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้เรียนรู้วิธีกำรฝึกอบรมในสภำวะกำรท�ำงำนปกติ ใน

ห้องเรียน  (On The Job Training) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปยกระดับคุณภำพบุคลำกรในสังกัด

   1.2.3 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้รับควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องวิธีกำรนิเทศ  

แบบ Coach กำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในห้องเรียนฯ  

ซึ่งควำมรู้ และประสบกำรณ์เหล่ำนี้สำมำรถน�ำไปปรับใช้ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ทันที
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   1.2.4 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำร

ศึกษำปฐมวัยทั้งระบบกับเพื่อนสมำชิกที่มำร่วมกิจกรรม ท�ำให้ได้มุมมองทั้งในด้ำนบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร

งำนวิชำกำร กำรริหำรอำคำรสถำนที่และอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในกำรด�ำเนินงำนที่กว้ำงไกลและ จำกกำร 

เข้ำร่วมกิจกรรมและกระบวนกำรกำรอบรมในลักษณะนี้ก่อให้เกิดเครือข่ำยกำรพัฒนำที่มีพลังมำกยิ่งขึ้น

 2. โรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัย 

ตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคกลำง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมผล 

ภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  

Class)  และข้อช้ีแนะจำกวิทยำกรผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟและศึกษำนิเทศก์ตลอดจน                   

ข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกปิยมิตรที่เข้ำร่วมกิจกรรม ดังนี้

  2.1 ได้รับกำรนิเทศเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพและควำมเข้มแข็งเพื่อให้สำมำรถยืนหยัดด้วยตนเองได้ 

อย่ำงมั่นใจ มั่นคง พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และดูแลเครือข่ำยกำรศึกษำวอลดอร์ฟในบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำง

ถูกต้อง สง่ำงำม ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์และเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติส�ำหรับบุคลำกร

ปฐมวัยทั้งส่วนจังหวัดรำชบุรี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  2.2 ได้รับกำรชี้แนะในประเด็นที่ยังบกพร่องซ่ึงเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ผู้เชี่ยวชำญและศึกษำนิเทศก ์

ค้นพบร่วมกันในขณะสงัเกตกำรสอนและให้ข้อเสนอแนะในทนัทเีพือ่น�ำไปสูก่ำรเจยีรนยัให้เป็นเพชรทีม่เีหลีย่มคม

ที่สวยงำมพร้อมออกสู่สำยตำสำธำรณชนและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำวอลดอร์ฟ ในระดับสำกล

ต่อไป

  2.3 ได้เรียนรู้และได้รับประสบกำรณ์ในกำรนิเทศแบบ Coach และกำรพัฒนำบทเรียน (Lesson 

Study) ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเป็นผู้ให้กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟที่มีประสิทธิภำพ 

และเป็นที่ยอมรับต่อไป

 ครั้งที่ 3  กำรนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำม (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน 

(Open  Class) ที่โรงเรียนบ้ำนห้วยมะแกง อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำขอนแก่น เขต 1 กำรถอดบทเรียนจำกกำรร่วมกิจกรรมในปีงบประมำณ 2556 และกำรเขียนอัตชีวประวัติ 

:  เส้นทำงกำรเป็นครูอนุบำลวอลดอร์ฟของครู 2 กลุ่มเป้ำหมำยทุกคน ด�ำเนินกำรในวันที่ 28-31 สิงหำคม 2556  

และ วันที่ 1 กันยำยน 2556

         วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพูนศักยภำพให้แก่บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่พัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยโดยใช้แนวคิดวอลด

อร์ฟในด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท  

หน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

  2.  นิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) และกำร (Coach) 

โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class)  ในโรงเรียนบ้ำนห้วยมะแกง อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ตัวแทนวิจัย

นวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคเหนือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย

              1. ครูปฐมวัยห้องเรียนวิจัยนวัตกรรม ฯ 3 ภูมิภำค            จ�ำนวน   3  คน 

              2. ผู้บริหำรโรงเรียนที่มีห้องเรียนนวัตกรรม     จ�ำนวน   1  คน
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  3. ศึกษำนิเทศก์  2  ภูมิภำค       จ�ำนวน   2  คน

  4. ผู้เช่ียวชำญ        จ�ำนวน   1  คน                                         

ได้แก่นำงสำวอภิสิรี  จรัลชวนะเพท  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนรัก กทม.

             5. ครูผู้สอนปฐมวัยห้องเรียนที่จัดกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟ

ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1                                    จ�ำนวน   9  คน

              6. ผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิต

อนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต  1       จ�ำนวน   2  คน

 รวมทั้งสิ้น  18  คน

 กระบวนการพัฒนา 

             1. กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนในชั้นเรียนและกำรสะท้อนผลกำรสอน

             2. กำรถอดบทเรียนจำกกำรสังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนใน 3 โรงเรียน

             3. กำรเขียนอัตชีวประวัติ : เส้นทำงกำรเป็นครูอนุบำลวอลดอร์ฟ

        สาระการฝึกอบรม

            1. กำรสังเกตกำรจัดกิจกรรม 1 วันในห้องเรียนอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ

            2. กำรถอดบทเรียนจำกกำรสังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนใน 3 โรงเรียน

            3.  กำรเขียนอัตชีวประวัติ : เส้นทำงกำรเป็นครูอนุบำลวอลดอร์ฟ

การประเมินผล

              1. ประเมินตำมสภำพจริง เช่น พฤติกรรมกำรสอนในห้องเรียนของครูที่สำธิตกำรสอน สภำพบรรยำกำศ

ภำยใน – ภำยนอกห้องเรียนที่ได้รับกำรนิเทศ ควำมสนใจและกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรสอน ผลงำน

จำกกำรฝึกปฏิบัติ เช่น ตุ๊กตำผ้ำ ตุ๊กตำไหมพรหม กำรเล่ำนิทำน เป็นต้น 

 2. ผลงำนกำรถอดบทเรียนและผลงำนกำรเขียนรำยงำนอัตชีวะประวัติ

 วิทยากรให้การอบรม  1. นำงสำวอภิสิรี จรัลชวนะเพท  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนรัก กทม.                                             

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟ

                                      2. นำงมณีวรรณ  นำมโสม ศึกษำนิเทศก์ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำขอนแก่น เขต 1

 จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม    18   คน    

 ผลการดำาเนินการอบรม สรุปโดยย่อดังนี้

             1. ครูปฐมวัย ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในด้ำนควำมรู้  

ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่  ได้อย่ำงมีทักษะ 

ถูกต้องและเหมำะสม 

  2. โรงเรียนบ้ำนห้วยมะแกง อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำเชียงรำย เขต 2 ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคเหนือ ของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้เปิดชั้นเรียน (Open  Class)  และได้รับกำรนิเทศด้วยกำร Coach  

และได้พัฒนำบทเรียนตำมกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study)  
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 เชิงปริมาณ   

              1. ครูปฐมวัย ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ในโครงกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น  18  คน  ได้เพิ่มพูน

ศักยภำพในด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติ ให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม 

บทบำท หน้ำที่ ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

  2. โรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม 

ศึกษำรำชบุรี เขต 1 ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคเหนือของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับนิเทศ ติดตำมผลภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน  

(Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน (Open  Class)  

 เชิงคุณภาพ 

 1. ครูปฐมวัย  ผู้บริหำรโรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ในโครงกำรได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพ

ในด้ำนควำมรู้  ทักษะและเจตคติให้มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท  

หน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม โดยได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ ดังนี้

  1.1 ครูปฐมวัย

          1.1.1 ครปูฐมวยักลุม่เป้ำหมำยทัง้ในส่วนของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น 

เขต 1 และกลุ่มเป้ำหมำยวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้รับเพิ่มพูนศักยภำพในด้ำนควำมรู้ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม 1 วัน 

ในห้องเรียนอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนและกำรแก้ปัญหำในชั้นเรียน 

ในสถำนกำรณ์ห้องเรียนจริง

             นอกจำกนี้เมื่อเสร็จสิ้นกำรสังเกตกำรสอน กำรสะท้อนผลกำรสอนและกำรอภิปรำย ซักถำม  เพื่อแลก

เปลีย่นเรยีนรูแ้ล้ว ผูเ้ชีย่วชำญร่วมกบัศกึษำนเิทศก์ได้ค้นหำข้อเทจ็จรงิ วเิครำะห์ ก�ำหนดจดุพฒันำเกีย่วกบัสิง่ทีค่รู

ผู้ปฏิบัติกำรสอนครั้งนั้นว่ำ ควรได้รับกำรทบทวนในเรื่องอะไรเร่งด่วนที่สุด  จำกนั้นผู้เชี่ยวชำญจะสำธิตกิจกรรม

นั้นให้ดู จำกนั้นให้ครูในห้องเรียนที่นิเทศทดลองท�ำด้วยตนเอง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องในขณะนั้น 

ซึ่งท�ำให้ทุกคนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับประสบกำรณ์ตรงทันที เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจ ที่ประทับนำน เป็นกำร

ฝึกอบรมในสถำนกำรณ์กำรท�ำงำนจริงในขณะนั้น (On the Job Training) ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ตำมบทบำท หน้ำที่ ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

   1.1.2 ครูปฐมวัยห้องเรียนต้นแบบนวัตกรรมฯ ได้รับกำรนิเทศโดยตรงจำกผู้เชี่ยวชำญ 

เฉพำะด้ำน ได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุงจำกผู้เชี่ยวชำญทันที ท�ำให้สำมำรถปรับพฤติกรรมกำรสอน วิธีกำรสอนได้

อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับทฤษฎี หลักกำรและพัฒนำกำรตำมธรรมชำติของเด็กปฐมวัยในขณะเดียวกันผู้เข้ำ 

ร่วมกิจกรรมทุกคนก็ได้รับกำรพัฒนำในลักษณะเดียวกันพร้อมกัน

   1.1.3 ครูปฐมวัยทุกคนได้รับประสบกำรณ์ในเร่ืองวิธีกำรนิเทศ กำรสะท้อนผลกำรจัดกิจกรรม

ในห้องเรียน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในห้องเรียนฯ แตกต่ำงกันไปตำมสภำพ 

บริบทของแต่ละโรงเรียนท่ีไปสังเกตกำรสอน ซ่ึงเป็นประสบกำรณ์ตรงในสภำวะห้องเรียนปกติ สดและใหม ่

เป็นควำมรู้ที่สำมำรถน�ำไปใช้ในห้องเรียนของตนเองได้ทันที

   1.1.4 ครูได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกิจกรรมและกระบวนกำรกำรอบรมในลักษณะ  

นี้ก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน สำมำรถท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงดีและมีควำมสุข  

ซึ่งเป็นมิตรภำพที่เกิดขึ้นอย่ำงยืนนำน น�ำไปสู่กำรช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมเดินทำงด้วยกันอย่ำงมั่นคง ยั่งยืน
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   1.15 ครูปฐมวัยได้ถอดบทเรียนจำกกำรศึกษำดูงำน กำรสังเกตกำรสอน กำรสะท้อนผลและ 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นกำรกลั่นผลึกควำมรู้ขั้นสุดท้ำยจำกกำรศึกษำและกำรท�ำงำนในห้องเรียน

   1.16 ครูปฐมวัยได้ถอดบทเรียนจำกกำรเขียนรำยงำนอัตชีวประวัติ :  เส้นทำงสู่กำรเป็นครู

อนบุำลวอลดอร์ฟ ซึง่เป็นบทเรยีนท่ีถอดจำกประสบกำรณ์จรงิในห้องเรยีนของครแูต่ละคน ท�ำให้มองเหน็ภำพของ 

ตนเองจำกอดีตถึงปัจจุบันที่ชัดเจน 

 1.2 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน

  1.2.1 ศกึษำนเิทศก์และผูบ้รหิำรโรงเรยีนได้รบัควำมรู ้ควำมเข้ำใจในแนวคดิ หลกักำรทำงมนษุยปรชัญำ

ที่น�ำมำใช้กับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกิจกรรม  

1 วันในห้องเรียนอนุบำลวอลดอร์ฟของครูกลุ่มเป้ำหมำยในกำรนิเทศ ทั้งที่เป็นกิจกรรมประจ�ำวัน (เด็กท�ำ

ทุก ๆ วัน) และกิจกรรมเสริม (ท�ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง/1 กิจกรรม ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่พบเห็นในสถำกำรณ์ 

ห้องเรียนจริง ท�ำให้มองเห็นภำพของกิจกรรม วิธีกำรและกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ที่ครูได้ 

น�ำไปใช้กับเด็กปฐมวัยในทิศทำงเดียวกัน น�ำไปสู่ควำมเข้ำในอย่ำงถ่องแท้ สำมำรถให้กำรส่งเสริม สนับสนุน 

กำรท�ำงำนของครูได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม

  1.2.2 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้เรียนรู ้วิธีกำรฝึกอบรมในสภำวะกำรท�ำงำนปกติ  

ในห้องเรียน  (On The Job Training) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปยกระดับคุณภำพบุคลำกรในสังกัด

  1.2.3 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้รับควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องวิธีกำรนิเทศ แบบ 

Coach กำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในห้องเรียนฯ ซึ่งควำม

รู้ และประสบกำรณ์เหล่ำนี้สำมำรถน�ำไปปรับใช้ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ทันที

  1.2.4 ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรโรงเรียน ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ปฐมวัยทั้งระบบกับเพื่อนสมำชิกที่มำร่วมกิจกรรม ท�ำให้ได้มุมมองทั้งในด้ำนบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำน

วิชำกำร กำรริหำรอำคำรสถำนที่และอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในกำรด�ำเนินงำนที่กว้ำงไกลและ จำกกำร 

เข้ำร่วมกิจกรรมและกระบวนกำรกำรอบรมในลักษณะนี้ก่อให้เกิดเครือข่ำยกำรพัฒนำที่มีพลังมำกยิ่งขึ้น

  1.2.5 ศึกษำนิเทศก์ ได้แนวทำงในกำร Coach ครูเกี่ยวกับกำรถอดบทเรียนจำกกำรปฏิบัติงำน

 2. โรงเรียนบ้ำนห้วยมะแกง อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ตัวแทนวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัย 

ตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภำคเหนือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมผล 

ภำคสนำมโดยใช้กระบวนกำรศึกษำช้ันเรียน (Lesson study) และกำร (Coach) โดยกำรเปิดชั้นเรียน  

(Open Class) และข้อช้ีแนะจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำอนุบำลวอลดอร์ฟและศึกษำนิเทศก ์

ตลอดจนข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกปิยมิตรที่เข้ำร่วมกิจกรรม ดังนี้

             2.1 ได้รับกำรนิเทศเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพและควำมเข้มแข็งเพื่อให้สำมำรถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่ำง

มัน่ใจ มัน่คง พร้อมทีจ่ะเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละดแูลเครือข่ำยกำรศกึษำวอลดอร์ฟในบริบทท่ีเกีย่วข้อง ได้อย่ำงถูกต้อง 

สง่ำงำม ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์และเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติส�ำหรับบุคลำกรปฐมวัย

ทั้งส่วนจังหวัดรำชบุรี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

    2.2 ได้รับกำรชี้แนะในประเด็นที่ยังบกพร่องซ่ึงเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ผู้เชี่ยวชำญและศึกษำนิเทศก ์

ค้นพบร่วมกันในขณะสงัเกตกำรสอนและให้ข้อเสนอแนะในทนัทเีพือ่น�ำไปสูก่ำรเจยีรนยัให้เป็นเพชรทีม่เีหลีย่มคม

ที่สวยงำมพร้อมออกสู่สำยตำสำธำรณชนและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำวอลดอร์ฟ ในระดับสำกล

ต่อไป
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             2.3 ได้เรียนรู้และได้รับประสบกำรณ์ในกำรนิเทศแบบ Coach และกำรพัฒนำบทเรียน (Lesson 

Study) ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเป็นผู้ให้กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟที่มีประสิทธิภำพ 

และเป็นที่ยอมรับต่อไป แต่ละจุดอบรมจะมีกิจกรรมที่เป็นกระบวนกำรเดียวกัน ดังนั้นจึงจะน�ำเสนอร่องรอย 

ที่เกิดจำกกำรด�ำเนินกิจกรรมเฉพำะจุดโรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรีเพื่อเป็นตัวอย่ำง  

ดังนี้

จุดโรงเรียนบ้านหนองขาม อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 ออกเดินทำงจำก สพป.ขอนแก่น เขต 1  ผู้ร่วมเดินทำง ประกอบด้วย ผอ.ร.ร., ครู

 เวลำ 03.30 น. วันที่  22  สิงหำคม  2556          ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ รวม 14 คน

                              เส้นทำงสู่โรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี
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 แวะชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยที่จังหวัดนครปฐม  หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลำส ชุดพระบรมรูปอดีต 

                                                                               พระมหำกษัตริย์รำชวงค์จักรี 

โรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี มีควำมร่มรื่นน่ำอยู่ มีสถำนที่ให้เด็กได้เล่น ปีนป่ำย 

เพื่อท�ำควำมรู้จักและเรียนรู้โลกตลอดจนท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถของอวัยวะต่ำง ๆ ในร่ำงกำย

ผู้บริหำรโรงเรยีนบ้ำนหนองขำม  กล่ำวตอ้นรบัและบรรยำยสรปุเกีย่วกบัประวตัคิวำมเป็นมำและเสน้ทำงของกำร            

จัดกำรศึกษำปฐมวัย ตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ เมื่อ 15 ปีที่ผ่ำนมำ ให้แก่แขกผู้มำเยือนได้ทรำบและเรียนรู้ร่วมกัน
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 บรรยำกำศภำยในคือบ้ำนที่แสนอบอุ่นเป็นสถำนที่โอบอุ้มเด็กให้อยู่ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข

               

สภำพแวดล้อมในห้องเรียน เอื้อต่อกำรปลูกฝัง บ่มเพำะทั้งควำมดีและควำมงำมแก่ลูกๆ

 สภำพแวดล้อมภำยนอกแวดล้อมไปด้วยธรรมชำติ ร่มเย็น เอื้อต่อกำรปลูกฝัง บ่มเพำะควำมมีคุณธรรม                 

ควำมพอเพียง รักษ์ธรรมชำติและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นมิตรและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชำติ
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 กระบวนกำรในกำรศึกษำดูงำน เริ่มด้วยกำรนั่งสังเกตกำรณ์สอนในห้องเรียน ร่วมสะท้อนผล  

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จำกนั้นผู ้เชี่ยวชำญร่วมกับศึกษำนิเทศก์ก�ำหนดจุดพัฒนำทันที โดยในครั้งนี้จุดพัฒนำ 

อยู่ที่กำรเล่ำนิทำนและกำรเคลื่อนหุ่นของครูต้ำ ดังนั้นผู้เชี่ยวชำญจึงช่วยครูทันทีด้วยกำรสำธิตวิธีเล่ำนิทำน 

กำรเคลื่อนหุ่นด้วยตนเอง จำกนั้น จึงให้ครูต้ำเล่ำนิทำนตำมขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชำญ 

สังเกตและปรับให้ถูกต้อง จำกนั้นก็ต่อยอดควำมรู้ที่จ�ำเป็นให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทุกคนเป็นล�ำดับสุดท้ำยและ 

จบวันด้วยกำรสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือบทเรียนประจ�ำวัน

กิจกรรม 1 วันในห้องเรียนอนุบำลของครูต้ำ (คุณครูปณิตำ ศิลำรักษ์) วันที่ 23 สิงหำคม 2556

กิจกรรมประจ�ำวัน  เริ่มจำกกำรเล่นอิสระ เด็ก ๆ สำมำรถเล่นสิ่งของที่มีในห้องเรียนได้โดยอิสระ โดยครูไม่แทรกแซง

 เมื่อถึงก�ำหนดเวลำครูจะให้สัญญำณด้วยเพลง “ทุก ๆ สิ่ง มีที่ของตน” จำกนั้นครูจะน�ำกำรเก็บของตำม

ล�ำดับจำกเมล็ดพืชต่ำง ๆ  ฝักเมล็ดพืช ท่อนไม้ ตุ๊กตำ เชือกและผ้ำเป็นรำยกำรสุดท้ำย เมื่อช่วยกันเก็บของเล่น

ทุกชนิดไว้ในที่ทำงจนครบ เด็ก ๆ และคุณครูก็ช่วยกันเก็บกวำดท�ำควำมสะอำด ภำยในเวลำ 15 นำทีห้องเรียนก็

อยู่ในสภำพเรียบร้อย เป็นระเบียบ



รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

47

 กิจกรรมเสริมวันน้ีคือกำรเดินสวนป่ำเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้และกำรอบยู่ร่วมกันระหว่ำงสัตว์ต่ำงๆ 

และป่ำไม้ เมื่อกลับจำกสวนป่ำเด็ก ๆ ได้ถ่ำยทอดสิ่งที่พบเห็นจำกกำรเดินในส่วนป่ำออกมำเป็นภำพสีเทียน 

โดยมีปรมำจำรย์ด้ำนศิลปะคือแม่อุ้ย (อำจำรย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท ผู้เชี่ยวชำญโครงกำร) เป็นตัวแบบ

 หลังจำกรับประทำนอำหำรว่ำงแล้ว เด็ก ๆ ได้ท�ำกิจกรรมวงกลม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้ท�ำกิจกรรม

ที่มีทั้งควำมสงบ สนุกสนำน มีเนื้อหำสำระและกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดข้ึนใน

ช่วงฤดูฝน เด็ก ๆ มีควำมสนุกสนำน และเบิกบำนใจ

      
 

 จำกกจิกรรมวงกลม เดก็ ๆ  จะลงไปเล่นกลำงแจ้ง ซ่ึงเป็นช่วงส�ำคญัทีเ่ด็ก ๆ  จะได้เรยีนรูโ้ลกและประโยชน์

ของอวัยต่ำง ๆ ตลอดจนพัฒนำสัมผัสระดับล่ำงทั้งหมดจำกกำรเล่นกลำงแจ้ง

        

จำกนั้น เด็ก ๆ จะได้เติมเต็มควำมสุข อิ่มเอมใจจำกนิทำนของคุณครูที่วันนี้เป็นเรื่อง “หม้อข้ำววิเศษ”      
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 ก่อนทีจ่ะออกไปเล่นกลำงแจ้ง พีอ่นบุำล 2 จะท�ำหน้ำทีจ่ดัเตรยีมโต๊ะอำหำร จนพร้อมแล้วจงึจะออกไปเล่น

ได้ เมือ่ฟังนทิำนจนจบอย่ำงอิม่เอมใจกเ็ป็นกำรให้อำหำรกำย ซ่ึงบทเรียนในโต๊ะอำหำรเป็นกำร  บ่มเพำะคณุธรรม

ที่ส�ำคัญหลำยประกำร นอกจำกนั้นพัฒนำกำรด้ำนอื่น ๆ ก็เกิดขึ้นกับเด็กจำกบทเรียนบนโต๊ะอำหำรโดยที่เด็ก 

ไม่รู้ตัว เพรำะครูได้ออกแบบไว้อย่ำงชำญฉลำด มีทั้งศำสตร์และศิลป์ 

 กิจกรรมบนโต๊ะอำหำร สร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องกำร โดยเฉพำะในด้ำนควำมเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม กำรรู้จักบทบำทหน้ำที่ กำรดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมรัก

ใคร่สมำนสำมัคคีในหมู่คณะ กำรรู้จักให้อภัยและยืดหยุ่น ล้วนได้จำกบทเรียนบนโต๊ะอำหำร  

 

 แสดงควำมกตัญญูต่อเจ้ำของสถำนที่   ภำคกลำงคืนเรียนรู้สมำธิและพัฒนำ  ภำคเช้ำ ต่อยอดเติมเต็ม

 เมื่อเสร็จสิ้นกำรนิเทศภำคสนำม   ควำมมั่นคงภำยในจำกพิธีชงชำ ควำมรู้ที่จ�ำเป็น
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 กลุ่มเป้ำหมำยทุกคนรับฟังบรรยำยและเลคเชอร์เกี่ยวกับกำยทั้ง 4 ของมนุษย์ ธำตุดิน น�้ำ ลม ไฟ 

และสัมผัส ระดับล่ำง 4 สัมผัสของเด็กปฐมวัย ตลอดจน Willing, Feeling, Thinking ซึ่งเป็นควำมรู้ที่จ�ำเป็น 

และส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่ท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ

 ในวนัสดุท้ำยของกำรจดักจิกรรมกำรนเิทศภำคสนำม กำรต่อยอดควำมรูท้ีจ่�ำเป็นส�ำหรบับคุลำกรด้ำนกำร

ศึกษำวอลดอร์ฟ  ทุกคนรวมพลังและให้ค�ำมั่นสัญญำในกำรร่วมแรง ร่วมใจพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย ตำมแนวคิด

วอลดอร์ฟให้ก้ำวไกล เห็นผลต่อเนื่องและขยำยวงกระเพื่อมกว้ำงไกลสู่กำรศึกษำไทยต่อไป
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก

ผลการดำาเนินงาน 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระหลัก ดังนี้

  1. ได้ร่วมกันก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น

ร้อยละ 5 และทุกโรงเรียนมีกำรก�ำหนดเป็นแผนงำน/ โครงกำรในกำรมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 2. จัดท�ำมำตรกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1

 3. จัดอบรมวิธีสอนที่เน้นกำรคิดสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำภำษำไทย  วิธีสอน

คณิตศำสตร์กำรคิดข้ันสูงด้วยวิธีกำรแบบเปิด วิทยำศำสตร์ Inspiring สังคมศึกษำโดยเน้นกระบวนกำร และ 

ชุด Teacher’skit ในวิชำภำษำอังกฤษ

 4. จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดท�ำแบบทดสอบที่สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้และคัดเลือกเป็นคลังข้อสอบ

 5. จัดสอนเสริมแบบเข้มก่อนสอบทั้งระบบกลุ่มสถำนศึกษำและโรงเรียนด�ำเนินกำรเอง 

 6. จัดทดสอบ Pre O-NET ใน 5กลุ่มสำระหลัก

 7. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบและสะท้อนกลับสู่โรงเรียน

 8. นิเทศเต็มพิกัดติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ Area Based  

 9. น�ำผลกำรทดสอบ Pre O-Net มำวิเครำะห์ ซึ่งพบว่ำผลกำรทดสอบทุกกลุ่มสำระยังไม่ถึงเกณฑ์ 

ที่ก�ำหนดและได้สะท้อนผลสู่โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวำงแผนพัฒนำต่อไป
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน เขียน การคิดคำานวณ และการให้เหตุผล 

ผลการดำาเนินงาน  

 1. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ NT และแนวกำรทดสอบ NT แบบใหม่ที่ทดสอบควำมสำมำรถ 3 ด้ำน คือ

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค�ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนกำร

ให้เหตุผล (Reasoning Ability)

 2. วิเครำะห์นิยำมและตัวชี้วัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค�ำนวณ 

(Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนกำรให้เหตุผล (Reasoning Ability)

 3. ก�ำหนดมำตรกำร 234 Literacy15 นำทสู่ีควำมส�ำเร็จ เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิกำรพัฒนำและ

ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรให้เหตุผลพร้อมกันทั้งเขต 

 4. จัดท�ำโปสเตอร์ ไวนิล แผ่นพับ ประชำสัมพันธ์ แจกจ่ำยให้โรงเรียนน�ำไปประชำสัมพันธ์ต่อ

 5. จัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 234 Literacy15 นำทีสู่ควำมส�ำเร็จ เพื่อให้โรงเรียนจัด

กิจกรรมตำมล�ำดับปฏิทินที่ก�ำหนด

 6. จัดประชุมผู้บริหำร ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำและเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำร กตปน.เพื่อชี้แจง

โครงกำรและแนวปฏิบัติในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดค�ำนวณและกำรให้เหตุผล

 7. จัดอบรมครูผู้สอนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3ทุกคน เพื่อให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนตำมมำตรกำรได้ครบทุกมำตรกำร 

 8. จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรทุกชั้น ตำมระยะเวลำและปฏิทินที่ก�ำหนดแล้วจัดส่งสื่อใน

รูปแบบ CD ให้โรงเรียนน�ำไปใช้

 9. โรงเรียนด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและน�ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรในวันภำษำไทย 

 10. ตรวจสอบและคัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนรู้เรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ทุกคน

 11. แปลผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่องและสะท้อนผลกลับสู่โรงเรียนเพื่อร่วม

วำงแผนพัฒนำ
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5. โครงการสร้างนักอ่านปั้นนักคิด 

ผลการดำาเนินงาน  

 1. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ NT และแนวกำรทดสอบ NT แบบใหม่ท่ีทดสอบควำมสำมำรถ 3 ด้ำน  

คือควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค�ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถ 

ด้ำนกำรให้เหตุผล (Reasoning Ability)

 2. วิเครำะห์นิยำมและตัวช้ีวัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค�ำนวณ 

(Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนกำรให้เหตุผล (Reasoning Ability)

 3. ก�ำหนดมำตรกำร 234 Literacy15 นำทีสู ่ควำมส�ำเร็จ เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำร 

พัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรให้เหตุผลพร้อมกันทั้งเขต 

  

 4. จัดท�ำโปสเตอร์ ไวนิล แผ่นพับ ประชำสัมพันธ์ แจกจ่ำยให้โรงเรียนน�ำไปประชำสัมพันธ์ต่อ

 5. จัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 234 Literacy15 นำทีสู่ควำมส�ำเร็จ เพื่อให้โรงเรียน 

จัดกิจกรรมตำมล�ำดับปฏิทินที่ก�ำหนด

 6. จัดประชุมผู ้บริหำร ประธำนกลุ ่มสถำนศึกษำและเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำร กตปน. 

เพื่อชี้แจงโครงกำรและแนวปฏิบัติในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดค�ำนวณและกำรให้เหตุผล

 7. จัดอบรมครูผู้สอนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3ทุกคน เพื่อให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนตำมมำตรกำรได้ครบทุกมำตรกำร 

 8. จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรทุกชั้น ตำมระยะเวลำและปฏิทินที่ก�ำหนดแล้วจัดส่งสื่อ 

ในรูปแบบ CD ให้โรงเรียนน�ำไปใช้

 9. โรงเรียนด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและน�ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรในวันภำษำไทย 

 10. ตรวจสอบและคดักรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนรู้เร่ืองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที ่3 และ 6 ทกุคน

 11. แปลผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสยีงและกำรอ่ำนรูเ้รือ่งและสะท้อนผลกลบัสูโ่รงเรยีนเพือ่ร่วม

วำงแผนพัฒนำ
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6. โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการดำาเนินงาน 

 1. ได้จัดท�ำแบบส�ำรวจกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน เพื่อให้โรงเรียนได้ตรวจสอบตนเองและ

ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนด้ำนกำรด�ำเนินงำน

 2. จัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนและทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้เก่ียวกับประชำคมอำเซียนและฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดทักษะเพ่ือรองรับ

กำรอยู่ร่วมกับวังคมพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21

  

 3. จัดอบรมครูที่รับผิดชอบงำนอำเซียนศึกษำในโรงเรียน ทุกโรงเรียนเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรอำเซียน

ศึกษำ ตำมกรอบของ ASEAN SOURCEBOOK

 4. จัดอบรมกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำเพื่อให้ครู ผู้บริหำรและศึกษำนิเทศก์มีกรอบ

กำรพัฒนำนวัตกรรมของตนเองและส่งเข้ำประกวดในงำนประกวดแข่งขันภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่

ประชำคมอำเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

 5. จัดตั้งและพัฒนำศูนย์อำเซียนศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียน

  

 6. จดัสรรสือ่กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัอำเซยีนและกำรใช้ภำษำอำเซยีนทกุชำต ิให้ศนูย์อำเซยีนศกึษำและโรงเรยีน

ในสังกัด

 7. จัดอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้แก่บุคลำกรในส�ำนักงำน ผู้บริหำร ครูและนักเรียน

 8. นิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำเวียนศึกษำโดยใช้กลุ่มสถำนศึกษำเป็นฐำน

  9. ประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนร่วมกับกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำภำคเรียนละ 1 ครั้ง

  10. น�ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ และร่วมวำงแผนพัฒนำต่อไป
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7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 1) พัฒนำผู้ทรงคุณวุฒิท�ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน 

รวม 2 ครั้ง  จ�ำนวน 89 คน 

 2)  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู ้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 

โรงเรียนกลุ่มที่ 1  จ�ำนวน 31 โรงเรียน  เพื่อสะท้อนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่

 3)  ประชุมผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยยกระดับ O-NET  จ�ำนวน 50 คน เพื่อลงนำมบันทึก 

ข้อตกลงและวำงแผนยกระดับคุณภำพผู้เรียน

 4)  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู ้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 

โรงเรียน  จ�ำนวน 100 โรงเรียน เพื่อสะท้อนผลและปรับปรุงกำรจัดท�ำ SAR  ในปีกำรศึกษำต่อไป

 5)  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนส�ำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.รอบ 3 

จ�ำนวน 32 โรงเรียน เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

 6)  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครื่องมือประเมินมำตรฐำน และแบบเก็บข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ทั้งระดับพื้นฐำนและปฐมวัย  จ�ำนวน 25 คน

 7)  ประชุมช้ีแจงผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของโรงเรียน   

163 โรงเรียน  เกี่ยวกับกำรประเมินมำตรฐำน และกำรกรอกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ทั้งระดับพื้นฐำนและปฐมวัย

 8)  ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ�ำนวน 163 โรงเรียน

 9)  จัดท�ำเอกสำรรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่ จ�ำนวน 163 เล่ม   

รำยงำนกำรสังเครำะห์ SAR ของโรงเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2555  จ�ำนวน 50 เล่ม
 

 เชิงคุณภาพ

 1)  โรงเรียนทุกโรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553  อยู่ในระดับดีขึ้นไป

 2)  โรงเรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. จ�ำนวน 127 โรงเรียน สมศ.แจ้งผลกำร 

ประเมินอย่ำงเป็นทำงกำร 97  โรงเรียน  พบว่ำ รับรองมำตรฐำน 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71  ไม่รับรอง 

มำตรฐำน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29
 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1)  กำรนิเทศเกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของบุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ยังด�ำเนินกำรได้ไม่เต็มที่ หลำยคนยังคิดว่ำเป็นภำรกิจของกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำ

 2)  สถำนศึกษำบำงแห่งยังไม่สำมำรถพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน  ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล
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 ข้อเสนอแนะ

 1)  สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (รอง ผอ. / ศึกษำนิเทศก์) ในกำรเป็น 

ผู้ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และใช้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

 2)  นิเทศกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง/สถำนศึกษำ

 3)  กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่  ควรเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

มำกขึ้นโดยเฉพำะผู้ตรวจสอบฯ

 4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้น�ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก มำใช้ในกำรพัฒนำระบบ 

ประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกขึ้น 

พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำาหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน

รวม 2 ครั้ง  จำานวน 89 คน

 

ประชุมผู้อำานวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายยกระดับ O-NET  จำานวน 50 คน 

เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงและวางแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน
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ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำานวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน 

จำานวน 100 โรงเรียน เพื่อสะท้อนผลและปรับปรุงการจัดทำา SAR

 

        

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำานวน 163 โรงเรียน
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8. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียน                         
ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 1. จัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก/ผู้เกี่ยวข้อง      จ�ำนวน    3  ครั้ง

 2. ท�ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก                 จ�ำนวน  50  เล่ม

 3. นิเทศ ก�ำกับ ติดตำมโรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียน

  

  

  

 เชิงคุณภาพ

 โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีแผนโรงเรียนขนำดเล็ก 
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9. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำาแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้

ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น ป.4-6

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 ครูคณิตศำสตร์ จำกโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

มำเข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำร จ�ำนวน 60 คน 

  

 เชิงคุณภาพ

 1. ครูคณิตศำสตร์มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) 

ข้อบกพร่องทำงกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ของนักเรียน

 2. ครูคณิตศำสตร์ที่เข้ำรับกำรอบรมทุกคน สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) 

เพือ่น�ำไปใช้สอนนกัเรยีน แจ้งน�ำผลสอนมำวำงแผนกำรสอนซ่อมเสริม ให้นกัเรียนท่ีมคีวำมบกพร่องด้ำนกำรเรยีนรู้

 3. ครคูณติศำสตร์ทีส่งักดัโรงเรยีนในส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ทกุโรงเรยีน

มีเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบส�ำหรับวินิจฉัย ใช้เพื่อส�ำรวจสำเหตุควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน
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10. โครงการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ผลการดำาเนินงาน       

 เชิงปริมาณ

  1.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่พัฒนำขึ้นร้อยละ 80 มีคุณภำพในด้ำนเนื้อหำและ 

เอกสำรประกอบ 

 2.  โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือในกำรน�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  

 3.  นักเรียนทุกคนมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 4.  นักเรียนทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรเรียนรู้

 เชิงคุณภาพ

 1.  โรงเรียนสำมำรถเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่พัฒนำขึ้น และน�ำไปใช้ในกำร

จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย

 2. โรงเรยีนสำมำรถใช้ระบบคอมพวิเตอร์ และส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรยีน

รู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 

 4. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้เต็มตำมศักยภำพ
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11. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 1. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยในกำรใช้อินเตอร์เน็ตของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น เขต 1

 2. ซ่อม บ�ำรุงระบบเครื่อง Server ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ตลอดเวลำ จ�ำนวน 4 เครื่อง

 3. จัดจ้ำงผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตและอัพเดท เคร่ือง Server ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนเกี่ยวกับ 

โปรแกรมต่ำง ๆ จ�ำนวน 1 คน จ�ำนวน 12 เดือน

 เชิงคุณภาพ

 1. ระบบอินเตอร์เน็ตของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  มีควำมปลอดภัย

จำกผู้บุกรุกและโปรแกรมไม่พึงประสงค์อื่น ๆ 

 2. เครื่อง Server ทั้งหมดของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถ 

ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 3. Website ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรอัพเดรท  

ให้ทันสมัยและสำมำรถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่ำง ๆ ได้ มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้ทันสมัยอยู ่

สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
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12. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

ผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมการคัดเลือก Best Practice  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด

 เชิงปริมาณ 

     1) ได้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยที่ดีจำกโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียน

ศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่ำย โรงเรียนละอย่ำงน้อย 1 ผลงำน รวม 6 ผลงำน

  2) ได้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยที่ดีจำกโรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียน

สำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

จ�ำนวน 7 ผลงำน

  3) ครูปฐมวัยในสังกัดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำจ�ำนวน 200 คน ได้รับควำมรู้และได้แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยที่ดีในแนวคิดต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย 

 เชิงคุณภาพ  ดังนี้

  1) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยร้อยละ 100 มีรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยที่ดีในระดับเขต

พื้นที่กำรศึกษำจ�ำนวน  13  ผลงำน ดังนี้

   (1) โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่ำย มีจ�ำนวน  

6 ผลงำน 

   (2) โรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิด 

วอลดอร์ฟ มีจ�ำนวน 7 ผลงำน

  2) ครูปฐมวัยร้อยละ 95 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ 

รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ดีระดับปฐมวัย

 กระบวนการ  

  1. จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ดีระดับปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กเครือข่ำย 6  บูธ

  2. น�ำเสนอผลงำนด้วย POWER POINT ใน 6 โรงเรียน ๆ ละ 20 นำที 

  3. ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข ผลงำนละ 10 นำที

       4. บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ดีระดับปฐมวัย

       5. โรงเรียนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ              

จัดนิทรรศกำรที่มีชีวิตแบบบูรณำกำรโดยสำธิตกำรจัดกิจกรรม 2 วันในห้องเรียนอนุบำลวอลดอร์ฟ จริง 

ใช้เด็กสำธิตกิจกรรม 10 คน       
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ภาพกิจกรรม

 ประธำนในพิธีนำยสำยัณห์ ผำน้อย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  

เขต 1  กล่ำวเปิดโดยมีนำยศิริกุล นำมศิริ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 

เขต 1 กล่ำวรำยงำน และคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน วิทยำกรและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด

คณะครูปฐมวัยรับฟังนโยบำยของ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำกนั้นนำยศิริกุล นำมศิริ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 

และคณะ น�ำประธำนในพิธีเปิดเยี่ยมชมนิทรรศกำรผลงำนเพื่อให้ก�ำลังใจและร่วมชื่นชมผลงำน    

     

     ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประธำนในพิธีร่วมถ่ำยรูปกับคณะครูและเด็ก ๆ ที่มำร่วมสำธิตในนิทรรศกำร

    

 คณะครูห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ ร่วมกันจัดเตรียมสถำนที่ สื่อ อุปกรณ์ 

เพื่อควำมพร้อมในกำรสำธิตกำรจัดกิจกรรม  
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 ผลงำนรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ดีที่น�ำเสนอ กำรเตรียมพร้อมและท่ำนรองสุวัฒน์ชัย แสนรำช               

รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมเยี่ยมชมผลงำนและให้ก�ำลังใจครูปฐมวัย

 

 กำรสำธิตกิจกรรม 1 วันในโรงเรียนอนุบำลวอลดอร์ฟ แบบบูรณำกำรที่น�ำมำสำธิตในงำนนิทรรศกำร

ผลงำน ซึ่งเป็นกำรร่วมมือกันของครูในโครงกำรวิจัยและพัฒนำห้องเรียนสำธิตอนุบำลแบบบ้ำนฯ โดยมี                                  

คุณครูอำรี ทัศนำวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้ำนกอก เจ้ำของห้องเรียนเป็นครูผู้สอนหลัก

 

 คุณครูรัชนีวรรณ  คงอริยะ ครู โรงเรียนบ้ำนโสกแต้ สำธิตกำรเล่ำนิทำนในสถำนกำรณ์จริง (มีเด็ก ๆ มำ

ร่วมฟังเหมือนในห้องเรียนจริง) จำกนั้นคณะครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องร่วมถ่ำยภำพกับเด็ก ๆ ชั้นอนุบำลปีที่ 1             

และ 2 โรงเรียนบ้ำนกอก
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กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก

 เชิงปริมาณ 

 ผู้ปกครองเด็กอำยุ 0-6 ปี ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขก.1 อ�ำเภอละ 150-200  ครอบครัว จ�ำนวน  

300-600  คน ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย กำรปลูกฝังบ่มเพำะมำรยำทไทย 

และกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน

 เชิงคุณภาพ

  ผู้ปกครองเด็กอำยุ 0-6  ปี ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขก.1  ร้อยละ 80  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย กำรปลูกฝังบ่มเพำะมำรยำทไทย,กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและน�ำไปใช้ในกำร 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 วิธีดำาเนินกิจกรรม

 1. จัดประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่ำย 

เพ่ือช้ีแจงแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ก�ำหนดสำระหลักสูตร ก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินกิจกรรม โดยม ี

ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหำรโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่ำย ครูปฐมวัย คณะกรรมกำร

ด�ำเนินงำนและเจ้ำหน้ำที่รวม 26 คน ในวันที่ 18  มีนำคม 2556  ณ ห้องประชุมจิตรำ  ศรีไสว  ผลกำรประชุม 

ได้ข้อสรุปดังนี้

  1.1  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบทั้ง 3  ศูนย์เป็นเจ้ำภำพจัดกำรอบรมแต่ละอ�ำเภอ ประกอบด้วย

   1) โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น รับผิดชอบกลุ่มสถำนศึกษำที่ 1-12  จ�ำนวน 107 โรงเรียน  

จ�ำนวน 150  ครอบครัว

   2) โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง รับผิดชอบโรงเรียนในอ�ำเภอบ้ำนฝำง กลุ่มสถำนศึกษำ 13-15  

จ�ำนวน 33  โรงเรียน จ�ำนวน 150  ครอบครัว

   3) โรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ รับผิดชอบโรงเรียนในอ�ำเภอพระยืน กลุ่มสถำนศึกษำ 

16-17  จ�ำนวน  13  โรงเรียน จ�ำนวน 150  ครอบครัว

  1.2  วันเวลำในกำรด�ำเนินกิจกรรม

    1) โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น จัดกิจกรรมวันที่ 1 มิถุนำยน 2556 ณ ห้องประชุมบัวเหนือน�้ำ 

โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น

   2) โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง จัดกิจกรรมวันที่ 21  มิถุนำยน 2556  ณ ห้องประชุม                        

โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง 

   3) โรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ จัดกิจกรรมวันที่ 30  พฤษภำคม 2556 ณ ห้องประชุม                        

เทศบำลต�ำบลบ้ำนโต้น

  1.3  หลักสูตรกำรอบรม ประกอบด้วย

   1) บรรยำยเกี่ยวกับกำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก

   2) แบ่งฐำนกิจกรรม อำทิ สร้ำงนิทำนจำกภำพวำด  ปั้นดินน�้ำมันสร้ำงสรรค์ปัญญำ อำหำร 

ลูกรัก มำรยำทไทย นิทำนสำนฝัน เป็นต้น
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 2. จัดสรรงบประมำณด�ำเนินงำนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 3  ศูนย์ ๆ ละ 30,000.-  (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

 3. ออกเยี่ยมหน่วยจัดคำรำวำนตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่ก�ำหนด

 4. ทุกหน่วยจัดอบรมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 5. สพป.ขอนแก่น เขต 1 สรุปภำพรวมทั้ง  3 ศูนย์ ฯ

ภาพกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

และโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  10-12  พฤษภาคม 2556

จุดศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  

  

จุดลงทะเบียนครอบครัวคำรำวำน

 

วิทยำกรเตรียมควำมพร้อมในกำรอบรมครอบครัวคำรำวำน
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ประธำนในพิธีจุด ธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัย

นำยมีชัย   เสำหล่อน  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้น ฯ กล่ำวรำยงำนประธำน

ประธำนกล่ำวเปิดงำนโครงกำรคำรำวำนเสริมสร้ำงเด็กปฐมวัย ปี 2556

นำยเจริญ   แซ่เต็ง นำยกเทศบำลต�ำบลบ้ำนโต้น ทักทำยกับครอบครัวคำรำวำน
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คุณหมออบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอบรมเลี้ยงดูแลลูกให้ถูกต้อง

ฐำนเมนูลูกรักอร่อยมำก

วิทยำกรสำธิตกำรเล่ำนิทำนให้ พ่อ แม่ ฟัง และน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้กับลูกที่บ้ำน

วิทยำกรแนะแนวและสำธิตกำรฝึกมำรยำทไทย ให้ พ่อ แม่ ได้ทรำบและน�ำให้ไปฝึกลูกที่บ้ำน
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วิทยำกรและผู้ปกครองร่วมกันร้องเพลงและท�ำท่ำทำงประกอบสนุกกับดนตรีเสริมสมองได้ดี

พ่อ  แม่  ลูก  ร่วมกันระบำยสีภำพ  ที่วิทยำกรเตรียมรูปภำพมำให้อย่ำงมีควำมสุข

วิทยำกรอธิบำยและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท�ำท่ำบริหำรสมอง

กำรเข้ำแถวรับประทำนอำหำรกลำงวันของครอบครัวคำรำวำน
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ครอบครัวคำรำวำนรับประทำนอำหำรกลำงวันอย่ำงอร่อย

ท่ำน ศึกษำนิเทศก์ให้ควำมรู้แก่ พ่อ แม่ ครอบครัวคำรำวำน

ท่ำนศึกษำนิเทศก์และคณะวิทยำกรร่วมสนุกกับครอบครัวคำรำวำน

ท่ำน ศึกษำนิเทศก์ ได้แนะแนวให้ควำมรู้แก่ พ่อ แม่ ในกำรอบรมเลี้ยงดูลูก
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คณะท่ำนศึกษำนิเทศก์พร้อมด้วยคณะวิทยำกรร่วมท�ำท่ำกำรบริหำรสมองกับครอบครัวคำรำวำน

คณะท่ำนศึกษำนิเทศก์พร้อมด้วยคณะวิทยำกรร่วมท�ำท่ำกำรบริหำรสมองกับครอบครัวคำรำวำน
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ครอบครัวคำรำวำน

จุดโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง

บรรยำกำศในงำนคำรำวำน

ฐานที่ 1  อาหารครบคุณค่าพัฒนาลูกรัก
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ฐานที่ 2 นิทานส่งเสริมคุณธรรมและรักการอ่าน

ฐานที่  3  หนูน้อยมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย
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ฐานที่ 4 ศิลปะสร้างสรรค์

ฐานที่ 5  เกมพัฒนาสมอง
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13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ผลการดำาเนินงาน 

 เชิงปริมาณ

 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 จ�ำนวน  

45 คน

  

 เชิงคุณภาพ

 1. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจทำง

วิทยำศำสตร์(Inspiring Science)

 2. ครูสำมำรถน�ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรอบรมไปปฏิบัติงำนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ให้เป็นไปอย่ำงมี

คุณภำพ อย่ำงเต็มศักยภำพ

 3. ครูได้รับกำรส่งเสริมให้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ
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14. โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการคำานวณ (Numeracy) ของนักเรียน

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จ�ำนวน 163 คน ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  

ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรค�ำนวณ (Numeracy) ของนักเรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ให้กับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  

 เชิงคุณภาพ

 1. ครูคณิตศำสตร์ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีควำมรู ้  

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนิยำม ควำมหมำยของควำมสำมรถด้ำนกำรค�ำนวณ(Numeracy) มำกขึ้น

 2. ครูสำมำรถน�ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับควำมสำมำรถด้ำนกำรค�ำนวณ (Numeracy) มำใช้ในกำร

จัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรรู้ เพื่อพัฒนำคุณภำพของนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 3. ครูคณิตศำสตร์ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

ขอนแก่น เขต 1 มีสื่อที่เป็นแบบฝึกทักษะด้ำนกำรค�ำนวณ (Numeracy) ของนักเรียนและน�ำไปใช้กับนักเรียน
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15. โครงการสุดยอดเด็กไทยหัวใจนักคิดพิชิตการอ่าน

ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 วิเคราะห์ผลการทดสอบ	 NT	 และแนวการทดสอบ	 NT	 แบบใหม่ที่ทดสอบความสามารถ	 3	 ด้าน		 

คือ		ความสามารถด้านภาษา	(Literacy)	ความสามารถด้านการคิดค�านวณ		(Numeracy)		และความสามารถ

ด้านการให้เหตุผล		(Reasoning	Ability)

	 2.	 วิเคราะห์นิยามและตัวชี้วัดความสามารถด้านภาษา	 (Literacy)	 	 ความสามารถด้านการคิดค�านวณ	

(Numeracy)		และความสามารถด้านการให้เหตุผล		(Reasoning	Ability)

	 3.	 ก�าหนดมาตรการ	234	Literacy	15	นาทีสู่ความส�าเร็จ		เพื่อเป็นเป้าหมายในการด�าเนินการพัฒนา

และส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการให้เหตุผลพร้อมกันทั้งเขต

	 4.	 จัดท�าโปสเตอร์		ไวนิล		แผ่นพับ		ประชาสัมพันธ์		แจกจ่ายให้โรงเรียนน�าไปประชาสัมพันธ์ต่อ

	 5.	 จัดท�าแนวทางการด�าเนินงานตามมาตรการ	234	Literacy	15	นาทีสู่ความส�าเร็จ		เพื่อให้โรงเรียนจัด

กิจกรรมตามล�าดับปฏิทินที่ก�าหนด

	 6.	 จัดประชุมผู้บริหาร	 	 ประธานกลุ่มสถานศึกษาและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ	 	 กตปน.		 

เพื่อชี้แจงโครงการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน		การคิดค�านวณและการให้เหตุผล

	 7.	 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1-3	 ทุกคน	 	 เพ่ือให้สามารถจัดกิยกรรมการเรียน 

การสอนตามมาตรการได้ครบทุกมาตรการ

	 8.	 จัดท�าสื่อการเรียนการสอนตามมาตรการทุกชั้น	 	 ตามระยะเวลาและปฏิทินที่ก�าหนดแล้วจัดส่ง 

สื่อในรูปแบบ		CD		ให้โรงเรียนน�าไปใช้

	 9.	 โรงเรียนด�าเนินการตามมาตรการและน�าผลงานมาจัดนิทรรศการในวันภาษาไทย

	 10.	 ตรวจสอบแล้วคัดกรองความสามารถในการอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	และ	6	ทุกคน

	 11.	 แปลผลความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เร่ืองและสะท้อนผลกลับสู่โรงเรียนเพ่ือร่วม

วางแผนพัฒนา
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16. โครงการนิเทศเต็มพิกัด

ผลการดำาเนินงาน

 1. มีทีมนิเทศ ติดตำมก�ำกับและช่วยเหลือโรงเรียน ซ่ึงมีรูปแบบกำรติดตำมก�ำกับท่ีเหมือนและ 

แตกต่ำงกันบ้ำงขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภำพของท้องที่ แต่ที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่คือมีคณะกรรมกำรที่ได้รับ 

กำรแต่งตั้งที่มีรองผู ้อ�ำนวยกำร ผู ้อ�ำนวยกำรกลุ่มของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ โดยมีศึกษำนิเทศก์ 

เป็นก�ำลังหลัก นอกจำกนั้นจะมีทีมเฉพำะกิจ (Roving Team) เข้ำร่วมประสำนกำรด�ำเนินกำรด้วย

 2. ได้ด�ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมก�ำกับกับและช่วยเหลือโรงเรียน ในระยะแรกไปแล้ว โดยมีเครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรติดตำมส�ำหรับผู ้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู ้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และผู้ปกครอง

นักเรียน ซึ่งผลกำรติดตำมในภำพรวมอยู่ในระดับดี ถึงดีมำก จะมีปัญหำอุปสรรคบ้ำงเรื่องควำมไม่ช�ำนำญกำรใช้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เพรำะส่วนใหญ่มีอำยุมำก ส่วนด้ำน 

ผู ้ปกครองนักเรียนนั้นกังวลเรื่องเครื่องช�ำรุด สูญหำยในกรณีท่ีนักเรียนน�ำกลับบ้ำน และกลัวเด็กติดเกม  

ซึ่งคณะนิเทศ ติดตำมก�ำกับกับและช่วยเหลือโรงเรียน ได้เสนอแนะในทุกประเด็นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และ 

กำรนิเทศ ติดตำมก�ำกับกับและช่วยเหลือโรงเรียนในครั้งนี้เป็นกำรติดตำมในโรงเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์

พกพำ (Tablet) ในระยะที่ 1 ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรประมำณร้อยละ 48 ของโรงเรียนทั้งหมด 

ของแต่ละส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเท่ำนั้น ซ่ึงคร้ังที่ 2 จะเป็นกำรนิเทศ ติดตำมก�ำกับกับและช่วยเหลือ 

โรงเรียน ครบร้อยละ 100 เพรำะทุกโรงเรียนทุกสังกัดได้รับครบทุกโรงเรียนแล้ว

 3. ด�ำเนินกำรอบรมปฏิบัติกำรแก่ ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน  

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน ทุกสังกัด

 4. นิเทศ ติดตำมก�ำกับและช่วยเหลือโรงเรียนในกำรน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ในกำร 

น�ำสู่กำรเรียนกำรสอนโดยกำรบูรณำกำรใช้แผน 200 วัน ที่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ได้จัดท�ำขึ้น

 5. รำยงำนควำมเคลื่อนไหวด้ำนข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้กับ ส�ำนักแผนงำนและงบประมำณ  

สพฐ.ทรำบ เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง เช่น กำรย้ำยเข้ำ-ออกของนักเรียน
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17. โครงการนิเทศ/วิจัย Tablet

ผลการดำาเนินงาน

 1. วิทยำกรศึกษำนิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1   จ�ำนวน    10  คน

  

 2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวน 336 คน แยกเป็นสังกัด ดังนี้

  - สังกัด สพฐ. จ�ำนวน 168 โรงเรียน จ�ำนวน  236  คน

  - สังกัดส�ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน  (สช.)   29 โรงเรียน จ�ำนวน    49  คน

  - สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปถ.) กระทรวงมหำดไทย จ�ำนวน    46  คน

  - สังกัด สกอ. (โรงเรียนสำธิต มข. 2 โรงเรียน) จ�ำนวน     4  คน

             

 3. อื่นๆ ครูผู้สอนชั้น ป.4  จ�ำนวน     4  คน
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18. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 กิจกรรมที่ 1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรและครูผู้ประสำนงำนศูนย์ จ�ำนวน 6 คน

 กิจกรรมท่ี 2 ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำได้รบัอบรมพฒันำทกัษะภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรและบรูณำกำรเต

รียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน จ�ำนวน 100 คน

 กิจกรรมที่ 3 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำปีท่ี 1 และ 4 ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอนภำษำอังกฤษโดยรูปแบบ English Education (ECE) จ�ำนวน 2 คน

 กิจกรรมที่ 4 นักรเยนระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 ได้เข้ำร่วมแข่งขันกำรพูดภำษำอังกฤษ จ�ำนวน 80 คน

  

 เชิงคุณภาพ

 กิจกรรมที่ 1 ศกึษำนเิทศก์ผูร้บัผดิชอบโครงกำรและครูผู้ประสำนงำนศนูย์  ได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 100

 กิจกรรมที่ 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและบูรณำกำร 

เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  ได้ครบร้อยละ 100

 กิจกรรมที่ 3 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำปีท่ี 1 และ 4 ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอนภำษำอังกฤษโดยรูปแบบ English Education (ECE)  ได้ครบร้อยละ 100

 กิจกรรมที่ 4 นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 ได้เข้ำร่วมแข่งขันกำรพูดภำษำอังกฤษ (Speech  

Contest 2013) ได้ครบร้อยละ 
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19. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผลการดำาเนินงาน

 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 จ�ำนวน 80 คน ได้รับกำรอบรมกำรใช้สื่อกำรเรียน 

กำรสอนภำษำอังกฤษ (Teacher’s Kit)  ได้ครบร้อยละ 100
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20. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

ผลการดำาเนินงาน 

 เชิงปริมาณ

 คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน

4 โรงเรียน ได้แก่ 1. บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) 2. ห้วยหว้ำวิทยำคม  3.  บ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

4. โคกงำมวิทยำคำร ได้รับกำรประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันครบทุกโรง

  

            เชิงคุณภาพ

 1. สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้ชี้แจง กระตุ้น พัฒนำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนกำรทดสอบ

กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) และด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติของส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (NT:National Test) ของโรงเรียนในฝันให้สูงขึ้น

 2. สพป.ขอนแก่น เขต 1 และคณะ RovingTeam ด�ำเนินกำรประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 และ 3 

เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันครบทุกโรง

 3. พัฒนำควำมยั่งยืนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ แหล่งเรียนรู้ จริยธรรม คุณธรรม
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21. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 1. บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น  

เขต 1 ทั้ง 163 โรงเรียนและสถำนศึกษำสังกัดกำรศึกษำเอกชน จ�ำนวน  23 โรงเรียน เข้ำร่วมกำรประชุม 

ปฏิบัติกำร

 2. สถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทั้ง 163 โรงเรียนสำมำรถจัดท�ำแบบ ปพ.1 ได้

 เชิงคุณภาพ

 1. บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น  

เขต 1 ทั้ง 163 โรงเรียนและสถำนศึกษำสังกัดกำรศึกษำเอกชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมตำมที่ 

กระทรวงศึกษำธิกำรมีเป้ำหมำยให้น�ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เป็น 

องค์ประกอบหนึ่งในกำรตัดสินผลกำรเรียนของผู ้เรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยมอบหมำยให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด�ำเนินกำร 

ศึกษำรูปแบบกำรน�ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) โดยใช้ผลกำรเรียนของผู้เรียน 

ที่ประเมินโดยสถำนศึกษำและผลกำรทดสอบระดับชำติ เกณฑ์  80:20 เพื่อเป็นกำรถ่วงดุลระหว่ำงผลกำรเรียน 

ของผู ้เรียนที่ประเมินโดยสถำนศึกษำกับผลกำรทดสอบระดับชำติ ท�ำให้ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม ซ่ึงเป็น 

ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำใกล้เคียงกับระดับควำมสำมำรถของผู้เรียน และเปน็กำรสะท้อนผลกำรประเมิน

คุณภำพผู้เรียนระดับชำติอย่ำงแท้จริง สำมำรถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

และสำมำรถเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับนำนำชำติได้

         2. สถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทั้ง 163 โรงเรียนและสถำนศึกษำสังกัดกำรศึกษำเอกชน

สำมำรถมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและรับประสบกำรณ์จำกกำรฝึกอบรมเพ่ือน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท�ำแบบ  

ปพ.1 ส�ำหรับนักเรียนในสถำนศึกษำต่อไป

     3. สถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน  45 โรงเรียนยื่นควำมประสงค์ของใช้ 

โปรแกรม Student 54 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

           งบประมำณที่ได้รับจัดสรรใช้จ่ำยเพียงพอส�ำหรับกำรประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือขยำยผลกำรขับเคลื่อน 

กำรใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรตัดสินผลกำรเรียน 

ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 แต่กิจกรรมอื่นๆ ที่ 

สพฐ.ก�ำหนดไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ อำทิเช่น กำรพัฒนำกำรประเมินผลในชั้นเรียน  กำรพัฒนำแฟ้มสะสมงำน

และอื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน
        

ข้อเสนอแนะ

           งบประมำณที่ได้รับจัดสรรใช้จ่ำยเพียงพอส�ำหรับกำรประชุมปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผล
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22. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 กิจกรรมที่ 1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6  จ�ำนวน 150 คน

 กิจกรรมที่ 2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษำขยำยโอกำส จ�ำนวน 45 คน

 กิจกรรมที่ 3 บุคลำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 80 คน

  

 กิจกรรมที่ 4 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรและครูผู้ประสำนงำนศูนย์ จ�ำนวน 5 คน

 กิจกรรมที่ 5 นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6  จ�ำนวน  300 คน

 กิจกรรมที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 จ�ำนวน 100 คน
 

 เชิงคุณภาพ

 กิจกรรมที่ 1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ  ระดับประถมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษ 

ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน ได้ครบร้อยละ 100

  

 กิจกรรมที่ 2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษำขยำยโอกำส  ได้รับกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดค่ำย

ภำษำอังกฤษในระดับมัธยมศึกษำ(ขยำยโอกำส) และทักษะภำษำอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ กำรฟัง กำรพูดกำรผ่ำน

และกำรเขียน ได้ครบร้อยละ 100

 กิจกรรมที่ 3 บุคลำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำน

สื่อสำรภำษำอังกฤษตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ครบร้อยละ 100
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 กิจกรรมที่ 4 ศกึษำนเิทศก์ผูร้บัผดิชอบโครงกำรและครูผู้ประสำนงำนศนูย์ จ�ำนวน 5 คน ได้รับกำรพัฒนำ

ร้อยละ 100

 กิจกรรมที่ 5 นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 ได้รับกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษ 

ในระดับประถมศึกษำ และทักษะภำษำอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน ได้ครบ

ร้อยละ 100

 

  
  

 กิจกรรมที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  ได้รับกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษในระดับ

ประถมศึกษำและทักษะภำษำอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน ได้ครบร้อยละ 100
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23. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 กิจกรรมที่ 1  ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรและครูผู้ประสำนงำนศูนย์ จ�ำนวน 3 คน (3 อ�ำเภอ)

 กิจกรรมที่ 2  โรงเรียนที่เป็นศูนย์  PEER Center จ�ำนวน 3 อ�ำเภอ

 กิจกรรมที่ 3  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ขยำยโอกำส รวม 750 คน

  

 เชิงคุณภาพ

 กิจกรรมที่ 1  ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรและครูผู้ประสำนงำนศูนย์ จ�ำนวน 3 คน (3 อ�ำเภอ)  

ได้รับกำรพัฒนำได้ครบร้อยละ 100

 กิจกรรมที่ 2  โรงเรียนที่เป็นศูนย์  PEER Center จ�ำนวน 3 อ�ำเภอ ได้พัฒนำศูนย์ประสำนเครือข่ำย

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ PEER Center ได้ครบร้อยละ 100

 กิจกรรมที่ 3  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ขยำยโอกำส รวม 750 คน ได้รับ 

กำรเข้ำค่ำยวิชำกำรภำษำอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ได้ครบร้อยละ 100
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24. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ผลการดำาเนินงาน

 1. จัดสรรให้โรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยวัสดุ อุปกรณ์  จ�ำนวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 

5,000 บำท รวมเป็นเงิน 130,000 บำท

 2. พัฒนำครูกลุ่มเป้ำหมำยโรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯ รวมเป็นเงิน   52,600  บำท

  - รุ่นที่ 1 – 2 หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง  แม่เหล็ก  ระหว่ำงวันที่ 5–6 กรกฎำคม 2556 จ�ำนวน 70 คน    

  - รุ่นที่ 3  ตำมแนวด�ำเนินกำรของโครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 12–13  กรกฎำคม  2556 จ�ำนวน 70 คน 

 3. กิจกรรมสัปดำห์ “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 2013”  รวมเป็นเงิน  32,400  บำท

 4. พัฒนำผู้น�ำเครือข่ำยท้องถิ่นและวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น จ�ำนวน  5,000  บำท

 5. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรทดลอง และกำรจัดโครงงำน จ�ำนวน 5,000  บำท

 เชิงปริมาณ

 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2554-2556   มีโรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน  46 โรงเรียน ดังนี้

 1) รุ่นที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2554  จ�ำนวน  10  โรงเรียน

  1. โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น

  2. โรงเรียนบ้ำนหินเหิบศิลำทิพย์

  3. โรงเรียนบ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด

  4. โรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธิ์

  5. โรงเรียนบ้ำนหนองคลอง

  6. โรงเรียนบ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทองประชำนุกูล
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  7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 84 (บ้ำนส�ำรำญเพี้ยฟำน)

  8. โรงเรียนพระบุบ้ำนหันรำษฎร์ประสำท

  9. โรงเรียนบ้ำนโนนท่อนวิทยำ

  10. โรงเรียนบ้ำนหินลำดวังตอ

 ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ทุกโรงเรียน

 2) รุ่นที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2555  จ�ำนวน  20 โรงเรียน

  1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำพระ

  2. โรงเรียนบ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์)

  3. โรงเรียนบ้ำนม่วง

  4. โรงเรียนบ้ำนแดงน้อย

  5. โรงเรียนบ้ำนแดงใหญ่(รำษฎร์คุรุวิทยำคำร)

  6. โรงเรียนสำวะถี(สำวัตถีรำษฎร์รังสฤษฎิ์)

  7. โรงเรียนบ้ำนค้อท่อนน้อย

  8. โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง

  9. โรงเรียนบ้ำนสงเปือยฮ่องเดื่อ

  10. โรงเรียนบ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง

  11. โรงเรียนบ้ำนสะอำด

  12. โรงเรียนสนำมบิน

  13. โรงเรียนบ้ำนแดงรำษฎร์สำมัคคี

  14. โรงเรียนบ้ำนโสกม่วงดอนดู่

  15. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2

  16. โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง

  17. โรงเรียนบ้ำนค�ำหญ้ำแดง

  18. โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย

  19. โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน

  20. โรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ

 ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ทุกโรงเรียน
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 3) รุ่นที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2556  จ�ำนวน  26  โรงเรียน 

  1. บ้ำนสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

  2. บ้ำนหนองบัวดีหมี(คุรุสำมัคคี3)

  3. บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่

  4. บ้ำนดอนหญ้ำนำง

  5. บ้ำนเหล่ำเกวียนหัก

  6. บ้ำนโนนรังวิทยำคำร

  7. บ้ำนหนองตำไก้หนองเม็ก

  8. บ้ำนศิลำ

  9. บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

  10. ชุมชนบ้ำนพรหมนิมิต

  11. บ้ำนโคกสีวิทยำเสริม

  12. บ้ำนหนองหัววัว

  13. บ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์

  14. บ้ำนดอนบม

  15. บ้ำนหนองขำมประชำบ�ำรุง

  16. บ้ำนบึงแก

  17. ไตรมิตรวิทยำคำร

  18. หินกองวิทยำ

  19. หนองแวงคุรุรำษฎร์รังสรรค์

  20. ชุมชนบ้ำนหนองบัว

  21. บ้ำนบะยำว

  22. ห้วยหว้ำวิทยำคม

  23. โคกงำมวิทยำคำร

  24. บ้ำนโคกกว้ำง

  25. บ้ำนโนนค้อ

  26. บ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

 อยู่ระหว่างดำาเนินการรอรับการประเมินในเดือนมีนาคม 2557
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 เชิงคุณภาพ

 1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์

 2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯ มีควำมสำมำรถพ้ืนฐำน ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนรู้  ด้ำนภำษำ   

ด้ำนสังคม  ด้ำนกำรเคลื่อนไหวและทักษะกำรรับรู้ของประสำทสัมผัส  ร่วมถึงพัฒนำกำรทั้ง  4  ด้ำน อย่ำงสมดุล 

 3. ครูปฐมวัยโรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯ จัดกิจกรรมกำรทดลองตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

 4. ครูและเด็กโรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯ มีเจตคติที่ดีต่อทำงวิทยำศำสตร์

 5. ผู้บริหำรโรงเรียนน�ำร่องโครงฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูปฐมวัยจัดประสบกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ระดับปฐมวัยให้เด็กมีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรวำงรำกฐำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในระดับสูงต่อไป

 6. โรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯ จัดกิจกรรม “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย” ได้อย่ำงมีคุณภำพ

และเป็นแบบอย่ำงให้กับโรงเรียนอื่นได้

 7. โรงเรียนน�ำร่องโครงกำรฯ ได้รับตรำสัญลักษณ์พระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย”  

ทุกโรงเรียนแสดงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลในด�ำเนินงำนจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย

 8. สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สัปดำห์ “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 2013” 

ให้ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยทั้งโรงเรียนในโครงกำรฯ โรงเรียนทั่วไป แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบกำรณ์ในกำร 

จัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ของเด็กในกำรเรียนรู้  
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 ปัญหาและอุปสรรค

 1. กำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน สื่อ วัสดุอุปกรณ์จ�ำกัด ไม่เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 2. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่แปรผันตำมกลุ่มเป้ำหมำย (กลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้นแต่งบประมำณ 

ลดลง 50%)

 3. โรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก  กำรคัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงกำรฯ จึงไม่เป็นไป 

ตำมเกณฑ์ที่โครงกำรก�ำหนด

 ข้อเสนอแนะ

 1. ปรับระบบกำรบริหำรงบประมำณให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับกระบวนกำรพัฒนำ

 2. กระบวนกำรท�ำงำนควรเน้นกำรสังเกตชั้นเรียน พำคิด พำท�ำ 

 3. ลดเกณฑ์จ�ำนวนเด็กนักเรียนในกำรคัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
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25. โครงการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย แบบเครือข่าย 
 ปีการศึกษา 2556

  1. ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยของ สพฐ.  

 2. ค่ำส�ำเนำเอกสำรกำรประเมินกำรประเมิน

 3. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมกรอบแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต้นแบบ/เครือข่ำย  

ผลการดำาเนินงาน
เชิงปริมาณ

 ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย   

ปีกำรศึกษำ 2556  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป

ที่ รายการ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

เครือข่าย

1 จ�ำนวนโรงเรียน 3 3

2 จ�ำนวนครู 22 15

3 จ�ำนวนนักเรียน 941 398

ตารางที่ 2  แสดงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ รายการ
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

คิดเป็นร้อยละ (%)

ศูนย์เด็กปฐมวัย

ต้นแบบเครือข่าย

คิดเป็นร้อยละ (%)

1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 100 94.05

2 ด้ำนกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรถำนศึกษำ 100 97.92

3 ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อม  100 83.33

4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรสถำนศึกษำ 100 85.42

5 กำรพัฒนำเด็กทุกด้ำนอย่ำงสมดุลตำมศักยภำพ 100 83.33
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 จำกตำรำงที่ 2 ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ในปีกำรศึกษำ 2556 

ตำมองค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ 100  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำยองค์ประกอบ

ด้ำนกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมำกท่ีสุด รองลงมำ ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรสถำนศึกษำ และด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อม กำรพัฒนำเด็กอย่ำงสมดุลรอบ

ด้ำน ตำมล�ำดับ

   

 เชิงคุณภาพ

 1. ได้ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือ

ข่ำยปีกำรศึกษำ 2556 

 2. ได้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผนพัฒนำโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต้นแบบเครือข่ำย

 ปัญหาและอุปสรรค

   โรงเรียนไม่น�ำผลกำรประเมินฯไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม

 ข้อเสนอแนะ

 1.  สนับสนุนให้มีกำรวิจัยประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมชนิดและประเภทของโรงเรียน 

 2.  โรงเรียนทุกโรงเรียนสำมำรถองค์ประกอบประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยไปใช้ในกำร

พัฒนำงำนได้  
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26. โครงการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555

ผลการดำาเนินงาน

 เชิงปริมาณ

 1. ได้ผลกำรประเมนิพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์-จติใจ ด้ำนสงัคม และด้ำนสตปัิญญำของนกัเรยีน

ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2555 ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 1 โดยแยกเป็น

     โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย สพฐ.  จ�ำนวนทั้งสิ้น  16  โรงเรียน

    1.1 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบที่เป็นโรงเรียนอนุบำลประจ�ำจังหวัด  จ�ำนวน 1  โรงเรียน 

  1.2 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบที่ไม่ใช่โรงเรียนอนุบำลประจ�ำจังหวัด จ�ำนวน  2 โรงเรียน 

  1.3 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย   จ�ำนวน  3  โรงเรียน 

  1.4 โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

จ�ำนวน  6  โรงเรียน

  1.5 โรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 4 โรงเรียน

  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน  159  โรงเรียน

 2. ได้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำ 

ปฐมวัยพุทธศักรำช 2546 ปีกำรศึกษำ 2555 ในภำพรวมพัฒนำกำรทั้ง 4  ด้ำน จ�ำแนกตำม 

ระดับคุณภำพ  (โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยของ สพฐ.)

พัฒนาการ
ร้อยละของเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้ำนร่ำงกำย 92.71 4.17 3.13

ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ 95.83 3.13 1.04

ด้ำนสังคม 97.92 2.08 0

ด้ำนสติปัญญำ 86.46 8.33 5.21

 จำกตำรำงที่ 1 พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546  

ปีกำรศึกษำ 2555 พัฒนำกำรด้ำนสังคม อยู่ในระดับดีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.92 รองลงมำ พัฒนำกำร 

ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ  ด้ำนร่ำงกำย และด้ำนสติปัญญำ ตำมล�ำดับ
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

พุทธศักรำช 2546 ปีกำรศึกษำ 2555 ในภำพรวมพัฒนำกำรทั้ง 4  ด้ำน จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ  

(โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยของ สพป.ขอนแก่น เขต 1)

พัฒนาการ
ร้อยละของเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้ำนร่ำงกำย 85.64 13.67 0.69

ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ 93.07 6.38 0.55

ด้ำนสังคม 95.04 4.96 0

ด้ำนสติปัญญำ 81.70 16.30 1.97
 

 จำกตำรำงที่ 2 พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช2546 ปีกำรศึกษำ 

2555   พฒันำกำรด้ำนสงัคม อยูใ่นระดบัดมีำกทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 95.04  รองลงมำ พฒันำกำรด้ำนอำรมณ์-จิตใจ  

ด้ำนร่ำงกำย และด้ำนสติปัญญำ ตำมล�ำดับ

เชิงคุณภาพ

  1. เด็กปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2555 มีคุณภำพในภำพรวมของพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนอยู่ในระดับดี  โดย

พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยด้ำนสังคมมีค่ำเฉลี่ยร้อยละมำกที่สุด รองลงมำ คือ ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจด้ำนร่ำงกำย 

และสติปัญญำ ซึ่งแสดงว่ำกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 2. น�ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยระดับเขตพื้นที่  

ปัญหาและอุปสรรค

 1. คณะอนุกรรมกำรมีหลำยชุด ท�ำให้ควำมเข้มในกำรประเมินฯ ตำมแนวทำงกำรประเมินฯ แตกต่ำงกัน

 2. โรงเรียนไม่น�ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะ

 1.  สนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย

 2.  สร้ำงควำมตระหนกัให้ครผููส้อนน�ำแนวด�ำเนนิกำรประเมนิไปปรบัใช้ในกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้

ระดับปฐมวัย 


