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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส�ำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)

1. โครงการปลูกฝังคุณธรรม ความส�ำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและเข้ารับการอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว สามารถน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

เชิงคุณภาพ
- ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมทั้งน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน อยู่อย่างพอเพียง ให้เกิดกับผู้เรียน
ได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และส่งผลให้โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง”
ได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำ�เนินงาน
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กิจกรรมที่ 2 และ 3 ปฏิบัติพุทธศาสนพิธีเบื้องต้น (มัคนายกน้อย) และจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์
ผลการด�ำเนินงาน
นักเรียน จ�ำนวน 340 คน เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและเฉลิมฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังวร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย โดย
นักเรียนจาก 5 โรงเรียน ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคไปร่วมแข่งขัน ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยวังน้อย จังหวัดปทุมธานี
1. การประกวดกล่าวค�ำอารธนาและถวายในพุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน
เหล่านาดี
2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสนามบิน
3. การประกวดกล่าวค�ำอารธนาและค�ำถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
4. การประกวดตอบปัญหาธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม
5. ประกวด VDO เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
เชิงปริมาณ
กิจกรรมภัยพิบัติในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญยิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องน�ำไปปฏิบัติ
และขยายผลต่อในสถานศึกษาของตน จึงก�ำหนดให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม  จ�ำนวน 200 คน  ร่วมกิจกรรมต้องร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม (ขบวนการลูกเสือ)
ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาการฝึกการผูกเงื่อนที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การลูกเสือ (การผูกแน่น) การปลูกป่าเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและที่ส�ำคัญที่สุดคือ การฝึกการผูกเรือ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัย
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เชิงคุณภาพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา
ตลอดทั้งช่วยเหลือชุมชน กรณีเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น ตลอดจนมีทักษะในการผูกเรือ โดยใช้ถังน�้ำมัด
ต่อกันผูกโยงด้วยเชือก (วิธีผูกคือการผูกแน่น ตามหลักการของลูกเสือ) สามารถน�ำไปช่วยเหลือ

ชุมชนในการขนสัมภาระ สัตว์เลี้ยง และขนย้ายผู้คน เมื่อเกิดอุทกภัยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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2. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดฝึกอบรมผู้ก�ำกับลูกเสือทุกประเภทรวมทั้งรองผู้ก�ำกับลูกเสือที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 120 คน

เชิงคุณภาพ
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาแผนที่-เข็มทิศ มากยิ่งขึ้น

2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�ำความรู้ ทักษะประสบการณ์ และวิธีการด�ำเนินการวิชาแผนที่-เข็มทิศ
ไปพัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษา หรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. โครงการอบรมปฏิ บั ติ ก ารค่ า ยสร้ า งสรรค์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก ไทย : การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น ไทย
และเอกลักษณ์ชาติไทย
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ�ำนวนทั้งสิ้น 135 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบ จ�ำนวน 45 คน และนักเรียน
จ�ำนวน 90 คน โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดค่ายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมประกอบด้วยวิธีการบรรยายวิถีชีวิตของความเป็นไทยตามระบอบประชาธิปไตย ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมร่วมกันสรุปแล้วส่งตัวแทนรายงานต่อที่ประชุมใหญ่และเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ ดังนี้ คือ
ฐานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ฐานศิลปวัฒนธรรม ฐานการละเล่นของไทย
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เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้รับผิดชอบที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยความมั่นใจ
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไทย โดยแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
(จากการประเมินหลังการฝึกอบรม) มีความรักและห่วงแหนวิถีชีวิตของความเป็นไทย สามารถวิเคราะห์และ
เลือกที่จะปฏิบัติท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ และน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์สู่สถานศึกษาได้ ด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข
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4. โครงการขับเคลื่อนขยายผลและการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูแกนน�ำและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ได้รับการสนับสนุน ด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 41 โรงเรียน
ผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง”   ในปี 2556 ส่งผลให้การขับเคลื่อน กลยุทธ์ที่ 2 ประเด็นที่ 2.4
มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง มากกว่าร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ
1. ผู ้ บ ริ ห าร ครู แ กนน� ำ  นั ก เรี ย นแกนน� ำ  และครู ผู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต ่ า ง ๆ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจ และความส�ำคัญของการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และสามารถขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง

5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ

ผลการด�ำเนินงาน
นักเรียน จ�ำนวน 340 คน เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและเฉลิมฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังวร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย โดยนักเรียน
จาก 5 โรงเรียน ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคไปร่วมแข่งขัน ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยวังน้อย จังหวัดปทุมธานี
1. การประกวดกล่าวค�ำอารธนาและถวายในพุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสนามบิน
3. การประกวดกล่าวค�ำอารธนาและค�ำถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
4. การประกวดตอบปัญหาธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม
5. ประกวด VDO เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
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สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

103

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึงและลดความเหลือ่ มลำ�้ ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
1. โครงการสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ผลการด�ำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 163 โรงเรียน
มีเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เช่น   ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น นายอ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น นายอ� ำ เภอบ้ า นฝาง และนายอ� ำ เภอพระยื น
ตลอดจนเทศบาลต�ำบลต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ
1. ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบ ถึง 16 ปี ได้รับการศึกษาตามความสนใจ ความถนัดเต็มตามศักยภาพ
ครบทุกคน
2. มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ
3. ประชากรวัยเรียนได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
4. มีภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ประชาชน ข้าราชการครู ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2, 3, 5 ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ เพิ่มโอกาสให้เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น ได้เข้าเรียนและส่งเสริมสถานศึกษาให้จัด
กิจกรรมแบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
เชิงปริมาณ
1. ประชุ ม สั ม มนาเกี่ ย วกั บ การสร้ า งความเสมอภาคเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ ผู ้ เรี ย นได้ รั บ การ
ศึกษาตามศักยภาพและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง โดยการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 163 โรงเรียน เพื่อให้ทราบแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง ได้เชิญวิทยากรจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 มาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยากรจากส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 4 มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปติดยาเสพติด
หรืออบายมุขต่าง ๆ
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2. การติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับสารวัตรนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สถานที่กลุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุม ร้านเกมส์ หอพักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ
เทศบาล/อบต.ใกล้เคียง

3. การประเมินสถานศึกษาที่ด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนได้น�ำระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนไปด�ำเนินการ
ในโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นศูนย์ประสานงานละ 1 แห่ง

4. การตรวจติดตามนักเรียนกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ที่มีแนวโน้มออกกลางคันในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จ�ำนวน 20 โรงเรียน เพื่อเป็นการติดตามนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้มีโอกาสเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนหาแนวทางให้การช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนใน
สังกัดได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษาต่อทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพเพื่อ
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็งมากขึน้ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รบั การดูแลช่วย
เหลือตามความเหมาะสม สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

105

กิจกรรมที่ 4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
เชิงปริมาณ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปัจจุบันมีจ�ำนวน 4 ครอบครัว นักเรียน 9 คน จ�ำนวนที่จดทะเบียนกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 1

เชิงคุณภาพ
ครอบครัวที่มีประสบการณ์จะจัดการศึกษาโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
การที่หลากหลาย ยึดหยุ่น และมีความเป็นอิสระมากขึ้น ด้วยการสลายความเป็นวิชา และคาบเรียนการสอนลง
มุ่งไปในทางตอบสนองความสนใจของผู้เรียน และสร้างกระบวนการเรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิตประจ� ำวัน ในความ
แตกต่างนั้นสามารถพบลักษณะร่วมที่ควรเป็นแกนหลักของการศึกษาเรียนรู้แบบบ้านเรียนได้ ดังนี้
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ทีย่ ดึ หยุน่ ตรงกับความสนใจ ความถนัดของตัวผูเ้ รียนท�ำให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการ
และประสบการณ์ความส�ำเร็จได้ตามธรรมชาติ และศักยภาพของตน
2. สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ สถานที่ ทุกวิถที าง ท่ามกลางการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน และการจัดกิจกรรมเป็นการ
เฉพาะ ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
3. ปรับเปลี่ยนการศึกษาจากแบบสหศึกษามาเป็นแบบปัจเจกบุคคลบนฐานของความรัก ความเมตตา
ใกล้ชิดส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมย่างมีความสุข
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กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้างทักษะวิชาชีพเพื่อการมีงานท�ำและมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
เชิงปริมาณ

1. ด�ำเนินการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในการฝึกออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบตั ิ
ท�ำแบบจริง โดยวัสดุเป็นสินค้า O-Sop ของโรงเรียน
2. อบรมจ�ำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 80 คน จ�ำนวน 3 วัน
3. โรงเรียน   จ�ำนวน  70  โรงเรียน
4. ครู พละ นักเรียนและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 255 คน
5. ระหว่างวันที่  12-14  กรกฎาคม  2556

เชิงคุณภาพ
1. ครูและนักเรียน มีความรู้และเพิ่มทักษะในเทคโนโลยี การบรรจุผลผลิตและการหีบห่อ
2. ครูและนักเรียน สามารถออกแบบ บรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
3. นักเรียน มีทักษะ มากขึ้น และปรับประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
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2. โครงการติดตามการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ น�ำไปเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงาน อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับผิดชอบ ด�ำเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการการจัดการ
เรียนการสอนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน
3. สถานศึกษาสามารถด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การมีส่วนร่วมประชาชน และชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ มีความรู้ พึงพอใจที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. โครงการโรงเรียนแกนน�ำจัดการเรียนร่วม
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 80 โรงเรียน ได้
รับการสนับสนุนการด�ำเนินงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วม นักเรียน
2. นักเรียนพิการทุกคนได้รับการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
นักเรียนพิการในวัยเรียนได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและได้รบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวก สือ่ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 80 โรงเรียน ได้
รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
2. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

109

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 ประสานแผนการประชุม อ.ก.ค.ศ.
ผลการด�ำเนินงาน
จัดท�ำเอกสารรายงานประจ�ำปี การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผู้บริหาร/ครู Master teacher ระดับกลาง ครูพื้นฐาน
ผลการด�ำเนินงาน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา   จ�ำนวน 165  คน  ครู   32  คน ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผน
ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และบริบทรอบตัว
ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี
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กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนาทางวิชาการ (Sympoium) แลกเปลีย่ นเรียนรูน้ ำ� เสนอ Best Practice เพือ่ คัดเลือกบุคคล
ให้รับรางวัล OBEC AWARDS
ผลการด�ำเนินงาน
1. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการขยายผล การวางแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ�ำนวน 168 คน

2. จัดสัมมนาทางวิชาการ (Sumposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�ำเสนอ Best Practice คัดเลือกบุคคล
ให้รับรางวัล OBEC Awards  ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 50 คน

3. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 ผ่ า นการประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคลในระดับดี
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4. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ผลการด�ำเนินงาน
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ UTQ  โดยจัดท�ำเป็นแบบสอบถาม
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาครูสอนนักเรียนที่ได้รับแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอน Tablet โรงเรียนละ 1 คน จ�ำนวน 163 คน

เชิงคุณภาพ
1. อบรมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ได้รับการแจกคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet)
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2. ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 6 และ 7 พัฒนาครูกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ทีม่ คี วามพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้ โดยใช้ Native speaker
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนละ 1 คน  จ�ำนวน 163 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์   โรงเรียนละ 1 คน  จ�ำนวน 163 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครูกลุ่มสาระอื่น นอกเหนือจากครูสาระภาษาอังกฤษ ตาม
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก กลุ่มเป้าหมายเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟังและพูด สื่อสารกับชาวประชาคมอาเซียนได้ เป็นภาษาที่สอง ครูวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เกิดความมั่นใจ สามารถสื่อสารและน�ำไปใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อไว้
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กิจกรรมที่ 8 และ 9 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรฐาน การย้าย คัดโอน และเกลี่ยอัตราก�ำลัง
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีจ�ำนวนผู้สนับสนุนการสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
ในโรงเรียน   จ�ำนวน 74 อัตรา ได้จัดสรรอัตราก�ำลังให้ไปปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็นกลุ่มสถานศึกษา 1-3 โรงเรียน
ซึ่งได้ปฏิบัติในทุกโรงเรียน และนอกจากนี้มีการย้าย การตัดโอน การเกลี่ยอัตราก�ำลังของข้าราชการครู
ในสังกัดเพื่อเป็นการเกลี่ยอัตราก�ำลัง และลดภาวการณ์ขาดแคลนอัตราก�ำลัง ดังนี้
1. ย้ายโดยการตัดโอนต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือน ต�ำแหน่งว่าง   จ�ำนวน    5  อัตรา
2. ตัดโอนต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่มีคนครอง                   จ�ำนวน    6  อัตรา
3. ย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล                                               จ�ำนวน    4  ราย
4. รับโอนจากต่างสังกัด                                                   จ�ำนวน    1  ราย
5. รับย้ายลงตัวต�ำแหน่ง                                                    จ�ำนวน   38  ราย
รวมเกลี่ยอัตราก�ำลังได้ทั้งสิ้น                                               จ�ำนวน  54  ราย
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา มีอัตราก�ำลังครูโครงการคืนครูให้นักเรียนสามารถลดภาระที่ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอนได้
2. ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเต็มที่นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. สถานศึกษาได้รับอัตราก�ำลังเพิ่มขึ้น สามารถลดความขาดแคลนครูผู้สอนในสถานศึกษาลงได้
4. จากการเกลี่ยอัตราก�ำลัง ท�ำให้ครูได้สอนตรงวิชาเอก ปฏิบัติงานเต็มความรู้ ความสามารถ มีขวัญ
ก�ำลังใจในการท�ำงานเกิดผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา
5. สถานศึกษามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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กิจกรรมที่ 10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ครู วิทยฐานะช�ำนาญการ ที่มีคุณสมบัติขอเลื่อนวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ และยังไม่ได้ส่งผลงาน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ๆ ละ 5 คน รวม 80 คน โดยให้แต่ละกลุ่มสถานศึกษาคัดเลือกครูเข้าร่วมอบรม
และผู้เข้าอบรมไปขยายผลต่อกับครูในกลุ่มสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดท�ำ
ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ ก�ำหนด โดยเชิญวิทยากรจากครูผู้ส่งผลงานและ
ได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. และแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไป
4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน เขียน การคิด ค�ำนวณ และการให้เหตุผล
และโครงการสร้างนักอ่านปั้นนักคิด
ผลการด�ำเนินงาน
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT และแนวการทดสอบ NT แบบใหม่ที่ทดสอบความสามารถ 3 ด้าน
คือความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคิดค�ำนวณ (Numeracy) และความสามารถ
ด้านการให้เหตุผล (Reasoning Ability)
2. วิเคราะห์นิยามและตัวชี้วัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคิดค�ำนวณ
(Numeracy) และความสามารถด้านการให้เหตุผล (Reasoning Ability)
3. ก�ำหนดมาตรการ 234 Literacy 15 นาทีสู่ความส�ำเร็จ เพื่อเป็นเป้าหมายในการด�ำเนินการพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการให้เหตุผลพร้อมกันทั้งเขต

4. จัดท�ำโปสเตอร์ ไวนิล แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้โรงเรียนน�ำไปประชาสัมพันธ์ต่อ
5. จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานตามมาตรการ 234 Literacy15 นาทีสู่ความส�ำเร็จ เพื่อให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมตามล�ำดับปฏิทินที่ก�ำหนด
6. จัดประชุมผู้บริหาร ประธานกลุ่มสถานศึกษาและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ กตปน. เพื่อชี้แจง
โครงการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การคิดค�ำนวณและการให้เหตุผล
7. จัดอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามมาตรการได้ครบทุกมาตรการ
8. จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนตามมาตรการทุกชั้น ตามระยะเวลาและปฏิทินที่ก�ำหนดแล้วจัดส่งสื่อใน
รูปแบบ CD ให้โรงเรียนน�ำไปใช้
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9. โรงเรียนด�ำเนินการตามมาตรการและน�ำผลงานมาจัดนิทรรศการในวันภาษาไทย
10. ตรวจสอบและคัดกรองความสามารถในการอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน
11. แปลผลความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องและสะท้อนผลกลับสู่โรงเรียนเพื่อร่วม
วางแผนพัฒนา

5. โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการด�ำเนินงาน
1. ได้จดั ท�ำแบบส�ำรวจการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน เพือ่ ให้โรงเรียนได้ตรวจสอบตนเองและ
ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านการด�ำเนินงาน
2. จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดทักษะเพื่อรองรับ
การอยู่ร่วมกับวังคมพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21
3. จัดอบรมครูทรี่ บั ผิดชอบงานอาเซียนศึกษาในโรงเรียน ทุกโรงเรียนเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา ตามกรอบของ ASEAN SOURCEBOOK
4. จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อให้ครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์มีกรอบ
การพัฒนานวัตกรรมของตนเองและส่งเข้าประกวดในงานประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
5. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
6. จัดสรรสือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนและการใช้ภาษาอาเซียนทุกชาติ ให้ศนู ย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัด
7. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่บุคลากรในส�ำนักงาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
8. นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาเวียนศึกษาโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน
9. ประเมินผลการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนร่วมกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10. น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และร่วมวางแผนพัฒนาต่อไป
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6. โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ผลการด�ำเนินงาน
1. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา  
จ�ำนวน  97  คน
2. ศึกษานิเทศก์                                   
จ�ำนวน   3  คน

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะให้เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนพัฒนาวิชาชีพโดยอาศัยโรงเรียนทั้งระบบเป็นฐาน พัฒนาส่งเสริมจิตวิญญาณ และอุดมการณ์
ของความเป็นครู ที่เน้นกระบวนการด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability รวมทั้งเพื่อสร้างชุมชน
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
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7. โครงการสร้างขวัญและก�ำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน

มีผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  จ�ำนวน 171 คน  บุรุษ  จ�ำนวน  59  คน  สตรี  จ�ำนวน 112  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
เหรียญ รจพ.บุรุษ   จ�ำนวน  49  คน    เหรียญ รจพ.สตรี  จ�ำนวน  87  คน

ชั้นตรา ทช.และเหรียญ  รจพ.  บุรุษ   จ�ำนวน  2  คน  
ชั้นตรา ทช.และเหรียญ   รจพ.  สตรี   จ�ำนวน  3  คน

ชั้นตรา ทช.บุรุษ     จ�ำนวน    6  คน     ชั้นตรา  ทช.สตรี        จ�ำนวน  13  คน

ชั้นตรา ทม.บุรุษ        จ�ำนวน  1  คน     ชั้นตรา ทม.สตรี    จ�ำนวน  7  คน
ชั้นตรา ตช.สตรี         จ�ำนวน  1  คน    ชั้นตรา ตม.สตรี     จ�ำนวน  1  คน
ชั้นตรา บม.บุรุษ        จ�ำนวน  1  คน
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8. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคลและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ หลังเกษียณอายุราชการ
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
มีผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 จ�ำนวน 66 คน มีผู้เข้าร่วมท�ำกิจกรรม 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.90

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีขวัญและก�ำลังใจและเตรียมตัวเพื่อเข้าวัยเกษียณ มากยิ่งขึ้น ได้ด�ำเนินการ
ปัจฉิมนิเทศ จ�ำนวน 60 คน ท�ำพิธีท�ำบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบเกียรติบัตรของที่ระลึก และจัดท�ำ
เกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน 60 ฉบับ เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีอันอีงามของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และข้าราชการในสังกัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้แสดงความยินดีกบั ผูเ้ กษียณ
อายุราชการ ได้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ตลอดไป
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1) พั ฒ นาผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน รวม 2 ครั้ง  จ�ำนวน 89 คน
2) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนหรือผูร้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
กลุ่มที่ 1  จ�ำนวน 31 โรงเรียน  เพื่อสะท้อนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่

3) ประชุมผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายยกระดับ O-NET  จ�ำนวน 50 คน เพื่อลงนามบันทึกข้อ
ตกลงและวางแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน
4) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนหรือผูร้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน  
จ�ำนวน 100 โรงเรียน เพื่อสะท้อนผลและปรับปรุงการจัดท�ำ SAR  ในปีการศึกษาต่อไป
5) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ�ำนวยการโรงเรียนส�ำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบ 3
จ�ำนวน 32 โรงเรียน เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาเครือ่ งมือประเมินมาตรฐาน และแบบเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา
ทั้งระดับพื้นฐานและปฐมวัย  จ�ำนวน 25 คน
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7) ประชุมชี้แจงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน  
163 โรงเรียน   เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐาน และการกรอกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา
ทั้งระดับพื้นฐานและปฐมวัย
8) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 163 โรงเรียน
9) จัดท�ำเอกสารรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ จ�ำนวน 163 เล่ม   
รายงานการสังเคราะห์ SAR ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2555  จ�ำนวน 50 เล่ม

เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลัก
เกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2) โรงเรียนได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จ�ำนวน 127 โรงเรียน   สมศ.แจ้งผลการประเมิน
อย่างเป็นทางการ 97  โรงเรียน  พบว่า รับรองมาตรฐาน 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71  ไม่รับรองมาตรฐาน
28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29
ปัญหาและอุปสรรค
1) การนิเทศเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ยังด�ำเนินการได้ไม่เต็มที่ หลายคนยังคิดว่าเป็นภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
2) สถานศึกษาบางแห่งยังไม่สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
1) สร้างความตระหนักให้บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ. / ศึกษานิเทศก์) ในการเป็น
ผู้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และใช้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) นิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/สถานศึกษา
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่   ควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ตรวจสอบฯ
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้น�ำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
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2. โครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศการศึ ก ษา โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น
มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (Effective Service Areas)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลการสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   มีระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา (เครือข่ายยกระดับคุณภาพ)
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกคน (26 คน) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 6 ด้าน ภายใต้กรอบการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศก เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านสื่อ ICT ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล และด้านเลขานุการ กตปน. ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2-5 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และมี
เครือข่ายการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 เครือข่าย และได้น�ำเสนอผลงานการปฏิบัติการนิเทศ
ที่ ดี เ ลิ ศ (Best Practice) ของศึ ก ษานิ เ ทศก์ ร ะดั บ จั ง หวั ด และมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการนิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ Area-Based
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามและส่งเสริม สนับสนุนและมีการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน และมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ในระดับกลุ่มสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจและเกิดขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3. โครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยรูปแบบ Area-Based
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   มีการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เป็น 17 กลุ่มสถานศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1 ต�ำบลท่าพระ ต�ำบลดอนหัน
2. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2 ต�ำบลบ้านหว้า ต�ำบลดอนช้าง
3. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3 ต�ำบลบ้านทุ่ม ต�ำบลแดงใหญ่
4. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4 ต�ำบลสาวะถี
5. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 5 ต�ำบลบ้านค้อ
6. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6 ต�ำบลศิลา
7. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7 ต�ำบลพระลับ ต�ำบลบึงเนียม
8. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8 ต�ำบลโคกสี ต�ำบลหนองตูม
9. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9 ต�ำบลเมืองเก่า ต�ำบลบ้านเป็ด
10. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 10 ต�ำบลในเมือง
11. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 11 ต�ำบลในเมือง
12. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12 ต�ำบลส�ำราญ ต�ำบลโนนท่อน
13. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13 ต�ำบลป่ามะนาว ต�ำบลบ้านเหล่า
14. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14 ต�ำบลบ้านฝาง ต�ำบลหนองบัว ต�ำบลโนนฆ้อง
15. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15 ต�ำบลโคกงาม ต�ำบลป่าหวาย
16. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16 ต�ำบลพระยืน ต�ำบลขามป้อม
17. กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17 ต�ำบลพระบุ ต�ำบลหนองแวง ต�ำบลบ้านโต้น

		

โดยมีรองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และศึกษานิเทศก์  เป็น
ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสถานศึกษา เพื่อดูแล ก�ำกับ ช่วยเหลือ สถานศึกษาในทุกด้าน

