จุดเน้นที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรมชุมนุมและโครงการทีม่ ุ่งปลูกฝังให้นักเรียน
มีทัศนคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทเี่ หมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน
พากเพี ย ร มีส ติ ป ั ญ ญาและความรอบคอบ เพื ่อ ให้ น ัก เรี ย นพร้ อ มต่ อ การเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้ า นวั ต ถุ สัง คม
สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถเป็นทีย่ อมรับของสังคมและมีชิวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข

ผลการด�าเนินงาน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนก่น เขต 1 มี
ทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง คือผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท�างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
และการปฏิบัติตนได้อย่างบรรลุตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สะท้อนออกมาในรูป 4 มิติ โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย
เดียวกัน มุ่งให้นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ีขึ้น รู้จักพึ่งตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน
มีค วามสามัค คี มีคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและภู ม ิใ จในวั ฒ นธรรมไทย มีจิ ต อาสา รู ้ จั ก รั ก ษาสิง่ แวดล้ อ ม และ
มีพฤติกรรม “อยู่อย่างพอเพียง” อย่างยัง่ ยืน และโรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย สอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของผูเ้ รียน เพื่อบ่มเพาะให้ผเู้ รียนเกิดคุณลักษณะ “อยูอ่ ย่างพอเพียง” อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
จุดเน้น

จุดเน้นที่ 1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
จุดเน้นที่ 2 เด็กด้อยโอกาสได้รบั โอกาสทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรูต้ ามหลักสูตร
และอัตลักษณ์แห่งตน
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนทีเ่ รียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน
และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นที่ 4 นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
จุดเน้นที่ 5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จดั ท�าโครงการที่สนองกับจุดเน้น มาตรการ
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ที่ 3 จ�านวน 3 โครงการ คือ
รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
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1. โครงการสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2. โครงการแกนน�าจัดการเรียนร่วม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบการจัดค่ายเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จุดเน้นที่ 1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
จุดเน้นที่ 2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
จุดเน้นที่ 5 เด็กกลุ่มทีต่ ้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดอบรมนักเรียนพิการเรียนร่วมการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษาให้ครูการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้ครูการ
ศึกษาพิเศษ และนักเรียนพิการหรือทีม่ ีความบกพร่องทางการศึกษา/หรือเด็กทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผ่านการคัดกรอง/วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีถ่ ูกต้อง นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนพิการหรือที่
มีความบกพร่องทางการศึกษา/หรือเด็กทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยผ่านการคัดกรอง/วินิจฉัยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 324 คน มีเป้าหมาย
ในโครงการโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม 92 โรงเรียน และเด็กพิการเรียนร่วม 1,911 คน
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 324 คน มีเป้าหมายในโครงการโรงเรียนแกนน�า
จัดการเรียนร่วม / เรียนรวม 92 โรงเรียน และเด็กพิการเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1,634 คน
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาสือ่ /นวัตกรรม / เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสมส�าหรับเด็กพิการเรียน
ร่วมโดยได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนาอบรม คือ จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้
ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โรงเรียนละ 2 คน ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม
72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (162 โรงเรียน) และ
จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-3
สิง หาคม 2557 ณ โรงแรมขอนแก่ น โฮเต็ ล วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่อ การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดย
ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จ�านวน 153 โรเรียน มีโรงเรียน
แกนน�าจัดการเรียนร่วม 92 แห่ง โดยได้พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโนน
รังวิทยาคาร โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส�านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) และโรงเรียน
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด และมีโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมห้องคู่ขนาน (ออทิสติก) 3 แห่ง คือ โรงเรียน
บ้านทองหลาง โรงเรียนบ้านโนนม่วง และโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง โรงเรียนด�าเนินการคัดกรองนักเรียนพิการ
เรียนร่วมตามเกณฑ์และวิธกี ารคัดกรอง ด้วยแบบคัดกรองมาตรฐาน ตามแบบคัดกรองตามประกาศคณะกรรมการ

112

รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

พิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาเรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. 2556 และแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และ
ออทิซึม (KUS – SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs) และจัดท�าเอกสารแนวทางการด�าเนินงานการ
จัดการเรียนร่วม ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด�าเนิน
งานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและนักเรียนพิการได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม มีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนร่วมมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�าหรับเด็กพิการ
เรียนร่วม ได้รบั การพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และการบริหารจัดการ
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) เด็กพิการในโรงเรียนได้รบั สิ่งอ�านวยความสะดวก สือ่ บริการ และความ
ช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษาเหมาะสม สอดคล้อง ตามความต้องการจ�าเป็นของแต่ละบุคคลทีก่ �าหนดในกฎ
กระทรวง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษาส�าหรับเด็กพิการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาสื่อ /นวัตกรรม / เทคนิควิธี
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสมส�าหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กทีม่ ีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับสิง่ อ�านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออืน่ ใดทางการ
ศึกษาเหมาะสม สอดคล้อง ตามความต้องการจ�าเป็นของแต่ละบุคคลที่กา� หนดใน กฎกระทรวงความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กพิการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียนใช้ในการพัฒนาสื่อ 67 โรงเรียนๆ ละ 2,000 บาท และพัฒนาโรงเรียนต้น
แบบเรียนรวม 3 โรงๆ ละ 50,000 บาท ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาให้เข้า
ถึงและใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบคูปอง
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนทีเ่ รียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน
และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว มีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและศึกษารูปแบบใน
การเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ได้จดั การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางโดยจัดให้มีความยึดหยุน่ เนื่องจากความพร้อมของแต่ละครอบครัว
ความเชื่อทีแ่ ตกต่างกัน และด้านวัดและประเมินผลส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ร่วมกับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว วางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ในการวัดและประเมินผล
โดยการทดสอบ สัมภาษณ์ และการน�าเสนอผลงานของนักเรียน ก�าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ที่มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอน
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ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการจัดการศึกษา แบบสถานประกอบการ
จ�านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จ�านวน
4 ครอบครัว
1. บ้านเรียนดวงตะวัน
2. บ้านเรียนต้นธรรม
3. บ้านเรียนอุปศาลา
4. บ้านเรียนจอห์น
จดทะเบียนกับส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนักเรียน จ�านวน 6 คน
แยกตามระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 2 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จ�านวน 2 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 1 คน
ครอบครัวทีม่ ีประสบการณ์จะจัดการศึกษาโดยการปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
การที่หลากหลาย ยึดหยุ่น และมีความเป็นอิสระมากขึ้น ด้วยการสลายความเป็นวิชา และคาบเรียนการสอนลง
มุ่งไปในทางตอบสนองความสนใจของผู้เรียน และสร้างกระบวนการเรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวัน ในความ
แตกต่างนั้นสามารถพบลักษณะร่วมที่ควรเป็นแกนหลักของการศึกษาเรียนรู้แบบบ้านเรียนได้ ดังนี้
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ยึดหยุน่ ตรงกับความสนใจ ความถนัดของตัวผูเ้ รียนท�าให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการ
และประสบการณ์ความส�าเร็จได้ตามธรรมชาติ และศักยภาพของตน
2. สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกวิถีทาง ท่ามกลางการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และการจัดกิจกรรม
เป็นการเฉพาะ ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ
3. ปรับเปลีย่ นการศึกษาจากแบบสหศึกษามาเป็นแบบปัจเจกบุคคลบนฐานของความรัก ความเมตตา
ใกล้ชิดส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทีไ่ ด้รับ
การศึกษาโดยครอบครัว ได้เข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนกัลยาณวัตร ในด้านพัฒนาผู้เรียน ได้จัดท�า
บัตรประจ�าตัวนักเรียนทีจ่ ัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้ได้รับสิทธิในการขอใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้แก่นักเรียนทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้ไปศึกษาและฝึกงานด้านอาชีพ
แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลชนบท และด้านการท�าอาหารกับพ่อครัวมืออาชีพ ที่โรงแรมโฆษะ
และจัดส่งข้อมูลครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้สา� นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน จ�านวน 33,984.- บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
จ�านวน 1,625.- บาท
3. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ�านวน 2,555.- บาท
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณาตัดสินและอนุมัติการศึกษาให้ผู้เรียนทีผ่ ่านมาตรฐานตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และออกหลักฐานการศึกษาที่จบในช่วงชั้นแก่ผเู้ รียน โดยใช้แบบพิมพ์และปฏิบัตติ ามวิธกี ารออก
เอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด
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ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามหลักสูตร 4 ด้าน

1. การพัฒนารายตัว
เป็นเด็กทีม่ ีความสนใจสิง่ รอบตัวค่อนข้างมาก ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในเรื่องศิลปะความคิด
สร้างสรรค์ เรื่องภาษาและการคิดรวบยอด และสนุกกับการได้พัฒนาและใช้เวลากับการสร้างสรรค์ผลงาน
และความคิดต่าง ๆ มีความเพียรพยายามในการท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ส�าเร็จ เข้าใจจุดอ่อนของตนในเรื่องควบคุมอารมณ์
มีพัฒนาการในการควบคุมอารมณ์ดีขึ้นมาก ดูแลน้องและเล่นกับน้องได้นานขึ้น
2. ทักษะชีวิต
สามารถดูแลตัวเองได้ในเรื่องอาหาร การแต่งตัว อาบน�า้ แปรงฟัน เข้าใจและรู้จักการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ (ให้ครบ 5 หมู่) สามารถไปพักค้างค้นกับครอบครัวของเพื่อน รวมถึงการไปร่วมธรรมยาตรา
ได้โดยผู้ปกครองไม่ได้ไปด้วย เวลาเดินทางจะจัดกระเป๋าและรับผิดชอบของเอง เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ีกับคนรอบข้าง สุภาพ ค่อนข้างขี้อายบ้าง แต่สามารถเข้าไปเล่น
กับเพื่อนใหม่ได้ อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวต่อค�าพูดและปฏิกิริยาของคนรอบข้าง และไม่ค่อยยอมง่าย ๆ ถ้าคิดว่า
ตนเองเป็นฝ่ายถูกหรือถ้าคิดว่าตนถูกเอาเปรียบ ปีนีค้ วบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมาก ปรับตัวรับความแตกต่างของ
เพื่อน ๆ
3. การคิดและการเรียนรู้
มีนิสัยรักการอ่าน ชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เข้าใจเรื่องยาว เนือ้ หา
ที่ซับซ้อนได้ ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่านให้ฟังจะถามทันทีและให้อธิบายจนเข้าใจ อ่านหนังสือภาษาไทยและอังกฤษ
ที่เนื้อหาง่าย ๆ ได้ แต่จะอ่านภาษาอังกฤษได้มากกว่าภาษาไทย เวลาว่างบางวันอ่านหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)
เองถึงวันละ 3 - 4 เล่ม ชอบเรียนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ และน�าสิง่ ทีไ่ ด้ฟังหรือเรียนรู้มาผูกเป็นเรื่องราวหรือสร้างสรรค์
เป็นงานศิลปะของตนเอง ชอบแต่งเรื่องและเขียนเรื่องราวเอง พยายามสะกดค�าเองตามความเข้าใจ และให้
ช่วยสะกดค�าบางค�าให้หรือเวลาอ่านจะให้ชี้ให้ดูว่าค�าที่อ่านนั้นว่าอยู่ตรงไหน สะกดอย่างไร
4. ความรู้
เรียนรู้ค�าศัพท์และหลักภาษาไทยผ่านเรื่องราวนิทาน เรื่องสัน้ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการเรียน สามารถอ่าน
หนังสื่อเองได้ แต่ยังต้องช่วยในค�าที่ยาก ชอบประสมค�าและสะกดค�าแปลก ๆ
จุดเน้นที่ 4 นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มคี วามเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้นักเรียน
2. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
ได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์จากการจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ของทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาความ
สามารถได้เต็มตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ ได้เรียนจากสิ่งใกล้ตัวเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตจริง สามารถสร้างองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติไปพร้อมกัน
รายงานผลการดำาเนินงาน
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ทัง้ ยังเกิดความตระหนักในเรื่องความสามัคคี การท�างานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทัง้ ยังเกิด
ความตระหนักในเรื่องความสามัคคี การท�างานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาตนเองและ
ผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข และนักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถด้าน
การค� า นวณ (Numeracy) โดยใช้ ส อื ่ การบูร ณาการ การคิ ด เลขสู่ ก ารแก้ โ จทย์ ห รื อ สถานการณ์ ป ั ญ หา
คณิตศาสตร์ และได้อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จ�านวน 162 คน มีสื่อการบูรณาการ การคิดเลข สู่การแก้โจทย์/สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์
ใช้ในชั้นเรียนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่ การบูรณาการการคิดเลขสู่การแก้โจทย์/สถานการณ์
ปัญหาคณิตศาสตร์ และครูน�าไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้น

จุดเน้นที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
จุดเน้นที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กา� หนด และสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
จุดเน้นที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา
จุดเน้นที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก�าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ
จุดเน้นที่ 6 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก�าลังใจ ได้รบั การจูงใจในการพัฒนาผูเ้ รียนเต็มศักยภาพ
จุดเน้นที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนทีแ่ สดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ
เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
จุดเน้นที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
จุดเน้นที่ 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ทีม่ ุ่งมัน่ พัฒนาการศึกษา
ของชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
จุดเน้นที่ 10 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 บริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ ี ยึดการสร้างความเข้มแข็ง
ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ�านาจและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จดั ท�าโครงการที่สนองกับจุดเน้น มาตรการ
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ที่ 4 จ�านวน 6 โครงการ คือ
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1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ
2 . โครงการปรับปรุง ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Multi-User
3 . โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพร่างกายด้วยกิจกรรมเอโรบิคและโยคะ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้
6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
จุดเน้นที่ 2 และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานทีก่ �าหนด และสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
จุดเน้นที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา
ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ น้นอาเซียน
ให้สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook
2. จัดกิจกรรมวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม 2557) หรือสัปดาห์อาเซียน (สิงหาคม)
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาสมาชิก
อาเซียน (ภาษาเวียดนาม) พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับโรงเรียน
4. สร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และส่งเสริมให้โรงเรียนทั่วไปในเขตพื้นที่การศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

ผลการด�าเนินงาน

1. อบรมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาเซียนของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ASEAN
Curriculum Sourcebook และการผลิตสื่ออาเซียนแบบมัลติมีเดีย มีผู้เข้าอบรมจ�านวน 100 คน ผลการอบรม
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
2. อบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาเวียดนาม) หลักสูตร 30 ชั่วโมง มีเข้ารับการอบรมจ�านวน
30 คน ผลการอบรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
3. จัดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21ในกิจกรรม
พาทีสร้างสรรค์ และโต้วาทีภาษาอังกฤษ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม 2557)
หรือสัปดาห์อาเซียน (สิงหาคม)
5 จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของเขตพื้นที่
การศึกษาคือ ศูนย์อาเซียน Learning School โรงเรียนบ้านบ่อแก และส่งเสริมให้โรงเรียนทัว่ ไปในเขตพื้นที่
รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
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การศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยให้ศูนย์อาเซียนทีเ่ ขตพื้นทีก่ �าหนดขึ้นอีก 7 ศูนย์ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015
จุดเน้นที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัด
การเรียนรู้
1. มีสื ่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศส�า หรั บ ครู 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ระดั บ ชั ้น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ครูทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. ครูมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
4. นักเรียนทุกคนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ผลการด�าเนินงาน

1. ครูสามารถเลือกใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ น�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลาย
2. ครูสามารถพัฒนาระบบการใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเต็มตามศักยภาพ
จุดเน้นที่ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก�าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ
จุดเน้นที่ 6 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก�าลังใจ ได้รบั การจูงใจในการพัฒนาผูเ้ รียนเต็มศักยภาพ
จุดเน้นที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนทีแ่ สดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ
เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
จุดเน้นที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
จุดเน้นที่ 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ทีม่ ุ่งมัน่ พัฒนาการศึกษา
ของชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาด้านศีล สมาธิ ปัญญา จ�านวน 172 คน
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านศีล สมาธิ ปัญญา และเสริมสร้างคุณธรรม
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ จ�านวน 172 คน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก�าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ ได้รับการ
จูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพเป็นเชิงประจักษ์และได้รับการ
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
และอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
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ผลการด�าเนินงาน

1. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการปลูกฝังสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างยั่งยืน
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ทมี่ ุ่งมัน่ พัฒนาการศึกษาของชาติและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม
3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการใช้แผนพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
4. ใช้รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับนโยบายและตอบสนองต่อความ
ต้องการจ�าเป็นของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาสูค่ วามเป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส�าคัญใน
การที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ นับเป็นพื้นฐานที่ดีส�าหรับนักเรียนที่จะประกอบอาชีพในอนาคต
6. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกระบวนการพัฒนาสมรรถนะสามารถปรับเปลี่ยน
แนวคิดทัศนคติการพัฒนาตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบครูมีความตระหนักทีจ่ ะพัฒนา
ตามความต้องการของตนมากขึ้น สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาครูมากขึ้นการลงทุนเกิดความคุ้มค่า ครูปรับ
เปลี่ยนกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอันเกิดจากการพัฒนามากขึ้น ใช้กระบวนการวิจยั
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมากขึ ้น และมีง านวิ จั ย อัน เป็ น ส่ ว นหนึง่ ของงานการสอนเพื ่อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และมีกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างครู สถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ปรากฏมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในด้าน
การสอนสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานทาง
การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558
7. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกระบวนการพัฒนาสมรรถนะปรากฏผลงาน
ทีแ่ สดงถึงคุณภาพของบุคลากรและองค์กร คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก ผลงานและรางวัลชนะเลิศเหล่านีเ้ ป็นส่วนส�าคัญทีส่ ่งผล
ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และยังใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และในส่วนของบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท�างาน ตามมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 3 มาตรฐาน 17 ตัว
บ่งชี้ ซึ่งก�าหนดผลส�าเร็จเชิงคุณภาพไว้ทีม่ าตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 4 ตัวบ่งชี้
และ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 8 ตัวบ่งชี้ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
8. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้คณ
ุ ภาพของผูเ้ รียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้ า หมาย ตั ว ชี ้วั ด ตามหลัก สูต รทีก่ � า หนด จึ ง ยึด หลัก ในการบริ ห ารงานโดยการกระจายอ�า นาจใช้ ร ะบบ
คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ประกอบกับบุคลากรภายใน
รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
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กลุ่มทุกคนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาในการให้บริการ โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทีท่ ันสมัย
ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ มีการวางแผนในการด�าเนินงาน
ครอบคลุมภารกิจงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกงานอย่างเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูล P-Obec , HRMS,
ข้อมูล 10 มิถุนายน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิกส์ การวางแผนในการด�าเนินงาน
ในรูปขององค์คณะบุคคล เน้นการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสในข้อมูล มีความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการ
จัดระบบให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความเสมอภาค
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วยวิธีทหี่ ลากหลาย เช่น การ Coaching
การสอนงาน การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรารถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจ�าสายงาน
(Fuctional Competency) เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Knowledge worker) ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกโดยเฉพาะยุคแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) และสังคมข่าวสาร (Information
Society) ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในการท�างานที่
สูงขึ้น งานถูกต้องรวดเร็ว และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกระท�าผิดวินัยและมีปัญหา
ในการร้องเรียนน้อยลง
9. ผู้บริหารโรงเรียน ครู ทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
เข้าใจหลักการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีในการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย
จุดเน้นที่ 10 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียน
3. ประเมินโรงเรียนในการจัดระบบดูแลนักเรียนให้เข้มแข็ง ระดับกลุ่มสถานศึกษา และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
4. ประกวดโรงเรียนในการจัดระบบดูแลนักเรียนให้เข้มแข็ง ระดับกลุ่มสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูลพื้นฐานนักเรียนทุกคน สามารถน�าไป
ใช้ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด�าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากรในการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เป็นกระบวนการและมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
5. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข
6. สัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น
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รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

7. ครูทรี่ ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลจากโปรแกรม Scan tool 3
8. ลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง
9. สถานศึกษาทีด่ �าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มาตรฐานคุณภาพ ระดับกลุ่มสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10.สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ด้าน ได้เป็นสถานศึกษาสีขาวดีเด่น

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
การกระจายอ�านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น

จุดเน้นที่ 1 สถานศึกษาทีไ่ ม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต�า่ กว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
จุดเน้นที่ 2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
จุดเน้นที่ 3 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง
โดยมุ่ ง การมีส ่ ว นร่ ว ม และความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผลการด� า เนิน งาน เพื ่อ ประโยชน์ ส ูง สุด ของนัก เรี ย นสร้ า ง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
จุดเน้นที่ 4 องค์คณะบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด คือคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มตามศักยภาพ
จุดเน้นที่ 5 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานทีส่ ูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น�าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
จุดเน้นที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้น�าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท�าโครงการทีส่ นองกับจุดเน้น
มาตรการ ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ที่ 5 จ�านวน 16 โครงการ คือ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2557
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
3. โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลือ่ นนโยบายตามกลยุทธ์ สพฐ.และตามแผนปฏิบัติการ
และกลยุทธ์ของ สพฐ.
รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผนการศึกษา
5. โครงการจัดท�าเอกสารรายงานผลการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1
6. โครงการการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 2557
7. โครงการประชาสัมพันธ์รายงานสาธารณะ
8. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจเกี ่ย วกั บ ระบบควบคุ ม ภายใน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
9. โครงการประชุมผู้บริการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย
10. โครงการงานปรับปรุงอาคารสถานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ�าปี
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชน
13. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้ สพป. และ
สถานศึกษา
14. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
จุดเน้นที่ 1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยก�าหนดนโยบาย วางแผนและบริหารจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด�าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท�ารายงานประจ�าปีท่เี ป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลในการก�าหนด
นโยบายวางแผนและบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่ ง สถานศึกษาน�าข้อมูลจากการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาจั ด ท�า รายงานและเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก ได้พัฒนาระบบการประกันภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และ
ด�าเนินการอย่างยัง่ ยืน ท�างานทีม่ ุ่งประโยชน์เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่า
ของการท�างานเป็นระบบ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก�าหนดเป้าหมายและ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

ด� า เนิน กิ จ กรรม/โครงการ ทีใ่ ช้ ผ ลการประเมิน ตนเอง ผลการประเมิน คุ ณ ภาพจากองค์ ก รภายนอกหรื อ
ผลการวิจัยทีส่ ถานศึกษาจัดท�าขึ้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอืน่ ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องเป็นฐานในการก�าหนดเป้าหมายหรือพัฒนาผู้เรียน และการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็น
ระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียนก็จะเป็นทีพ่ ึงพอใจกับผู้ปกครอง
ชุมชนและองค์กรหรือสถานประกอบการทีร่ ับช่วงต่อจากสถานศึกษาด้วยการด�าเนินงานทีท่ ุกคนมีจิตส�านึก
และความรับผิดชอบร่วมกันเช่นนี้ ระบบการประกันภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหาร
การศึกษาทีแ่ ท้จริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจนเป็นวิถีชีวิตในการท�างานของทุกคนเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา ส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
จุดเน้นที่ 2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการ
ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
จุดเน้นที่ 3 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง
โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

1. ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วน
ร่วมและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ ตามกรอบภารกิจการกระจาย
อ�านาจ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
รวมทัง้ การด�าเนินงานตามระบบของการบริหารงานของส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาตามบทบาทของ 3 องค์
คณะบุคคลในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ตามกรอบภารกิจการกระจายอ�านาจ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กระจายอ�านาจในการบริหารจัดการภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ประสานเชื่อมโยงการท�างานของ 3 องค์คณะบุคคลในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
เขตพื ้น ทีก่ ารศึ ก ษา(กพท.) คณะอนุก รรมการข้ า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาเขตพื ้น ทีก่ าร
ศึกษา(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษา) คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.) และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน
และสถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษา สร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ส�านักเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ได้ทราบถึงผลการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาใน 4 ด้าน ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัว่ ไป ท�าให้เกิดผลมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยว
กับความก้าวหน้าในการด�าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการด�าเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและปรับปรุงให้
รายงานผลการดำาเนินงาน
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกลไกกระตุ้น
ให้สถานศึกษาเล็งเห็นความส�าคัญเกิดความกระตือรือร้นในการขับเคลือ่ นนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ทั้งยังก่อให้เกิดความพยายามที่จะค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นหนึง่ ตามนโยบายส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ด้านคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการศึกษาของตนเอง สถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความพร้อมในการแข่งขันความเป็นเลิศ
สู่ประชาคมอาเซียน และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาสูงขึ้น ก้าวน�าสู่ความเป็นหนึ่ง
จุดเน้นที่ 4 องค์คณะบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด คือคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มตามศักยภาพ

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับ 3 องค์คณะบุคคลในส�านักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) และ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.) และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษา มีการติดตามผลการด�าเนินงาน มีแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน น�าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการด�าเนิน
งานของเขตพื้นที่และสถานศึกษา ได้ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจลงสู่การปฏิบัติ มีการก�ากับติดตาม รายงานเป็นระยะ ๆ สร้างกระแสน�า
สู่ความส�าเร็จ และมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากับองค์คณะบุคคล
อย่างมีส่วนร่วม โดยได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ในรูปแบบ 3 องค์คณะ และในรูปแบบ Area-Based
ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ�านวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1-17 คณะกรรมการ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) และ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งเป็นการเตรียมการให้สถานศึกษามีความพร้อมในการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษา ได้ทราบถึงศักยภาพของ
ตนเอง ศักยภาพของผู้อนื่ และรู้เท่าทัน สามารถรับการเปลีย่ นแปลงเพื่อก้าวสู่การแข่งขันความเป็นเลิศใน
ระดับอาเซียน ผลทีเ่ กิดส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการด�าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกลไกกระตุ้น
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รายงานผลการดำาเนินงาน
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ให้สถานศึกษาเล็งเห็นความส�าคัญเกิดความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กา� หนด
ไว้ทัง้ ยังก่อให้เกิดความพยายามทีจ่ ะค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาในสงกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นหนึง่ ตามนโยบายส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ด้านคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการศึกษาของตนเอง
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความพร้อมในการแข่งขัน
ความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน มีผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาสูงขึ้น ก้าวน�าสู่ความเป็นหนึ่ง
จุดเน้นที่ 5 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศ
ผู้น�าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
จุดเน้นที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้น�าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีมาตรฐานทีส่ ูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้นา� ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดย
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ นิเทศ ก�ากับ ติดตาม ในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการด�าเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ให้ความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร และสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับอาเซียน เช่น การเรียนรู้
ผ่านสือ่ อุปกรณ์ รูปภาพ วีดิทัศน์ นิทรรศการ การจัดกิจกรรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จดั ตั้งเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและมีโรงเรียน
เครือข่าย 7 แห่ง คือ
1. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสนามบิน
3. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
4. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
5. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อแก
6. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
7. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ก�าหนดแผนพัฒนานักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลงในแผนปฏิบัติการ มีโครงการ/กิจกรรม
รองรับ มีแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสือ่ สาร มีแผนงานพัฒนาโรงเรียนมิตรคู่พัฒนา
มีแผนงานพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในประชาคมอาเซียน ได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
รายงานผลการดำาเนินงาน
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ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา โดยมีการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ส�าหรับบุคลากร
ทางการศึกษา (English for Educator) โดยทีมอาสาสมัคร EVE Thailand และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอาเซียนผ่านเสียงตามสายในส�านักงาน สถานศึกษาจัดท�าแผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มี
หน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษาทุกระดับชั้น มีแผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่สอดคล้องตาม ASEAN SORCEBOOK และจัดท�าแผนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด (Thinking Skills) การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
(Communication-ICT) การท�างานร่วมกัน (Collaboration) และการเตรียมตัวเพื่อเป็นพลโลก (Internationalization) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมรับประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) มีแผนการจัดการ
เรียนรูท้ ่สี อดแทรกคุณลักษณะเด็กไทยในอาเซียน มีแผนการจัดการเรียนรูท้ ่สี อดแทรกความเป็นพลเมืองและพลโลก
และสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส�าคัญ มีเจตคติทดี่ ีเกี่ยวกับอาเซียน
มีทักษะพร้อมทีจ่ ะเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นส่วนหนึง่ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลายลักษณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู้เรื่อง
อาเซียน อาเซียนด้านการศึกษา เวลาเปิด-ปิด ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี หลักสูตรร่วมอาเซียน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ร่วมอาเซียน (หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551) ให้สอดคล้องกับ ASEAN Cumiculum Source
Book สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตร โดยมีวชิ าอาเซียนศึกษาในทุกระดับชั้น การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
ครูและการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครูในการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสือ่ สาร (ภาษาเวียดนาม)
การพัฒนาครูในการผลิตสื่อเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาครูในการใช้หลักสูตรโดยบูรณาการกับหลักสูตร ASEAN
SOURCE BOOK การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นักเรียนร่วมการประกวดแข่งขันเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีกจิ กรรม
การประกวดพาทีสร้างสรรค์ การโต้วาทีภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาเซียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับกลุ่มสถานศึกษา ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ และสถานศึกษา
ในสังกัดได้ด�าเนินการส่งเสริมการใช้หลักสูตรโดยบูรณาการ ASEAN SOURCE BOOK ด้านแรงงาน ส่งเสริม
การฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะแรงงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
คุณลักษณะที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้องมีในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
ผู้บริหาร
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์จ�ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช้ ICT
4. ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการด�าเนินงาน
ครูผู้สอน
1. ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3. ครูใช้หนังสือ ต�าราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้
4. ครูใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้การวัดแลประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน
ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
5. ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้
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อาเซียน

6. ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศ และในกลุ่มประชาคม
7. ครูใช้ประสบการณ์วิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

นักเรียน คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ก�าหนดเป็นลักษณะ 3 ด้าน คือ
1. ด้านความรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะพื้นฐาน
1. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา(ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในอาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา)
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
4. มีความสามารถในการท�างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. มีภาวะผู้น�า
3. เห็นปัญหาสังคมและลงมือท�าเพื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน
1. เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง
4. มีความสามารถในการจัดการ /ควบคุมตนเอง
3. ด้านเจตคติ
1. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน
2. ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน
3. มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน
4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม
5. ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา
6. ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็น 1 ด้านคุณภาพ การบริการ และการประสานงาน
จุดเน้น

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน ยึดมั่นในคุณธรรม ก้าวน�าสู่ความเป็นหนึ่ง” และเบญจ
ลักษณ์นักเรียน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท�าโครงการให้สนองกับจุดเน้น มาตรการ
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ที่ 6 จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจัดล�าดับการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสถานศึกษา และเพื่อเตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมเป็นเลิศสู่
อาเซียน

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท�าโครงการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
4 ด้าน ด้านคุณภาพ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านนโยบายส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จดั ท�าเครื่องมือในการติดตามและประเมิน
ผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ�านวน 4 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
ชุดที่ 2 ด้านโอกาสทางการศึกษา
ชุดที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
ชุดที่ 4 ด้านนโยบายส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาในสังกัด จ�านวน 162 โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเมิน
จ�านวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2557 ประเมินตนเอง โดยส่งแบบติดตามให้สถานศึกษาประเมินตนเอง
ตามแบบติดตาม จ�านวน 4 ชุด และให้รองผู้อา� นวยการส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบในกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้น ๆ และประธานกลุ่มสถานศึกษา รับรองการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา แล้วรายงานผลการประเมินตนเองให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงหรือร่องรอยการด�าเนินงาน

128

รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

ผลทีไ่ ด้มาน�ามาจัดล�าดับสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษา ผลจากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เกิดผลกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบาย “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน ยึดมั่นในคุณธรรม ก้าว
น�าสู่ความเป็นหนึง่ ” และเบญจลักษณ์นักเรียน ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ท�าให้เกิดผลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนี้
1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในการด�าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการด�าเนินงานของสถานศึกษา
สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกลไกกระตุ้นให้สถานศึกษา
เล็งเห็นความส�าคัญเกิดความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทั้งยังก่อให้
เกิดความพยายามที่จะค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
4. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ตามนโยบายส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้าน
คุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษาได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการศึกษาของตนเอง
6. สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความพร้อมในการ
แข่งขันความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน
7. ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาสูงขึ้น ก้าวน�าสู่ความเป็นหนึ่ง
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ส่วนที่ 5

ข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ได้ขับเคลือ่ นนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการของส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด�าเนินงาน ในรอบปี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
1. ควรส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนทีส่ อน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ตรงวิชาเอกโดยเฉพาะ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเน้นกระบวนการคิด
2. ควรส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี
ที่หลากหลายอย่างสม�่าเสมอ และสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ควรวางแผนการนิเทศและพัฒนาโดยก�าหนด นโยบาย เป้าหมายและมาตรการ พัฒนาครู
ผูส้ อนให้จดั ท�า และจัดหาสื่อ ครูแก้ปญ
ั หาโดยการท�าวิจยั ถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ
นิเทศติดตามผลด้วย รูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น รูปแบบศูนย์เครือข่าย การสะท้อนคิด การมีส่วน
ร่วมพาคิด พาท�า นิเทศออนไลน์ และ นิเทศทางไกล
4. ควรจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการสอน)
ที่สง่ เสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบอื่น ๆ
5. ควรจัดให้มีการพัฒนา/ส่งเสริมให้ครูคณิตศาสตร์จัดท�าเครื่องมือประเมินความสามารถ
ด้านการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนในห้องเรียน
6. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผ ู้ ส อนคณิต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ข องทุก โรงเรี ย นในสัง กั ด
ส�านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการคัดกรองนักเรียน และจัดท�าหลักสูตร
เพิ่มเติมพัฒนาความสามารถ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน
7. ควรจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ด ้ า นคณิต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนทุก โรงเรียน
8. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการค�านวณ (Numeracy)
ของนักเรียน
9. ควรพั ฒ นาความสามารถด้ า นการค� า นวณ (Numeracy) เพิ ่ม ขึ ้น เพื ่อ น�า มาใช้ ใ น
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และการจัดท�าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณส�าหรับครู น�าไป
ใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน
รายงานผลการดำาเนินงาน
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10. ควรมีการพัฒนาครูวิชาการด้านวัดและประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ขยายกลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมครูผู้สอนทุกคน โดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11. ควรจัดอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อสอบในคลังข้อสอบให้มีคุณภาพ
12. ควรพั ฒ นาระบบการวั ด และประเมิน ผลทัง้ ในระดั บ สถานศึ ก ษาและเขตพื ้น ทีก่ ารศึ ก ษาใน
รูปแบบออนไลน์ หรือ On web ซึ่งจะท�าให้เชื่อมโยง ประหยัดทรัพยากรและลดความซ�า้ ซ้อนของงาน อันจะ
ส่งผลให้ครูมีเวลาในการเตรียมการด้านการเรียนการสอนมากขึ้น
13. ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือร่วมกันตรวจสอบ
ดูแล เฝ้าระวัง อ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
14. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ควรด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนการสอนตามปกติและกิจกรรมเสริม
15. ครูควรออกแบบใบงาน สถานการณ์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ทั้งในระดับห้องเรียน
และโรงเรียน ให้ท้าทาย หลากหลาย ฝึกการใช้ค�าถามที่น�าไปสู่การคิดวิเคราะห์ให้เป็นขั้นตอน
16. ควรมีกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ระบบต่าง ใน 8 องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
17. ควรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครือข่าย
ในการดูแล ช่วยเหลือสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มีจ�านวนน้อย
18. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรม QA อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การน�าเสนอ Best Practiecs ด้าน QA
19. ควรด� า เนิน การต่ อ ยอดการพั ฒ นาครู ผ ู้ ส อนปฐมวั ย กลุ่ ม สนใจในลัก ษณะของการวิ จั ย และ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนิเทศภายใน
21. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยที่หลากหลาย
22. ถอดบทเรียนห้องเรียนที่ประสบผลส�าเร็จและเผยแพร่
23. ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือร่วมกันตรวจสอบ
ดูแล เฝ้าระวัง อ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
24. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ควรด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนการสอนตามปกติและกิจกรรมเสริม
25. ครูควรออกแบบใบงาน สถานการณ์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ทั้งในระดับห้องเรียน
และโรงเรียน ให้ท้าทาย หลากหลาย ฝึกการใช้ค�าถามที่น�าไปสู่การคิดวิเคราะห์ให้เป็นขั้นตอน
26. ควรจัดสรรงบประมาณให้ส�าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการค�านวณ (Numeracy) ของนักเรียน
27. ควรจั ด สรรงบประมาณส�า หรั บ พั ฒ นาความสามารถด้ า นการค� า นวณ (Numeracy) เพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้และการจัดท�าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณส�าหรับ
ครูน�าไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน
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28. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของโครงการให้มากขึ้น
29. ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น
เขต 1 ได้มีการคัดกรองนักเรียนและจัดท�าหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรียนทีม่ ีความ
สามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน
30. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
31. ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาระบบการใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
32. ควรมีการพัฒนาครูวิชาการวัดผลอย่างต่อเนื่อง
33. ควรพัฒนาครูเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อสอบในคลังข้อสอบให้มีคุณภาพ
34. ควรพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล On web

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้จดั กิจกรรมที่หลากหลาย แบบบูรณาการ 8 กลุม่ สาระการเรียนรูจ้ ดั กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การจัดท�าโครงการประจ�าปีการศึกษา จัดกิจกรรมสอดแทรกในกิจวัตรประจ�าวัน
2. ควรส่งเสริมให้มีกจิ กรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาและด�าเนินการอย่างจริงจัง โดยจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ในทุกระดับ
3. ควรจัดท�าเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และด�าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูห่ อ้ งเรียนและขยายผล
องค์ความรู้สู่ชุมชนของโรงเรียน
4. ควรสร้างความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการควบคุม ก�ากับ ดูแลอย่างจริงจัง เพื่อความ
ส�าเร็จในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ควรมีรางวัล หรือแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องในการน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้แก่สถานศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จ
6. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้น�าในการขับเคลือ่ นและน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
7. สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายผลการ
ขับเคลื่อนในลักษณะการสร้างเครือข่าย
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
1. ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ทัดเทียมกัน
2. ควรมีก ารวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นระดั บ ต� า บลในการ
รณรงค์ให้เรียนต่อ กศน.ส�าหรับเด็กที่จบ ม.3 ไม่เรียนต่อในระบบโรงเรียน
3. ควรพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานการรับนักศึกษาเข้าเรียนนอกระบบส�าหรับเด็กทีจ่ บการศึกษา
ภาคบังคับให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
4. กลุ่ ม พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การวั ด และประเมิน ผลการเรี ย นรู ้ ควรจั ด ท�า เครื ่อ งมือ ในการวั ด และ
ประเมินผลของครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
5. ควรเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นการด� า เนิน งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลือ นัก เรี ย นของสถาน
ศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและยั่งยืน
6. ควรพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม และสร้างเครือข่ายการด�าเนินงาน
7. ควรนิเทศติดตามการด�าเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม ตามกรอบ
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) การนิเทศ 100%
8. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบแกนน�าจัดการเรียนร่วมและขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนทัว่ ไปให้ครอบคลุม
พื้นที่ ในระดับกลุ่มสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด
9. พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ น �า การขั บ เคลือ่ นสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ น
ระดับต่างๆ
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือ สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมที่หลากหลาย
11. ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ท�าเครื่องมือในการวัดและประเมินผลของครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
12. ควรเพิ่ ม จ� า นวนทุน ให้ กั บ นัก เรี ย นมากขึ ้น เพราะยัง มีน ัก เรี ย นทีด่ ้ อ ยโอกาสอีก จ� า นวนมากที ่
ประสงค์ขอรับทุนพระราชทานฯ
13. ควรมีการจัดสรรงบประมาณด�าเนินงานให้ เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการลงพื้นทีต่ รวจเยีย่ มบ้าน
นักเรียนที่ขอรับทุนพระราชทาน
14. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องด�าเนินการอย่างจริงจัง อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น
15. มีกิจกรรมที่เหมาะสมให้เด็กได้ท�าและมีส่วนรับผิดชอบทั้งในโรงเรียนและชุมชน
16. จัดกิจกรรมที่เด็กชอบและสนใจ
17. สร้างความตระหนักและความเข้าใจปัญหาของเด็กกับผู้ปกครอง
18. ชุมชนและสังคมควรให้โอกาสและก�าลังใจนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ
19. จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกปี และขยายให้เป็นเครือข่ายมากขึ้นต่อไป
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
1. ควรก�าหนดแนวทางในการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และด�าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ
อย่างสม�่าเสมอ
3. ควรใช้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของบุคคล
4. ควรสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางการ
กระจายอ�านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. ควรสร้ า งความตระหนัก แก่ ผ ู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาทีเ่ กี ่ย วข้ อ งให้ เ ห็ น
ความส�าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2. ควรจัดท�าแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด�าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทีเ่ ป็น
รูปธรรม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งด้านแรงงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
4. ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการนิเทศกทุกเครือข่ายอย่างต่อเนือ่ งโดยระดับทรัพยากร
เพื่อการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน
5. ควรกระจายสือ่ ICT อย่างทัว่ ถึงและครอบคลุมสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความ
จ�าเป็นของ ICT ในยุคปัจจุบัน
6. ควรพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม และสร้างเครือข่ายการด�าเนินงาน
7. นิเทศติดตามการด�าเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม ตามกรอบ
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) การนิเทศ 100%
8. โรงเรียนควร จัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้ครบสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
9. ส�าหรับโรงเรียนทีม่ ีปัญหาในการเชื่อมต่อ Internet ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ได้อ�านวย
ความสะดวกให้โรงเรียนมารายงานข้อมูลที่ห้อง ICT ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับโครงการ เพื่อเจ้าของโครงการจะได้ด�าเนินการการท�างาน
ให้ตรงกับแผนงานทีว่ างไว้ได้ทันเวลา เพื่อการพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป
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11. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุในระดับสถานศึกษา ควรได้รับการอบรมพัฒนา และเพิ่ม
ทักษะความรู้ ความช�านาญเฉพาะด้าน เนือ่ งจากระเบียบฯ กฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านการเงินการคลัง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
12. ควรพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ตาม พ.รบ.ว่าด้วยการกระจายอ�านาจ ฯ
13. ควรมีระบบการควบคุม ก�ากับและติดตามผลการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
14. ควรมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรูด้ า้ นการจัดท�าบัญชีและการจัดท�างบการเงินให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ
เพื่อจะได้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามแนวทางที่ก�าหนด
15. ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารได้รับทราบและถือปฏิบัติ
16. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ควรให้โรงเรียนจัดท�าแผนงาน/โครงการรองรับ
กิจกรรมดังกล่าว ให้ครบทั้ง 4 กิจกรรมที่ สพฐ. ก�าหนด (ค่ายวิชาการ /คุณธรรมจริยธรรม /ลูกเสือเนตรนารี /
พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ / และกิจกรรม ICT)
17. ควรขยายผลเครือข่ายการนิเทศการศึกษาสู่ระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
รายวิชา
18. ควรสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศการศึกษาให้สามารถน�าไปสูก่ ารปฏิบัตจิ ริงในภาคสนามสูส่ ถานศึกษา
19. ควรก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการนิเทศการศึกษา ในลักษณะ
เป็นจุดเน้นเป็นด้านๆ ในแต่ละปี เพื่อให้เกิดแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น
20. ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความส�าคัญในการน�าระบบประกันคุณภาพภายในไปเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
21. สถานศึกษาควรก�าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
22. จัดระบบเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงถึงความส�าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานทัง้ ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็น 1 ด้านคุณภาพ การบริการ และการประสานงาน
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ควรจัดท�าข้อมูลแฟ้มมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องให้สมบูรณ์ มีการสรุปเป็นภาพรวม และจัดท�าข้อมูล
ย่อยก่อนสรุปเป็นรายระดับชั้นเรียน
2. การประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ควรสรุปภาพรวม
3. ควรประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน
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ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

1. นักเรียนทุกระดับชั้นควรมีโอกาสได้เรียนรู้การประกอบกิจกรรม ทางศาสนา (มัคนายกน้อย)
2. นักเรียนทุกระดับชั้นควรได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ตามระดับความสามารถ
3. ควรส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างทั่วถึง

ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

1. สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ผล O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 เป็นรายบุคคล เพื่อน�าไปใช้ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของนักเรียน
2. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3. สถานศึกษาควรมีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล

ด้านโอกาสทางการศึกษา

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี
2. ควรจัดท�าข้อมูลนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ/เด็กด้อยโอกาส ไว้เพื่อน�าไปพัฒนาให้เหมาะกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1. สถานศึกษาควรจัดท�าหลักสูตร สถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ให้เหมาะสมกับบริบท และท้องถิ่นของตนเอง
2. สถานศึกษาควรมีการปรับกระบวนทัศน์หลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาของสังคม ชุมชนและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
3. สถานศึกษาควรมีการจัดท�าสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกในการใช้
4. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็ง โดยจัดท�าข้อมูลทีเ่ ป็นระบบ
ต่อเนือ่ ง เป็นปัจจุบัน มีกระบวนการทีเ่ ป็น PDCA มีค�าสัง่ ทีร่ ับผิดชอบเป็นระบบ มีการด�าเนินงานโดยการ
มีส่วนร่วมขิงชุมชน ท้องถิ่น ทุกภาคส่วน
5. สถานศึกษาควรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ การด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีต่ ่อเนื่อง
โดยบุคคลภายใน และภายนอกสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ
พ.ศ.2553
6. สถานศึกษาควรมีการด�าเนินงานการเงิน พัสดุ ที่เป็นระบบ ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

ด้านสภาพแวดล้อม

1. สถานศึกษาควรมีระบบการควบคุม ดูแลความปลอดภัยโดยจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย
2. สถานศึ ก ษาควรมีก ารจั ด สภาพแวดล้อ มภายใน/นอก ทัว่ ไปของสถานศึ ก ษา เช่ น ห้ อ งพั ก ครู
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนาม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียน

รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
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