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รายงานผลการดำาเนินงาน

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร 

และวางแผนการศึกษา 

ผลการด�าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ	ในวันที่	16	พฤษภาคม	-10	มิถุนายน	2557	ให้

กับ	โรงเรียนในสังกัด	จ�านวน	163	โรงเรียน	เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	ประจ�าปี	2557	(ข้อมูลวันที่	10	

มิถนุายน	2557)	ด้วยระบบ	Data	Management	Center	จัดเกบ็ข้อมูลท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน	(B-obec)			

จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน(M-obec)และการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารการ

ศกึษา(Education	Management	Information	system:EMIS)	ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน	จัดเก็บ

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาการบันทึกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)	ข้อมูลครุภัณฑ์(M-obec)	ข้อมูล

คอมพิวเตอร์	และข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

 เชิงคุณภาพ
	 การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจ�าปีการศึกษา2557	 โดยรายงานผ่านเว็บไซต์	 http:portal.

bopp-	obec.info/obec57/	การรายงานครบตามจ�านวนโรงเรียน		163		โรงเรียนและรายงานทันตามก�าหนด

	 การรายงานข้อมูลสิง่ก่อสร้างของโรงเรียน	 (B-obec)	 โดยให้โรงเรียนด�าเนินการปรับปรุงข้อมูล 

อาคาร	 	 ทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง	 	 ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ	www.bopp.obec.info	 การปรับปรุงข้อมูล 

โรงเรียนในสังกัดด�าเนินการปรับปรุง		รับรองข้อมูลครบ		จ�านวน		163		โรงเรียน

	 การรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา	 (Education	ManagementIn	 formation	

System:EMIS)	 ประกอบด้วยข้อมูลพื ้นฐานของโรงเรียน	 จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา	 

การบันทึกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน	 (EFA)	 ข้อมูลครุภัณฑ์	 (M-obec)	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน	ด�าเนินการรายงานครบ	จ�านวน	163	โรงเรียน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

8. โครงการจัดท�าเอกสารรายงานผลการด�าเนินงานส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 ได้ด�าเนินการรายงานผลการด�าเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 จ�านวน	 36	 โครงการ	 จ�านวน	 2	 งบ	 คือ	 

งบตามภาระงาน	 งบเพิ ่มประสิทธิผลกลยุทธ์	 ซึ ่งแต่ละโครงการได้ด�าเนินการตามนโยบาย	 สอดคล้อง 

กลยุทธ์	สนองจุดเน้น	ตัวชี้วัด	สพฐ.	และนโยบาย	จุดเน้น	ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 

เขต	 1	 ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการได้รวบรวมรายงานผลการด�าเนินงานโครงการจาก 

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องมาวิเคราะห์สรุป	 จัดท�าเอกสารรายงานผลการด�าเนินงานของ 

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 

จ�านวน	400	เล่ม

 เชิงคุณภาพ
	 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 	 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรายงาน 

ผลการด�าเนินงานของเขตพื ้นที	่ ในการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ		 

กลยุทธ์	 จุดเน้น	 ตัวชี้วัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 	 และของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 	 ให้ทราบถึง	 	 จุดเด่น	 จุดด้อย	 	 รวมทัง้ปัญหา	 	 อุปสรรค	 ในการด�าเนินงาน	 

และสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลสูงสุด

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย	์ 

ได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน	 บัญชี	 และพัสดุ	 ให้สถานศึกษาในสังกัด	 จ�านวน	 180	 เล่ม	 

เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเงิน	บัญชี	และพัสดุ	ให้ถูกต้องตามระเบียบ

 เชิงคุณภาพ
	 ส�านักงานเขตพื ้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 	 มีคู ่มือการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับงาน 

การเงิน	 บัญชีและพัสดุ	 	 ให้สถานศึกษาใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	 บัญชี	 และพัสดุ	 ท�าให้สถาน 

ศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน	ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ		และเกิดประสิทธิภาพในการท�างาน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

10. โครงการการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 2557

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 1.		 ผู้บริหารการศึกษา	สพป.ขอนแก่น	เขต	1		 จ�านวน	 10	 คน

	 2.		 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาภาครัฐ	 จ�านวน	 162	 คน

	 3.		 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาภาคเอกชน	 จ�านวน	 59	 คน

	 4.		 ผู้อ�านวยการกลุ่ม/หน่วย	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน		 28	 คน

	 	 รวมผู้ร่วมโครงการ	 จ�านวน		 259	 คน

  เชิงคุณภาพ
	 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	 มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลือ่นการติดตามกลยุทธ์ที	่ สพฐ.ก�าหนด 

ได้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันสู่การขับเคลือ่นกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ลงนามพันธะสัญญาค�ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ครบทุกโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ซึ่งจะส่งผลต่อการ

ท�างานเป็นทีม	มีความรัก	ความสามัคคีในหมู่คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	มีความรู้	ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานได้
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รายงานผลการดำาเนินงานรายงานผลการดำาเนินงาน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

11.  โครงการประชาสัมพันธ์รายงานสาธารณะ

ผลการด�าเนินงาน
	 1)	 จัดท�าข่าวทางเว็บไซต์ส�านักงานเขตพื ้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 (www. 

kkzone1.go.th)	 	 เป็นประจ�าทุกวันและข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลาง	 	 เพื่อประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารความเคลือ่นไหวให้บุคคลต่อไปนีไ้ด้มีโอกาสได้รับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 	 เพื่อพัฒนาคุณชีวิตและม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 

 เชิงปริมาณ
	 บ ุคลากรในส �าน ักงาน	 คณะครูน ักเรียน		

นักศึกษา	 	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน		 

ผู้ปกครองหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 	 ได้รับทราบ

ความเคลือ่นไหวด้านการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน		

ตั้งแต่ระดับอนุบาล	ถึงประถมศึกษา		ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 	 บุคคลส�าคัญใน	 สพฐ.	 อย่างทัว่ถึง 

ทุกวัน	 โดยใช้สื่อวิทยุ	 เว็บไซต์	 	 วารสาร	 	 แผ่นข่าว		 

แผ่นพับ	 	 เป็นตัวกลางในการแจ้งข่าว	 มุ่งเป้าหมายไป 

ที่จ�านวนนักเรียน	ครู	สถานศึกษาในสังกัด	สถานศึกษา

อื่น	 ๆ	 ทีเ่กี ่ยวข้องประมาณ	 และประชาชนทัว่ไป	 

จ�านวน	80,000	คน

 

 เชิงคุณภาพ
	 1.	 บุคลากรในสังกัดมีความรู้	 	 ความเข้าใจ	ตรงกันในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย	 เป้าหมาย	และ

สภาพความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1

	 2.	 ผู้ปกครอง	 ประชาชน	 และบุคคลทัว่ไป	 มีความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าทีข่อง	 สพป.ขอนแก่น	 

เขต	1		และกรอบนโยบายจุดเน้นของ	สพฐ.		

	 3.	 กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้ปกครอง	ชุมชน	สมาคม	ชมรม	เข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ	สพป.		

ขอนแก่น	เขต	1
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 4.	 ของบุคลากร	 	 ครู	 นักเรียน	 โรงเรียน	 หน่วยงานในสังกัด	 และสาธารณชนได้รับทราบถึงผล 

ส�าเร็จการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษา

	 5.	 สือ่มวลชน	 ทุกสาขาในเขต	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 ทีรั่บผิดชอบ	 พร้อมทัง้สือ่มวลชนส่วนกลาง 

จะต้องให้ทราบความเคลื่อนไหว	ภารกิจ	การด�าเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	และทันต่อเหตุการณ์

	 2)	 จัดสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ด้านสือ่มวลชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ให้ครบทุก 

โรงเรียนจัดตั้ง	ชมรมผู้สื่อข่าวการศึกษา	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ขึ้น	1	ชมรม	เพื่อด�าเนินการ

	 	 2.1)	 เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์	และการสื่อสารมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ

	 	 2.2)	 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และค่านิยมของบุคลากร

	 	 2.3)	 บริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสือ่สารมวลชนอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 3)	 การประชุมการพัฒนาเครือข่ายประสัมพันธ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์

	 	 3.1)	 เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์	 สามารถ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ผลงาน	 นวัตกรรมผลส�าเร็จกิจกรรม 

ของสถานศึกษา	 ครู	 และนักเรียน	 สู่สาธารณชน	ทางเว็บไซต	์

เอกสาร	วารสาร	แผ่นพับ	และป้ายประชาสัมพันธ์

	 	 3.2)	 เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีเวทีช่อง

ทางและแลกเปล่ียนเรยีนรู	้ผลงานนวตักรรม	ผลส�าเรจ็ต่างๆ	ซึง่

กันและกัน

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ
	 1.	 ครูเครือข่ายประชาสัมพันธ์	สถานศึกษาละ	1	คน	จ�านวน	162	คน

	 2.	 กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากสื่อหนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	จ�านวน	10	คน

	 3.	 กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในส�านักงาน	(กลุ่ม/หน่วย)				จ�านวน	8	คน

 เชิงคุณภาพ
	 1.	 ผลงาน		นวัตกรรม		ผลส�าเร็จ		กิจกรรม		ของส�านักงาน	สถานศึกษา	ครู	และนักเรียน	ได้เผยแพร่สู่																														

สาธารณชนอย่างสม�่าเสมอทางเว็บไซต์	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	http//:www.kkzonel.go.th	ทางเว็บไซต์	สพฐ.	

http//www.obec.go.th

	 2.	 ครูมีเวที	 ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ผลงาน	นวัตกรรม	ผลส�าเร็จของส�านักงาน	สถานศึกษา	

ครแูละนักเรยีนทางเวบ็ไซต์	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	http//:www.kkzonel.go.th	ทางเวบ็ไซต์	สพฐ.	http//www.

obec.go.th

	 3.	 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์

	 	 3.1	 เพิ่มจ�านวนผู้รับบริการสื่อในสังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	1

	 	 3.2	 ผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีความพึงพอใจในบริการ

	 	 3.3	 เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

	 	 3.4	 พัฒนาผลผลิตและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

	 	 3.5	 สร้างความสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้รับบริการ

	 	 3.6	 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย

 ปัญหา อุปสรรค
	 1.	 งบประมาณไม่เพียงพอ	ในการจัดท�าวารสาร/เอกสาร	และอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

	 2.	 วัสดุ	อุปกรณ์ส�านักงานไม่เพียงพอ	และไม่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และบุคลากรไม่เพียงพอ
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รายงานผลการดำาเนินงาน

12. โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัระบบควบคมุภายใน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการด�าเนินงาน
 

 เชิงปริมาณ
	 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรในโรงเรียนภาครัฐทีร่ับผิดชอบงานระบบการควบคุม

ภายในโรงเรียนละ	1	คน	รวม	163	คน	และบุคลากรเขต	จ�านวน	27	คน	รวม	190	คน	

 เชิงคุณภาพ
	 1.	 ผู้ผ่านการอบรมมีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกบั

ระบบการควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจระบบการรายงาน	วิธีการ

รายงานตามแบบที่ก�าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

	 3.	 ส�านักงานเขตพื ้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	 เขต	 1/โรงเรียน	 สามารถรายงานผลระบบการ

ควบคุมภายในตามระยะเวลาที่ก�าหนด

	 4.	 สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้
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รายงานผลการดำาเนินงาน

13.  โครงการประชมุผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผอ.กลุ่ม/หน่วย

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่ม/หน่วย	 สังกัด	

สพป.ขอนแก่น	เขต	1		เข้าประชุม	รวม	190	คน	
 

สังกัด

 เชิงคุณภาพ
	 1.		 ผู้บริหารการศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	ผอ.กลุ่ม/หน่วย	สังกัด	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ได้รับทราบ

นโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

	 2.		 ผู้บริหารการศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผอ.กลุ่ม/หน่วย	 สังกัด	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 สามารถ 

น�านโยบาย	ข้อราชการที่ส�าคัญเร่งด่วน	ไปปฏิบัติได้ตามเวลาที่ก�าหนด	และเข้าใจแนวปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน

	 3.		 ผู้บริหารการศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผอ.กลุ่ม/หน่วย	 สังกัด	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	 สามารถ 

น�าแนวนโยบายไปปฏิบัติและพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 

 ปัญหาอุปสรรค 

	 1.	 งบประมาณในการด�าเนินการไม่เพียงพอ	ควรได้

รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

	 2.	 สถานทีใ่นการจัดอบรม	 ไม่สะดวกเท่าทีค่วร	

เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ�านวนมาก
 

เนินงานรายงานผลการดำาเนินงานเนินงาน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

14.  โครงการงานปรับปรุงอาคารสถานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 1.	 ร้อยละ	90		ของบริเวณพื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

	 2.	 ร้อยละ	95		ของตัวอาคาร		ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคงถาวรปลอดภัย		สวยงาม

 เชิงคุณภาพ
	 	1.	 บริเวณพื้นทีไ่ด้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสวยงาม	 

มีความเหมาะสมกบัการเป็นสถานท่ีราชการ	ท�าให้บุคลากรมีความรัก

หน่วยงานสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานสถานศึกษาเอกไป

เป็นแบบอย่างในปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามต่อไปผู้บริหารสามารถ

น�าความรู ้จากการศึกษาดูงานไปถ่ายทอดให้ครูและบุคลากร 

ในโรงเรียนและส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	

เขต	1	น�าไปสู่การไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	 ด้วยอาคารส�านักงานมีความสะอาด	สวยงาม	ถกูสุขลักษณ์	ม่ันคง	ปลอดภยั	สวยงาม	สามารถอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการดำาเนินงาน

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ประชุมประจ�าเดือนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน	จ�านวน	59	คน		และประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

นอกระบบ	

  

นอกระบบ

 เชิงคุณภาพ
	 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทัง้ในระบบและนอกระบบได้ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติตาม 

ระเบียบ	สช.	ท�าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่ก�าหนด	รวมทั้งได้

พบปะและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา

เนินงาน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

16. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ 

ให้กับ สพป.และสถานศึกษา

ผลการด�าเนินงาน
 วัตถุประสงค์ 
	 1.		 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณให้กับสถานศึกษา	 และส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา	

	 2.		 เพื่อให้เจ้าหน้าทีก่ารเงิน	 บัญชีและพัสดุระดับโรงเรียนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีแนวทางใน 

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล

	 3.	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน	บัญชีและพัสดุน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

	 	 -	สถานศึกษา		(ภาครัฐ)	 จ�านวน				 45			แห่ง

	 	 -	สถานศึกษา	(เอกชน)	 จ�านวน			 10		แห่ง

	 	 -	โรงเรียนดีศรีต�าบล	 จ�านวน		 10		แห่ง

	 	 -	ผู้บริหาร	 จ�านวน	 162	 คน

	 	 -	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินพัสดุ	 จ�านวน		 326			คน

 เชิงปริมาณ
	 1.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน	ระดับสถานศึกษา”	

ประจ�าปีงบประมาณ	2557		ในระหว่างวันที่		14-15		สิงหาคม		2557				ณ		หอประชุม	72	ปี	ดร.ประภา		ภักดิ์

โพธิ์	 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 

และครูผู้รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ	 ทีเ่ป็นโรงเรียนแกนน�า	 กลุ่มสถานศึกษาละ	 2	 โรงเรียน	 รวมทั้งสิ้น	 

35	โรงเรียน			จ�านวน		75		คน

	 2.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินบัญชีและพัสดุส�าหรับ 

โรงเรียนเอกชน”	 ให้กับโรงเรียนเอกชนในสังกัดและต่างสังกัด	 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย	 ผู้รับใบอนุญาต	 

ครูผู้ท�าหน้าที่ด้านการเงิน	บัญชีและพัสดุ	จ�านวน	120	คน	ในระหว่างวันที่	18-19	มกราคม	2557			ณ	ห้องประชุม

โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 3.	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน	 บัญชี	 และพัสดุ	 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	เขต	1	ระหว่างวันที่		15	เมษายน			–		30		มิถุนายน			2557		ดังนี้
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 -	 ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงนิ	ระบบ	GFMIS						

	 -			 ตรวจสอบระบบการควบคุมเงินงบประมาณ								

	 -		 วิเคราะห์งบการเงินในระบบ	 GFMIS	 ตาม 

	 	 แนวทางของกรมบัญชีกลาง		

	 -			 ตรวจสอบการรายงานทางการเงิน

	 -			 ตรวจสอบการควบคุมเงินทดรองราชการ

 4.		 ตรวจสอบติดตามการบริหารงบประมาณ	 การเงิน	 บัญชีและพัสดุ	 ของสถานศึกษาในสังกัด	 

(ตามโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการเชิงรุก)			จ�านวน		45		โรงเรียน	(โรงเรียนขยายโอกาส)		ดังนี้

	 	 -	 ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

	 	 -	 ตรวจสอบความถูกต้อง	รัดกุมของการควบคุมด้านการเงินบัญชี

	 	 -	 ตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมและความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

	 	 -	 ตรวจสอบติดตามการด�าเนินงานโครงการเรียนฟรี	15	ปี	อย่างมีคุณภาพ

	 5.		 ตรวจสอบการด�าเนินการทางการเงิน	 ส�าหรับโรงเรียนเอกชนในสังกัด	 จ�านวน	 	 10	 	 โรงเรียน 

ในระหว่างวันที่		2		–	25		ธันวาคม		2556			ดังนี้

	 	 -	 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

	 	 -	 ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินบัญชีและงบการเงินของโรงเรียน

	 	 -	 ตรวจสอบติดตามการด�าเนินงานโครงการเรียนฟรี	15	ปี	อย่างมีคุณภาพ

	 6.	 ตรวจสอบโครงการโรงเรียนดีศรีต�าบล	 จ�านวน	 	 10	 	 โรงเรียน	 ระหว่างวันที	่ 7	 กรกฎาคม	 –	 

7	 สิงหาคม	 2557	 	 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนดีศรีต�าบลตามแนวทางทีส่�านักงานตรวจเงิน 

แผ่นดิน	ให้ข้อเสนอแนะ

	 7.	 ด�าเนินการโครงการ	 Clinic	 Audit	 เพื่อให้ค�าแนะน�าปรึกษาในด้านการบริหารงบประมาณ	 

การเงิน	บัญชีและพัสดุ	การจัดท�าแผนปฏิบัติการ	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน	และเรื่องอื่นๆ		ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2556	

–	30	กันยายน		2557		รวมมีผู้มาขอรับค�าปรึกษาจ�านวน		563	ราย		จ�านวน		742		ครั้ง	

 เชิงคุณภาพ
 1. ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ (ภาครัฐ)

	 	 1.1		 หน่วยรบัตรวจในระดบัสถานศกึษา		ได้รบัความรูค้วามเข้าใจในการปฏบัิตงิานด้านการบรหิาร

งบประมาณ	การเงนิ	การบัญชีและบรหิารสินทรพัย์		สามารถน�าความรูไ้ปปฏบัิตงิานได้อย่างถกูต้อง	มีประสิทธภิาพ	

ประสิทธิผล	เกิดความคุ้มค่า

	 	 1.2		 หน่วยรับตรวจในระดับสถานศึกษา	มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 	 1.3	 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการเงิน	 	 บัญชี	 	 และพัสดุ	 	 ของส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา	 

มีความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ	 GFMIS	 	 เพิ่มมากขึ้น	 	 และ	 มีการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นตามระบบการควบคุมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

 2. ด้านการด�าเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

	 	 2.1	 หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์	ส่วนใหญ่ครบถ้วน	ถูกต้อง

	 	 2.2		 การจัดซื้อหนังสือ	ส่วนใหญ่ได้รับหนังสือก่อนเปิดภาคเรียน

	 	 2.3 	 การจัดซื้อหนังสือภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และได้ต่อรองราคาส่วนลดค่าหนังสือ

	 	 2.4		 โรงเรยีนส่วนใหญ่ไม่ได้จดัท�าทะเบียนหนังสือเรยีนและไม่ได้จดัท�าบัญชจ่ีายหนังสือให้นักเรียน

	 	 2.5		 โรงเรียนส่วนใหญ่จัดท�าแผนรองรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

	 	 2.6		 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดท�าโครงการรองรับทั้ง	4	กิจกรรม

 3.  ด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุน / เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ร.ร.เอกชน)

	 	 3.1		 โรงเรียนส่วนใหญ่น�าเงินอุดหนุนไปใช้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู	 โดยจ่ายตามวุฒิ	 และจ่ายเงิน

เดือนครูผ่านธนาคาร(เฉพาะครูที่บรรจุ	ส่วนที่ยังไม่บรรจุจ่ายเป็นเงินสด)	มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินเดือน

	 	 3.2		 การรับ-จ่ายเงินอุดหนุน	ปีการศึกษา	2557	ส่วนใหญ่เบิกจ่ายถูกต้องตรงกับจ�านวนนักเรียนที่

มีอยู่จริง

	 	 3.3			 โรงเรียนส่วนใหญ่จัดท�าบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน		ไม่จัดท�าบัญชีตามแนวทางที่	สช.ก�าหนดและไม่

ได้จัดท�างบการเงิน	 	 /	จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	 ไม่ครบถ้วน	ไม่สมบูรณ์	หรือบางโรงเรียนไม่มีหลัก

ฐานทางบัญชีให้ตรวจสอบ

	 	 3.4			 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบัิตงิาน	ยังขาดความรู้	ความเข้าใจด้านการจดัท�าบัญชแีละการจดัท�างบการเงนิ	

เนื่องจากยังไม่ได้รับการอบรม/และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

	 	 3.5	 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบัิต/ิผู้บรหิาร		ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการด�าเนินงานโครงการ

เรยีนฟรี	15	ปีอยา่งมีคณุภาพ	โดยเฉพาะหลักฐานการจ่ายเงินคา่เคร่ืองแบบ/ค่าอุปกรณ์	ยังไม่เป็นไปตามแนวทาง

ที่	สพฐ.ก�าหนด	และจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินยังไม่ครบถ้วน	สมบูรณ์

	 	 3.6	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ในโครงการเรียนฟรี	 15	 ปี	 	 โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท�าแผนงาน/

โครงการรองรับกิจกรรมดังกล่าว	 และด�าเนินการไม่ครบ	 4	 กิจกรรมที	่ สพฐ.	 ก�าหนด	 (ค่ายวิชาการ	 /คุณธรรม

จริยธรรม	/ลูกเสือเนตรนารี	/	พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้	/	และกิจกรรม	ICT)
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รายงานผลการดำาเนินงาน

 ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ	ของโรงเรียนมีการเปลี่ยนบ่อย	ท�าให้ขาดความรู้

ความช�านาญเฉพาะด้าน		จ�าเป็นต้องได้รบัการอบรม	สัมมนา	และให้ความรูแ้ละพฒันาเป็นประจ�า		ขาดงบประมาณ

สนับสนุน

	 2.		 การควบคุม	ก�ากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน	ยังมีไม่เพียงพอ		และไม่มีระบบการก�ากับติดตาม

การใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ	จากผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ

 ข้อเสนอแนะ
 1. สถานศึกษาของรัฐ

	 	 1.	 ผ ู้ปฏิบ ัติงานด ้านการเงินบ ัญชีและพัสดุใน 

ระดับสถานศึกษา	 ควรได้รับการอบรมพัฒนา	 และเพิ่มทักษะ 

ความรู้	 ความช�านาญเฉพาะด้าน	 	 เนือ่งจากระเบียบฯ	 กฎหมาย	 

และแนวปฏิบัติด้านการเงินการคลัง	มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

	 	 2.		 ควรพัฒนา	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา	

มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	ตาม	พ.รบ.

ว่าด้วยการกระจายอ�านาจ	ฯ

	 	 3.		 ควรมีระบบการควบคมุ	ก�ากบัและติดตามผลการ

ปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นระบบ	เพื่อให้การปฏบัิตงิานเป็น

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 2. สถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชน

	 	 1.	 ควรมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดท�าบัญชี

และการจัดท�างบการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	เพื่อจะได้ด�าเนินการ

ให้ถูกต้องตามแนวทางที่ก�าหนด

	 	 2.	 ควรให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการด�าเนิน

งานโครงการเรียนฟรี	 15	ปีอย่างมีคุณภาพ	 	 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

และผู้บริหารได้รับทราบและถือปฏิบัติ

	 	 3.		 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ในโครงการเรียนฟรี	 15	 ปี		 

ควรให้โรงเรียนจัดท�าแผนงาน/โครงการรองรับกิจกรรมดังกล่าว	 

ให้ครบท้ัง		4	กจิกรรมท่ี	สพฐ.	ก�าหนด	(ค่ายวชิาการ	/คณุธรรมจริยธรรม	

/ลูกเสือเนตรนารี	/	พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้	/	และกิจกรรม	ICT)



47
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์  จ�านวน 18 โครงการ
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 1.		ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนสังกัดทุกคนมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัยการ 

จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน	(Project-based	Learning)

	 2.	 ครูผู้สอนปฐมวัยร้อยละ	 80	 	 ขึ้นไป	 ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามนวัตกรรมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย	1	นวัตกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

 เชิงคุณภาพ
	 1.	 ครูผู้สอนปฐมวัยร้อยละ	 80	 	 ขึ้นไปออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามนวัตกรรมการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู ้และน�าผลการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ตามนวัตกรรมการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยไปใช้จริงในห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ

	 2.	 เด็กทีเ่รียนผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ตามนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ 

มีพัฒนาการทัง้	 4	 ด้านอย่างสมดุล	 มีความสามารถด้านการคิด	 การสือ่สารอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยกระบวน 

การพัฒนา	แบ่งออกเป็น		2		ระยะ		คือ	

ระยะที่ 1  ประชุมปฏิบัติการ 

	 ก�าหนดจัดประชุมปฏิบัติการ	วันที่		12		พฤษภาคม	2557		

ณ		มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอีสาน	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	คือ	

ครูปฐมวัย		จ�านวน		230	คน		แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้		4		ฐาน		 	

	 ฐานที่	1	 อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ

	 ฐานที่	2	 วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย

	 ฐานที่	3		 การจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ

	 ฐานที่	4		 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน(Project-based	Learning)

ระยะที่ 2  นิเทศ ตามการจัดประสบการณ์ตามแนวจัดการเรียนแต่ละนวัตกรรมการเรียนรู ้
ซึ่งมีรายละเอียดผลการด�าเนิน	ดังนี้

1. อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ
บทบาทครู ( 3 R )  ได้แก่

 การท�าซ�้า (Repetition)	เพื่อให้เกิดมัน่คง	 ครูควรท�ากิจกรรมการเรียนการสอนและงานบ้านต่างๆ 

อย่างสม�่าเสมอ	หรือเรียกว่าการท�าซ�้า

 จังหวะ (Rhythm)	เพื่อให้สิง่แวดล้อมมีบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลาย	 เหมาะสมกับธรรมชาติ 

ของวัยเด็ก	 ครูควรจัดตารางประจ�าวัน	 ตารางกิจกรรมในสัปดาห์	 และเทศกาลประจ�าปี	 ให้สอดคล้องกับ 

จังหวะทีร่าบรื่นแบบลมหายใจเข้าและออก	 ให้ตารางของช่วงนัน้ๆเหมาะสมลืน่ไหล	 ไม่อัดแน่นหรือติดขัด	 

หรือเรียกว่า	การรักษาจังหวะ	หรือ	ความรู้สึกแบบท่วงท�านอง
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 เคารพ (Reverence)	ด้วยความตระหนักรู้ทีว่่า	 “มนุษย์เราเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาติ”	 ท�าให้เราอยู่ 

ในโลกด้วยความรู้สึกกตัญญูและเคารพต่อธรรมชาติ	ทั้งยังเคารพต่อศักยภาพของความเป็นมนุษย์	

ข้อค้นพบ 

	 1.	 ครูผู้สอนได้มีโอกาสน�าความรู้	 ความเข้าใจและทักษะทีไ่ด้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรม

ตามสถานการณ์จริงในชั้นเรียนและได้รับการสังเกตการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ

	 2.	 ครผูู้สอนได้รบัการนิเทศด้านการจดักจิกรรมท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยัและได้เปิดใจรบั

รู้จุดทีค่วรพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ซึงจะน�าไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนต่อไป

	 3.	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นิทานส�าหรับลูกรัก

บ้านหนึ่งหลังที่มีพร้อมทุกอย่าง	ทั้งห้องครัว

ทักษะด้านศิลปะมาจัดห้องเรียนให้อบอุ่นน่าอยู่

อุปกรณ์และของเล่นเด็กก็มาจากวัสดุในธรรมชาติ
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ตัวอย่างการสังเกตการณ์สอนในห้องเรียน
ครูผู้สอน		คุณครูรัชนีวรรณ		คงอริยะ			คุณครูจุไร		พันธ์น้อย

โรงเรียนบ้านโสกแต้		อ�าเภอบ้านฝาง		สพป.ขอนแก่น	เขต	1

กิจกรรมการทักทาย

กิจกรรมการเล่นอิสระ (Free Play)

กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน

กิจกรรมวงกลม
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กิจกรรมเล่านิทาน

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมวงกลม

กิจกรรมการเล่นอิสระ (Free Play)
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2.   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย

	 การเรียนวิทยาศาสตร์		 เป็นการพัฒนาศักยภาพทางปัญญา		 และพุทธิปัญญา		 จากการท�ากิจกรรมการ

เรียนวิทยาศาสตร์		สิ่งที่เด็กได้จากกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมีอย่างน้อย		4		ประการ		คือ

	 1.			ความสามารถในการสังเกต		การจ�าแนก		การแจกแจง		การดู		ความเหมือน	ความต่าง		ความสัมพนัธ์

	 2.			ความสามารถในการคิด		 การคิดเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ของข้อมูลภาพ		 และสิง่ทีพ่บเห็น 

เข้าด้วยกัน		 เพื่อแปลตามข้อมูลหรือเชื่อมโยงข้ออ้างอิงทีพ่บไปสู่การประยุกต์ใช้ทีเ่หมาะสม		 การคิดเป็นคือ 

การคิดอย่างมีเหตุผล		โดยค�านึงถึงหลักวิชาการและบริบท

	 3.		 ความสามารถในการแก้ปัญหา		 ซึ่งมักจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม		 เด็กจะได้เรียนรู้จาก 

การค้นคว้าในการเรียนนั้น	ๆ

	 4.		 การสรุปข้อความรู้		 หรือมโนทัศน์จากการสังเกต		 และการทดลองจริงส�าหรับเป็นพื้นฐานความรู้ 

ของการเรียนรู้ต่อเนื่อง

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน

รายงานผลการดำ
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การสังเกตชั้นเรียน

ครูผู้สอน		นางรตนวรรณ		เถาหมอ

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น			อ�าเภอเมือง		สพป.ขอนแก่น	เขต	1

กิจกรรมปั้นๆๆ

การย้อมผ้าด้วยสีผสมอาหาร

สร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานของเรา
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สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย		2		ประการ		คือ		การฝึกทักษะพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ข้อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทีเ่ป็นธรรมชาติรอบตัวทีเ่ด็กพบในชีวิตประจ�าวัน		 

โดยเน้นการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์		 คือ		1)		 การสังเกต		 2)		 การจ�าแนกเปรียบเทียบ		 3)		 การวัด		 

4)		การสื่อสาร		5)		การทดลอง		และ		6)		การสรุปและน�าไปใช้		สิ่งที่ได้จากการเรียนวิทยาศาสตร์คือ		การสร้าง

ให้เด็กมีนิสัยการค้นคว้า		 การสืบค้น		 และการท�าความเข้าใจธรรมชาติรอบตัว		 รู้จักวิธีการค้นหาความรู้อย่าง 

นักวทิยาศาสตร์		โดยการพฒันาทักษะพื้นฐานวทิยาศาสตร์		กระบวนการทางวทิยาศาสตร์		ในขณะเดียวนักเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์รอบตัวไปด้วย

3.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ

 บทบาทผู้เรียน
	 เดก็จะเป็นผู้เลือก	และค้นหาวิธกีารเรยีนในแบบท่ีเดก็ชอบด้วยตนเอง	โดยครจู�าไม่บังคบั	แต่จะคอยสังเกต

และวเิคราะห์พฤตกิรรมของเดก็เท่าน้ัน	เดก็ต้องเป็นผู้ท่ีรบัผิดชอบการเรยีนรูข้องตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายผ่าน

กิจกรรมที่ครูจัดให้

	 การทีเ่ด็กได้เรียนรู้ผ่านการท�ากิจกรรมทีห่ลากหลายช่วยให้

เกิดการตกผลึกทางความคิด	 และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 ความรู้

ทีไ่ด้ไม่ลบเลือนไปโดยง่าย	 การน�าสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ	ที่

ต้องการให้เดก็ฝึกฝนมาเชื่อมโยงไว้ในการสอน	การใช้แหล่งเรยีนรูร้อบ

ตวั	ส่ือมีความหลากหลายมีความเพยีงพอกบัความต้องการของเดก็	และ

การจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกลุ่มเด็ก

และสภาพแวดล้อม	โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด

	 ครูมีบทบาทที่ส�าคัญ	คือ	ส�ารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของ

เด็กเป็นรายบุคคล	ครูควรค�านึงว่าธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีวิธีการ

เรียนรู้ที่แตกต่างกัน	ครูปฐมวัยจ�าเป็นต้องให้เวลาในการเรียนรู้แก่เด็ก	

ให้โอกาสเดก็ได้ค้นพบวธิกีารเรยีนรูข้องตนเองผ่านกจิกรรมต่างๆ	สิง่ที่

เดก็ท�าน้ันจงึจะเป็นส่ิงท่ีมีคณุค่า	และท�าให้การเรียนรู้น้ันมีความหมาย

ต่อเด็ก
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ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
	 ท�าให้เด็กสนใจเนือ้หาทีค่รูต้องการสอนเด็ก	 เมือ่เด็กได้ท�า 

ในสิง่ทีต่ัวเองชอบก็จะท�าให้การเรียนรู้นัน้ดีตามไปด้วย	 ไม่ว่าจะ 

เป็นเนือ้หาทีค่รูต ้องการให้เด็กรู ้จริงๆหรือประสบการณ์เสริม	 

ท�าให้เด็กมีความรู้รอบตัว	 สามารถคิด	 จินตนาการได้มากกว่าที ่

ควรเป็น	 และลดความซ�้าซ้อนของเนือ้หาการเรียนรู้	 เด็กสามารถ 

น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ

4.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning)

	 ครูผู้สอนปฐมวัยเรียนรู้ลักษณะส�าคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร	์

ส�าหรับเด็กปฐมวัยดังนี้

	 1.		ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค�าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ

	 2.	 ผู้เรียนท�าการส�ารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต	 ส�ารวจสืบค้น	 หรือทดลอง	 และ 

บันทึกผลการส�ารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย

	 3.	 ผู้เรียนตอบค�าถามที่ตั้งขึ้นโดยใช้ผลจากการส�ารวจตรวจสอบมาสร้างค�าอธิบายที่มีเหตุผล

	 4.	 การน�าเสนอผลการส�ารวจตรวจสอบให้กับผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ

บทบาทของครูที่ปรึกษาในการท�าโครงงาน
	 1.		 ใช้วิธีการต่างๆทีจ่ะกระตุ ้นให้นักเรียนคิด 

หัวข้อเรื่องโครงงาน

	 2.		 จัดหา	 อ�านวยความสะดวก	 วัสดุอุปกรณ์ 

ในการท�าโครงงาน

	 3.	 ติดตามการท�างานอย่างใกล ้ชิด	 เพราะ 

เด็กปฐมวัยต้องค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญ

			 4.		 ให ้ก� าล ัง ใจในกรณ ีท ีม่ ีป ัญหาอ ุปสรรค 

ในการท�างาน

	 5.	 ชี้แนะแหล่งข้อมูล	 แหล่งความรู้	 ผู้รู้	 เอกสาร

ในการศึกษาค้นคว้า

	 6.	 ประเมินผลงาน
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ประโยชน์ของการท�าโครงงาน
																 1.	 ฝึกให้นักเรียนมีความรู้	 ความช�านาญ	 และมี

ความมัน่ใจ	 ในการน�าเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา	 

หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ	ด้วยตนเอง

																 2.	 รู ้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	มีเหตุมีผล

																 3.	 เป็นการฝึกฝนให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย 

ตนเองในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้ง

																4.	ท�าให้ได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง

																5.	ท�าให้นักเรียนสนใจในรายวิชานั้นๆ	มากยิ่งขึ้น

																6.	เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ของครูผู้สอนขาดความยัง่ยืน	 ไม่ยึดตามมาตรฐานการศึกษา 

ปฐมวัยพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย	 	 มุ่งแต่การอ่านออกเขียนได้	 	 คิดเลขเป็นเช่นเดียวกับระดับประถมศึกษา 

ซึ่งขัดกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

	 2.		 ครูผู้สอนมีความรู้	 	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทาง/นวัตกรรม	 

แต่ขาดความมั่นใจในการน�านวัตกรรมการจัดประสบการณ์สู่ห้องเรียนจริง		

	 3.		 มีการเปลีย่นแปลงครูผู้สอนระดับปฐมวัยบ่อย	 และครูผู้สอนปฐมวัยไม่มีประสบการณ์ในการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย	

	 4.	 กระบวนการนิเทศ	ติดตามทั้งภายในและภายนอกไม่ต่อเนื่องทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรด�าเนินการต่อยอดการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยกลุ่มสนใจในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา

	 2.	 สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนิเทศภายใน

	 3.		 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยที่หลากหลาย

	 4.		 ถอดบทเรียนห้องเรียนที่ประสบผลส�าเร็จและเผยแพร่

2.   โครงการพัฒนาศักยภาพทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในด้านภาษาไทยด้านเทคโนโลยด้ีาน

 วิทยาศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการด�าเนินงาน
	 ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 ประกาศ	 นโยบาย	 จุดเน้น	 นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที	่ 3	 และชั้นประถมศึกษาปีที	่ 6	 	 ทุกคนอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสือ่สารได้	 และ 

ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหารทุกโรงเรียน	ในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเร่งด่วน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 1.	 จัดท�าโครงการ/แผนงาน	พัฒนาความสามารถในการอ่าน

เขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้	

	 2.	 วิเคราะห์ตัวชี ้วัด	 ความสามารถในการอ่านเขียน	 คิด

วิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสือ่สารได้	 จัดท�ามาตรการและแนวทางการ

พฒันาความสามารถในการอ่านส่ือสารได้	ตามมาตรการ	234	Literacy	

15	นาทีสู่ความส�าเร็จ

	 3.	 จดัท�าโปสเตอร์รณรงค์	ปีทองของการส่งเสริมการอ่าน	แจก

ให้ทุกโรงเรียนน�าไปกระตุ้นครู	นักเรียน

	 4.		 โรงเรียนจัดท�าแผนงานพัฒนาการอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	

ให้เหตุผลและสื่อสารได้	ให้สอดรับกับนโยบายของเขตพื้นที่

	 5.	 แต่งตั้งคณะท�างานร่วมจดัท�ามาตรการแนวทางการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสือ่สารได้	

ตามมาตรการ	234	Literacy	15	นาทีสู่ความส�าเร็จ	ซ่ึงประกอบไปด้วย	ผู้บริหารในเขตพ้ืนท่ี	ผู้อ�านวยการโรงเรยีน	

คณะครูภาษาไทยแต่ละชั้นและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง

	 6.		 จัดประชุมชี้แจงนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง	 จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน	 (MOU)	 

ในการขับเคลื่อนการอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้	ได้

	 7.		 โรงเรียนประชุมชี้แจงครู	 	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 	คณะครู	 	 และนักเรียนให้ทราบและร่วมมือ	 

ในการพัฒนาเด็กให้สามารถอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้	

	 8.	 ประกาศนโยบายและสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการขับเคลือ่นการอ่านเขียน	 

คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้

	 9.		 สแกนการอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสื่อสารได้	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 และ	 6	

รอบแรกเพื่อหาจุดพัฒนา

	 10.	จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสอนอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้

	 11.	จัดอบรมพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน	 (Literacy)	 และการให้เหตุผล	 

(Reasoning	Ability)	ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-3	

	 12.	จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนอ่านคิดวิเคราะห์	 เขียนสือ่ความและสือ่สารได้ให้กับครูผู้สอนภาษา

ไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	และ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3

	 13.	จัดประชุมพัฒนาสื่อการสอนความสามารถในการอ่าน	 (Literacy)	 และการให้เหตุผล	 (Reasoning	

Ability)	ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-3	

	 14.	ก�าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผล 

และสื่อสารได้	ภายใต้ชื่อมาตรการ	Literacy	15	นาทีสู่ความส�าเร็จ

	 15.	พัฒนาชุดเครื่องมือประเมินความสามารถในการอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้	

	 16.	จัดท�าสื่อชุดฝึกการอ่านอ่าน	เขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผล	และสื่อสารได้

	 17.	น�าชุดฝึกอ่านคล่อง	 เขียนคล่อง	 ชุดฝึกการอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสือ่สารได้ไปใช้ 

กับนักเรียน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 18.	นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน	

คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้	โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study	)และCoaching

		 19.	โรงเรียนท�ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้	ตามมาตรการ	234

Literacy	15	นาทีสู่ความส�าเร็จ

	 20.	โรงเรียนประเมินความสามารถการอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสือ่สารได้	 รอบสอง	 และ

รายงานผลทาง	online

	 21.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ

ความสามารถในการอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้

	 22.	น�าข้อบกพร่องไปปรับปรุงพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไป

การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล
	 นิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	โดยใช้รูปแบบการนิเทศภายนอกขับเคลื่อนการนิเทศภายใน	ดังนี้

	 1.		 Area	-Based	ใช้กลุ่มสถานศึกษา	เป็นฐาน	ซึ่งมีคณะกรรมการนิเทศ	ตามองค์ประกอบ	ดังนี้

	 	 -	 รอง	ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ที่รับผิดชอบ	กลุ่มสถานศึกษานั้น

	 	 -		ศึกษานิเทศก์ประจ�ากลุ่มสถานศึกษา

	 	 -	 ประธานกลุ่มสถานศึกษา

	 	 -	 ครูวิชาการกลุ่มสถานศึกษา

	 2.	 นิเทศ	โดยทีมศึกษานิเทศก์และคณะท�างานที่รับผิดชอบโครงการด้วยกระบวนการ	Lesson	Study											

ตามวงจร	ดังนี้

รายงานผลทาง online 
      21. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ  

ความสามารถในการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสื่อสารได้ 
  22. น าข้อบกพร่องไปปรับปรุงพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไป 

กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้รูปแบบการนิเทศภายนอกขับเคลื่อนการนิเทศภายใน ดังนี้ 
 1. Area -Based ใช้กลุ่มสถานศึกษา เป็นฐาน ซึ่งมีคณะกรรมการนิเทศ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
  - รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษานั้น 
  - ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสถานศึกษา 
  - ประธานกลุ่มสถานศึกษา 
  - ครูวิชาการกลุ่มสถานศึกษา 
 2.  นิเทศ โดยทีมศึกษานิเทศก์และคณะท างานที่รับผิดชอบโครงการด้วยกระบวนการ Lesson Study           
ตามวงจร ดังนี้ 
                                            ร่วมสร้างแผนการสอน    
 
 
  
    ร่วมสะท้อนผล                      ร่วมสังเกตการสอน 
             
           
   

 
 3.  นิเทศโดยทีมนิเทศเฉพาะกิจ Coaching ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

 

 

 

 

ผลที่เกิดจำกกำรส่งเสริม และสนับสนุนของเขตพื นที่ หรือภำคส่วนต่ำง ๆ 
 1. มีโรงเรียนต้นแบบอาสาพัฒนาการสอนอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสื่อสารได้ ที่ใช้รูปแบบการ
สอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning)  โดยใช้แผนการสอน200 วัน เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 40 โรงเรียน 
 2. โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินงานพัฒนาการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสื่อสารได้ ตามมาตรการ 
Literacy 15 นาทีสู่ความส าเร็จ ทุกวันๆละ 15 นาท ี
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและ 

	 3.			นิเทศโดยทีมนิเทศเฉพาะกิจ	Coaching	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลที่เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนของเขตพื้นที่ หรือภาคส่วนต่าง ๆ
	 1.	 มีโรงเรียนต้นแบบอาสาพัฒนาการสอนอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสือ่สารได้	 ที ่ใช้ 

รูปแบบการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง	 (Brain	 Based	 Learning)	 	 โดยใช้แผนการสอน 

200	วัน	เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน	จ�านวน	40	โรงเรียน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 2.		 โรงเรียนทุกโรงเรียนด�าเนินงานพัฒนาการอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 

ให้เหตุผลและสื่อสารได้	ตามมาตรการ	Literacy	15	นาทีสู่ความส�าเร็จ	ทุกวันๆ

ละ	15	นาที

	 3.		 นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปีท่ี	3	และ	6	มีผลการอ่านเขยีน	คดิวเิคราะห์	

ให้เหตุผลและสื่อสารได้ผ่านเกณฑ์ระดับน่าพอใจ

	 4.		 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการอ่านอ่านเขียน	 

คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่สารได้ โดยแบ่งปันสือ่ทีผ่ลิตกับครูโรงเรียน

ในกลุ่มสถานศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที	่ ผ่าน	 Facebook	 กลุ่มครูรักสือ่ 

การสอน	และมีภาคีผู้ปกครองให้ความร่วมมือและเฝ้าระวังการอ่านให้ผ่านเกณฑ์

	 5.	 มีเครือข่ายกลุ่มครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่ 1-3	 และชั้นประถม

ศึกษาปีที่	4-6	ร่วมกันผลิตสื่อส�าหรับฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

	 6.		 เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู ้จากการเปิดห้องเรียน	 

Open	Forum	ที่มีการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกัน		

ผลความส�าเร็จ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
	 1.	 มีการน�าผลงานโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียน	 คิดวิเคราะห์	 ให้เหตุผลและสือ่สารได ้

มาจัดนิทรรศการในวันภาษาไทย

	 2.		 จดัท�าแผ่นโปสเตอร์มาตรการ	Literacy	15	นาที	สู่ความส�าเร็จ	ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนด�าเนินการ

อย่างเป็นระบบ

	 3.		 จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน	ให้โรงเรียนอื่นๆมาชมการสอนที่เน้นการอ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผล

และสื่อสารได้ได้

											4.	 จัดท�าเอกสารถอดบทเรียนโรงเรียนทีป่ระสบผลส�าเร็จ	 เช่นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น	 เผยแพร่ 

ให้โรงเรียนอื่นๆ		ได้เรียนรู้

ปัญหาอุปสรรค
	 1.	 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน	 	คิดวิเคราะห์	 	 ให้เหตุผลและสือ่สารได	้ 

ครูมีภาระงานอื่นๆมาก	ขาดการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ทั้งการเรียนการสอนตามปกติและกิจกรรมเสริม

	 2.	 ครูมองว่าการสอนที่เน้นการคิดท�าให้เสียเวลา	ช้า	 ไม่ทันหลักสูตร	ครูต้องเตรียมสื่อมาก	รอค�าตอบ

เด็กไม่ได้	หรือบางครั้งคิดว่า	เด็กจะท�าไม่ได้
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รายงานผลการดำาเนินงาน

	 3.		 ขาดการนิเทศเชงิลึกในห้องเรยีนอย่างต่อเน่ือง	เพราะต้องใช้เวลามาก	จึงมีเพียงศกึษานิเทศก์	ผู้บริหาร

และครูโรงเรียนในโครงการเท่านั้นที่ใช้วิธีนิเทศโดยการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา
	 1.	 ผู้บริหาร	ผู้ปกครอง	ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประสานความร่วมมือร่วมกันตรวจสอบ	ดูแล	

เฝ้าระวัง	อ่านเขียน	คิดวิเคราะห์	ให้เหตุผลและสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

	 2.	 การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการอ่าน	คดิวเิคราะห์และเขยีนส่ือความ	ควรด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง	ทั้งการเรียนการสอนตามปกติและกิจกรรมเสริม

	 3.		 ครูควรออกแบบใบงาน	สถานการณ์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ	ทั้งในระดับห้องเรียน

และโรงเรียน	ให้ท้าทาย	หลากหลาย	ฝึกการใช้ค�าถามที่น�าไปสู่การคิดวิเคราะห์ให้เป็นขั้นตอน

3.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นหนึ่ง

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
 กิจกรรมที่ 1 ใช้กระบวนการนิเทศภายนอกขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายใน

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	1	และศึกษานิเทศก์	ซึ่งเป็นทีมคุณภาพ	12	ทีม	และ

ทีมวจิยัตามค�าสัง่	สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ที	่485/2556	ลงวนัท่ี		15		ตุลาคม	2556	นิเทศการเรียนการสอนโรงเรยีน

กลุ่มเป้าหมาย	50	โรงเรียน	จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

	 Coaching	1	ระหว่างวันที่		28		พฤศจิกายน	–	ธันวาคม	2556

	 Coaching	2	ระหว่างวันที่		16-27		ธันวาคม	2556

	 Coaching		3	ระหว่างวันที่		6-10		มกราคม		2557

	 Coaching		4	ระหว่างวันที่		20-29		มกราคม	2557
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รายงานผลการดำาเนินงาน

 กิจกรรมที่  2  นิเทศออนไลน์

	 1.	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 และศึกษานิเทศก์ 

ซึ่งเป็นทีม	 คุณภาพ	 12	 ทีม	 และทีมวิจัยตามค�าสั่งส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	

รายงานผลการนิเทศตดิตามการ	Coaching	โรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย	50	โรงเรยีน	ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในปฏทิิน

ด�าเนินงาน

	 2.	 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 50	 โรงเรียน	 มีการรายงานผลการนิเทศติดตามการ	 Coaching	 โรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย 50 โรงเรียน ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในปฏิทินด�าเนินงาน

 กิจกรรมที่ 3  ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสาธารณชน

	 ทีมวิจัยตามค�าสั่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	1	 	มีการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	50	โรงเรียน	ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในปฏิทินด�าเนินงาน

 กิจกรรมที่ 4 หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม

	 พัฒนาครูเทคนิคการติว	 ในระหว่างวันที	่ 25-26	 มกราคม	 2557	 โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร	์

วิทยาศาสตร์	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ทั้ง	162	โรงเรียน	เข้ารับการอบรมพัฒนาเทคนิคการติว	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อน�าความรู้และทักษะที่ได้สู่การติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6		ให้นักเรียนสามารถท�าข้อสอบ	O-NET

 กิจกรรมที่ 5  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	1	และศกึษานิเทศก์	ซ่ึงเป็นทีม

คุณภาพ	12	ทีมและทีมวิจัยตามค�าสั่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1	ที่	485/2556	

ลงวันที่		15		ตุลาคม	2556	นิเทศการเรียนการสอนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	50	โรงเรียน	จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

	 Coaching	1	ระหว่างวันที่		28		พฤศจิกายน	–		6	ธันวาคม	2556

	 Coaching	2	ระหว่างวันที่		16-27		ธันวาคม	2556

	 Coaching		3	ระหว่างวันที่		6-10		มกราคม		2557

	 Coaching		4	ระหว่างวันที่		20-29		มกราคม	2557


