เชิงปริมาณ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านศีล สมาธิปัญญา
จ�านวน 172 คน
2. ครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นศี ล สมาธิ
ปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรม จรรณยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เชิงคุณภาพ

1. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพยั่งยืน
2. ผูผ้ า่ นการอบรม มีจติ วิญญาณและอุดมการณ์ท่มี งุ่ พัฒนาการศึกษาของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดแี ก่สังคม
3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ปัญหาและอุปสรรค

1. ผู้บริหารมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบหลายอย่างในห้วงเวลาการอบรมท�าให้เกิดความกังวล
2. งบประมาณมีจ�านวนจ�ากัด งบประมาณสนับสนุน เพื่อเพิ่มผู้เข้ารับการพัฒนา

รายงานผลการดำาเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ

การสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

15. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

เชิงปริมาณ

1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยการนิเ ทศการศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และ
ส�านักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 25
2. พัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษา ด้วยเครือข่าย 6 ด้าน
3. จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และ
ส�านักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 25 รวมทั้งสิ้น 101 คน
4. จัดท�าเครื่องมือทีใ่ ช้ในการนิเทศการศึกษา ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา

เชิงคุณภาพ

1. จัดท�าเครื่องมือการนิเทศการศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐ หลักสูตร โครงการและจุดเน้นประจ�าปี
การศึกษาของ สพฐ. และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 6 เขต
2. จัดท�าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ประจ�าปี 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
3. จัดท�าคูม่ ือการนิเทศภายใน “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพือ่ มอบให้กลุม่ สถานศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จ�านวน 17 กลุ่มสถานศึกษา และ 162 โรงเรียน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

5. จั ด ประชุ ม สัม มนาการพั ฒ นาศั ก ยภาพศึ ก ษานิเ ทศก์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพศึ ก ษานิเ ทศก์ จั ง หวั ด
ขอนแก่น ครั้งที่ 1 “เครือข่ายการนิเทศการศึกษา” โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และส�านักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 25
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงคานฮิลล์ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยได้
เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยาย
พิเศษ เรื่อง “การนิเทศแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21” การน�าเสนอกลยุทธ์การด�าเนินงานของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่องกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดย ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.

ขอนแก่น เขต 1-5 และ สพม.เขต 25 จัดเสวนาเรื่องการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ “วิทยฐานะกับ
ผลงานทางวิ ช าการ” โดยคณะศึ ก ษานิเ ทศก์ เ ชี ่ย วชาญ 5 คน และก� า หนดแผนกลยุท ธ์ / แนวด� า เนิน งาน
เครือข่ายการนิเทศการศึกษา 6 ด้าน โดยคณะศึกษานิเทศก์ ทั้ง 6 เขต จ�านวน 101 คน
6. พัฒนาระบบและได้แนวทางการด�าเนินงานเครือข่ายการนิเทศการศึกษา “เครือข่ายการนิเทศ
การศึกษา” 6 ด้าน คือ
1) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เจ้าภาพโดย สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ เขต 5
2) ด้านการนิเทศการศึกษา เจ้าภาพโดย สพป.ขอนแก่น เขต 5 และ เขต 2
3) ด้านสื่อ ICT เจ้าภาพโดย สพป.ขอนแก่น เขต 2 และ สพม. เขต 25
4) ด้านหลักสูตร เจ้าภาพโดย สพป.ขอนแก่น เขต 3 และ เขต 1
5) ด้านเลขานุการ ก.ต.ป.น. เจ้าภาพโดย สพป.ขอนแก่น เขต 4 และ เขต 3
6) ด้านการวัดและประเมินผล เจ้าภาพโดย สพม.เขต 25 และ สพป.ขอนแก่น เขต 4

รายงานผลการดำาเนินงาน
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7. จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์จงั หวัดขอนแก่น “เครือข่ายการนิเทศการศึกษา”
ครั้งที่ 2/2557 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และส�านักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมภูพานโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีศึกษานิเทศก์เช้าร่วมประชุม รวม 90 คน
โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผลงานวิชาการ บรรยายพิเศษ
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์” และให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เสนอผลงานดีเด่นและจัด เวทีเสวนาการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ “วิทยฐานะกับผลงานทางวิชาการ”
8. จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดกระบี่
9. จัดท�าสรุปรายงานผลการด�าเนินงานการนิเทศการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยการศึกษา
จาก สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
10. อื่นๆ เช่น ได้เครือข่ายการนิเทศ ได้แนวการปฏิบัติงานตามภาระงาน เพื่อการปรับใช้ในการ
ท�างานได้ มุมมองใหม่ ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนิเทศแนวใหม่ใน
ยุคศตวรรษที่ การเป็น ผู้น�าแผนการมีส่วนร่วม การท�างานเป็นกลุ่ม การใช้เครื่องมือการนิเทศการศึกษา
ในการเรียนรู้ การเตรียมท�ารายงานเพื่อท�าวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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รายงานผลการดำาเนินงาน
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ปัญหาและอุปสรรค

1. สถานที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรจัดต่างจังหวัด ควรจัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สิ้นเปลืองงบประมาณ
2. ควรจัดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ในเชิงวิชาการ 3 วัน และควรจะมี workshop
3. วิทยากรในเชิงหลักการมีน้อยไป ควรเพิ่มอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
4. การก�าหนดเวลาในการประชุมสัมมนาเครือข่ายค่อนข้างล�าบากในเรื่องความพร้อมเพรียงให้เวลาตรง
กัน ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
5. ยังขาดงบประมาณสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศการศึกษา ที่เพียงพอ
6. การน�าแนวทางเครือข่ายไปสูก่ ารปฏิบัตจิ ริงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยังมีขอ้ จ�ากัดหลายประการ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรขยายผลเครือข่ายการนิเทศการศึกษาสู่ระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือรายวิชา
2. ควรสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศการศึกษาให้สามารถน�าไปสูก่ ารปฏิบัตจิ ริงในภาคสนามสูส่ ถานศึกษา
3. ควรก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการนิเทศการศึกษา ในลักษณะ
เป็นจุดเน้นเป็นด้านๆ ในแต่ละปี เพื่อให้เกิดแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น

แผนงาน/โครงการที่ควรด�าเนินงานในปีต่อไป

ก�าหนดให้มีเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายการนิเทศการศึกษาประจ�าปี 2556-2562 เรียงตามล�าดับ ดังนี้
1. ปี 2556-2557
สพป.ขอนแก่น เขต 1
2. ปี 2558
สพป.ขอนแก่น เขต 2
3. ปี 2559
สพป.ขอนแก่น เขต 3
4. ปี 2560
สพป.ขอนแก่น เขต 4
5. ปี 2561
สพป.ขอนแก่น เขต 5
6. ปี 2562
สพม. เขต 25

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

95

16. โครงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่

ผลการด�าเนินงาน

เชิงปริมาณ

1. ผู้บริหารได้รบการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิท�าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ จ�านวน 96 คน
2. โรงเรียนในสังกัด จ�านวน 162 โรงเรียนได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาครบทุกโรงเรียน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้ทรงคุณวุฒิท� าหน้าทีต่ ิดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนในสังกัด 162 โรงเรียนได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ด้านระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ครบถ้วน สมบูรณ์

ปัญหาและอุปสรรค

1.
2.
3.
4.
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ควรตระหนักและความส�าคัญในการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การน�าระบบการด�าเนินงานตามระบบ PDCA ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
การก�าหนด อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษายังไม่ถูกต้อง เหมาะสม
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอ้างอิงที่ชัดเจน

รายงานผลการดำาเนินงาน
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17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน

เชิงปริมาณ

1. จัดท�าเอกสาร “รายงานการสังเคราะห์รายงานประจ�าปี (SAR) ปีการศึกษา 2556 ของส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ�านวน 150 เล่ม
2. จัดประชุมสัมมนาสะท้อนผล SAR ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 162 โรงเรียน รวม 171 คน และ
จัดท�าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
3. สถานศึกษาทีไ่ ม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบ 3 จ�านวน 29 โรงเรียน ได้รับ
การนิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
4. สถานศึกษา 162 โรงเรียน ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง

เชิงคุณภาพ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาทีค่ รอบคลุม มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ผู้ บ ริ ห ารและ
คณะครูผู้รับผิดชอบ มีความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในการจัดท�า SAR ทีม่ ีคุณภาพ และแนวทางการ
น�าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาทีไ่ ม่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด�าเนินการพัฒนาตามแผน ตลอดจนการเสนอแผนต่อ
สมศ. เพื่อขออนุมัติและรับรองคุณภาพสถานศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค

1 โรงเรียนมีขนาดเล็ก ครูผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพมีภารกิจอื่น ๆ อีกมาก จึงไม่มีเวลาทุ่มเทกับ
งานด้านนี้เท่าที่ควร
2. การด�าเนินงาน QA ขาดการน�าวงจร PDCA ไปใช้อย่างจริงจัง
รายงานผลการดำาเนินงาน
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ส่วนที่ 4

ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ�าปี เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการในการ
ก�าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการและกิจกรรม และน�าแผน
ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ไ ด้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ น� า นโยบายไปปฏิ บ ัติ โดยจั ด ท�า โครงการรองรั บ และ
ก� า หนดเป้ า หมายในการปฏิ บ ัติ ท ชี ่ ั ด เจนโดยจั ด สรรงบประมาณในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับ จุดเน้น โดยการน�าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและ
เท่ า เทีย ม โดยเน้ น การมีส ่ ว นร่ ว มจากทุก ภาคส่ ว น ส่ ง ผลให้ ก ารด� า เนิน งานตามแผนปฏิ บ ัติ ก าร
ประจ�าปี ได้บรรลุเป้าหมายความส�าเร็จที่ก�าหนดไว้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น
จุดเน้นที่ 1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
จุดเน้นที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค�านวณ และ
ด้านการใช้เหตุผลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการอ่าน
จุดเน้นที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จุดเน้นที่ 5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย
รายงานผลการดำาเนินงาน
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ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท�าโครงการทีส่ นองกับจุดเน้น
มาตรการ ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ที่ 1 จ�านวน 6 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
2. โครงการศักยภาพทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในด้านภาษาไทยด้านเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นหนึ่ง
4. โครงการการพัฒนาสื่อการบูรณาการอ่าน การคิด เลขสู่การแก้โจทย์/สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์
5. โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนการจัดการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
จุดเน้นที่ 1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สมดุล
เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน
1. วิเคราะห์ สรุปผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก SAR ในระดับปฐมวัยของโรงเรียน
ในสังกัดจ�านวน 150 โรงเรียน
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.
3. ข้อมูลจากการนิเทศ ติดตามผล การตรวจสอบประเมินผลและสังเกตการณ์สอนในห้องเรียน (Sit in)
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และด�าเนินการตาม
ปฏิทินกิจกรรมโดยให้บุคลากรทุกคน ที่ได้รับมอบหมายดูแล Area-Based ทั้ง 17 พื้นที่
5. จัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัย จ�านวน 230 คน แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน
ผลการด�าเนินงาน
ผู้เรียนมีการพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดเด่น คือ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือตนเองได้ มีความสามัคคี พี่ช่วยดูแลน้องได้อย่างดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตอาสา รู้จักให้อภัย
มีความสนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรู้อยู่เสมอ และครูเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมและบุคลิกภาพ มีความมัน่ ใจในตนเอง ให้ความส�าคัญกับเด็ก เคารพความเป็นมนุษย์และสิทธิเด็ก
โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบการจัดกิจกรรมทีจ่ ะจัดให้เด็กอย่างมีศิลปะ มีความหมาย สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ก ารพั ฒ นาของเด็ ก สอดคล้ อ งกั บ จั ง หวะของแต่ ล ะกิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ จั ง หวะชี วิ ต แต่ ล ะวั น
แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนและแต่ละปี รู้จัก เข้าใจและมองเห็นเด็กทัง้ ภาวะทางกายและภาวะภายในของเด็ก
แต่ละคนและทุกคน
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนก่น เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน 162 โรงเรียน
และโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งหมด 150 โรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
ศึกษาปฐมวัย ภาพรวม 11 มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.13 โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม จ�านวน 150 โรงเรียน ได้รับการประเมินและรับทราบผลเป็นทางการ จ�านวน
116 โรงเรียน ได้รับการประเมินและรอผลการประเมิน จ�านวน 34 โรงเรียน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินทางการ จ�านวน 116 โรงเรียน ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
จ�านวน 10 โรงเรียน (เนื่องจากมีนักเรียนน้อยกว่า 7 คน)
2. ประเมินรับรอง
จ�านวน 94 โรงเรียน
3. ประเมินไม่รับรอง จ�านวน 12 โรงเรียน
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ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัย จ�านวน 230 คน
แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน
ฐานที่ 1 อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ
ฐานที่ 2 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย
ฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ
ฐานที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning)
ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนสังกัดทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้ น วั ต กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด วอลดอร์ ฟ วิ ท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีร ะดั บ ปฐมวั ย
การจัดประสบการณ์ ในรูปแบบบูรณาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based
Learning) ครูผู้สอนปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามนวัตกรรมการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างน้อย 1 นวัตกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนปฐมวัย
ร้อยละ 80 ขึ้นไปออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
น�าผลการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ �าหรับเด็กปฐมวัย
ไปใช้ จ ริ ง ในห้ อ งเรี ย นอย่ า งมีคุ ณ ภาพเด็ ก ทีเ่ รี ย นผ่ า นการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามนวั ต กรรมการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้มีพัฒนาการทัง้ 4 ด้านอย่างสมดุล มีความสามารถด้านการคิด การสือ่ สารอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย
จุดเน้นที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน
1. จัดท�าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นหนึ่ง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อด�าเนินการ
จัดท�าและพัฒนายุทธศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 และด�าเนินการขับเคลื่อน ติดตาม
ก�ากับและประเมินยุทธศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556
3. ใช้กระบวนการนิเทศภายนอกขับเคลือ่ นเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายใน โดยร่วมกัน
วิเคราะห์ วางแผน สังเกต ปรับปรุง สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
4. นิเทศออนไลน์ จัดท�าช่องทางสื่อสารบนเว็บไซต์ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. คัดสรรนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่ ป็น Best Practices หนึง่ ครู หนึง่ นวัตกรรม
จัดประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยรวบรวม จัดท�าเอกสาร สือ่ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างศึกษานิเทศก์และคณะนิเทศประจ�า
โครงการเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาครูด้วยกระบวนการนิเทศโดยใช้เทคนิค Coaching
7. ร่วมด้วยช่วยกัน กลุ่มสถานศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ภายในกลุ่มสถานศึกษา กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรม Pre O-NET NT กิจกรรมสอนซ่อมเสริมแบบเข้ม
กิ จ กรรมเวทีแ ลกเปลีย่ นเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมประสานผู้ ป กครอง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ในการให้
การสนับสนุนกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET จัดมอบโล่/เกียรติบัตรส�าหรับองค์กร
รายงานผลการดำาเนินงาน
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หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET จัดประชุมคณะวิจัย เพื่อประเมิน
และปรับแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เดือนละ 1 ครั้ง
8. ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ ที่ 1-17 พื้นที่ละ 32,550 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนให้สถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษานัน้ ๆ และกลุ่มสถานศึกษาได้จัดท�าโครงการ/กิจกรรม เพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
9. ติดตาม ประเมินผล
10. วิเคราะห์ สรุป เขียนรายงานและเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
43.76
43.61
42.20
37.31
33.69
30.64
32.10
39.35
35.81
36.45
52.24
59.43
50.44
45.83
50.68
51.55
42.62
43.02

ผลต่าง +/-/=
-0.15
-4.89
-3.05
+7.25
+0.64
+7.19
-4.61
+0.87
+0.40

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ผล O-NET เฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ =43.02 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2555 เท่ากับ +0.40 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับ +7.25 รองลงมา
คือ สุขศึกษาและพลศึกษา +7.19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี +0.87 และ วิทยาศาสตร์ +0.64 ส่วนอีก
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
51.26
40.44
42.63
36.86
25.32
27.26
24.30
22.20
31.59
34.39
53.90
55.86
41.45
41.45
42.79
40.12
39.16
37.32

ผลต่าง +/-/=
-10.82
-5.77
+1.94
-2.10
+2.80
+1.96
=
-2.67
-1.84

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลทดสอบ O-NET เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ = 37.32 ลดลง -1.84 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีการศึกษา 2555 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ +2 .80 สุขศึกษาและพลศึกษา +1.96 และภาษาอังกฤษ +1.94 ส่วนศิลปะ มีคะแนน
เฉลีย่ คงทีเ่ ท่ากับ 41.45 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทมี่ ีคะแนนเฉลีย่ ลดลง ได้แก่ ภาษาไทย -10.82 สังคมศึกษา
-5.77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี -2.67 และ คณิตศาสตร์ -2.10
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค�านวณ และด้านการ
ใช้เหตุผลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการอ่าน
ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษาด้านค�านวณ
และด้านการใช้เหตุผล
1. ก�าหนดนโยบาย จุดเน้น “เด็กขอนแก่น เขต 1 “ อ่านออก เขียนได้ คิดค�านวณเป็นทุกคน
2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT และ ระดับความสามารถรายด้าน
3. วิเคราะห์นิยมและตัวชี้วัดความสามารถด้านภาษา การคิดค�านวณและการให้เหตุผล
4. จัดท�าแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษา การคิด ค�านวณและการให้เหตุผล
5. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
6. ก�าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการให้เหตุผล
7. จัดอบรมครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมความสามารถด้านภาษาการใช้เหตุผล และด้านการค�านวณ
8. จัดท�าสื่อ CD ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา การให้เหตุผล และด้านการค�านวณ
9. เปิดช่องทางการดาวน์โหลดสื่อผ่านเว็บไซต์ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา www.KKzone 1.go.th
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10. ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกาศ นโยบาย จุดเน้น นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้ และร่วมลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือกับผู้บริหารทุกโรงเรียน ในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเร่งด่วน
11. จัดท�าโครงการ/แผนงาน พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผล
และสื่อสารได้
12. วิเคราะห์ตัวชี้วัด ความสามารถในการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้จัดท�า
มาตรการและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านสื่อสารได้ ตามมาตรการ 234 Literacy 15 นาทีสคู่ วาม
ส�าเร็จ
13. จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์ ปีทองของการส่งเสริมการอ่าน แจกให้ทุกโรงเรียนน�าไปกระตุ้นครู นักเรียน
14. โรงเรียนจัดท�าแผนงานพัฒนาการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้ ให้สอดรับ
กับนโยบายของเขตพื้นที่

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน
2,861 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,460 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.98 และ ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนได้
ร่วมกันขับเคลือ่ นนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านคล่อง เขียนคล่องโดยก�าหนดเป็นจุดเน้นของเขต จัดท�า
มาตรการ Literacy 15 นาที สู่ความส�าเร็จ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลือ่ นการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
โรงเรียนมีคลินิกการคัดกรองนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองทีม่ ารับฟังและประเมินการอ่าน เขียนของลูกหลาน
ในด้านการพัฒนาวิธีสอนได้เน้นการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง BBL โดยใช้แผนการสอน
200 วัน เป็นเครื่องมือของครูในการสอน ครูคณิตศาสตร์และครูภาษาไทยที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทุกโรงเรียน จ�านวน 162 คน มีสอื่ การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์/สถานการณ์ปัญหา
คณิตศาสตร์ใช้ในชั้นเรียน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สอื่ การบูรณาการ การอ่าน การคิดเลข
สู่การแก้โจทย์/สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดทุกคน
ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถด้านภาษา และด้านการค�านวณ (Numeracy) โดยใช้สื่อการบูรณาการ
การอ่านการคิดเลขสู่การแก้โจทย์หรือสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์
ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการอ่าน
1. ก�าหนดนโยบาย จุดเน้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง
2. ประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
3. จัดท�าแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
4. ก�าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
5. จัดท�าสื่อชุดฝึกการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
6. น�าชุดฝึกอ่านคล่อง เขียนคล่องไปใช้กับนักเรียน
7. นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภาษาไทย เพื ่อ พั ฒ นาความสามารถในการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง
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8. ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกาศ นโยบาย จุดเน้นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้ และร่วมลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือกับผู้บริหารทุกโรงเรียน ในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเร่งด่วน
9. จัดท�าโครงการ/แผนงาน พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและ
สื่อสารได้
10. วิเคราะห์ตัวชี้วัด ความสามารถในการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้ จัดท�า
มาตรการและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านสือ่ สารได้ ตามมาตรการ 234 Literacy 15 นาที
สู่ความส�าเร็จ
11. จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์ ปีทองของการส่งเสริมการอ่าน แจกให้ทุกโรงเรียนน�าไปกระตุ้นครู นักเรียน
12. โรงเรียนจัดท�าแผนงานพัฒนาการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้ ให้สอดรับกับ
นโยบายของเขตพื้นที่

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน
2,900 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่อง ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,551 คน
คิดเป็นร้อยละ 86.97 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่องอยู่ในระดับที่พอใจ ครูมีเทคนิค
การสอนและสือ่ ทีส่ ่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่องส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียน
ได้ร่วมกันขับเคลือ่ นนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านคล่อง เขียนคล่องโดยก�าหนดเป็นจุดเน้นของเขตและ
พัฒนาวิธีสอนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนต่อยอดจากการอ่านคล่อง เขียนคล่อง โรงเรียนมีคลินิกการคัดกรอง
นักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ที่มารับฟังและประเมินการอ่าน เขียนของลูกหลาน
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบอาสาพัฒนาการสอน
อ่านเขียนคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้ ทีใ่ ช้รูปแบบการสอนภาษาไทยทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง (Brain Based Learning) โดยใช้แผนการสอน200 วัน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
จ�านวน 40 โรงเรียน โรงเรียนทุกโรงเรียนด�าเนินงานพัฒนาการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและ
สื่อสารได้ ตามมาตรการ Literacy 15 นาทีสู่ความส�าเร็จ ทุกวันๆละ 15 นาที นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีผลการอ่ า นเขียน คิดวิเ คราะห์ ให้เ หตุผลและสือ่ สารได้ ผ ่ า นเกณฑ์ ร ะดั บน่ า พอใจ โรงเรี ย นมีเ ครื อ ข่ าย
ความร่วมมือในการพัฒนาการอ่านอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สารได้ โดยแบ่งปันสือ่ ทีผ่ ลิต
กับครูโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่ ผ่าน Facebook กลุ่มครูรักสือ่ การสอน และมีภาคี
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและเฝ้าระวังการอ่านให้ผ่านเกณฑ์ มีเครือข่ายกลุ่มครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกันผลิตสื่อส�าหรับฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ เกิดวัฒนธรรม
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากการเปิดห้องเรียน Open Forum ทีม่ ีการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอน
ร่วมกัน และ มีการน�าผลงานโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสือ่ สาร
ได้ ม าจั ด นิท รรศการในวั น ภาษาไทย จั ด ท� า แผ่ น โปสเตอร์ ม าตรการ Literacy 15 นาที สู่ ค วามส�า เร็ จ
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนด�าเนินการอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน ให้โรงเรียนอืน่ ๆ มาชมการสอน
ที่เน้นการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสื่อสารได้ได้ จัดท�าเอกสารถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จ
เช่นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เผยแพร่ให้โรงเรียนอื่นๆได้เรียนรู้
รายงานผลการดำาเนินงาน
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จุดเน้นที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนจากการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัญหาการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของโรงเรียน
ในสังกัด
2. ก�าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ทพี่ ึงประสงค์ของการพัฒนา ในด้านความรู้ ความสามารถ ของครู
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน
3. ออกแบบการนิเทศ โดยค�านึงถึงหลักการ วัตถุประสงค์ ทีส่ นองต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ทีพ่ ึง
ประสงค์ของการพัฒนา ก�าหนดกิจกรรมการนิเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาแบบโปรแกรมต่อเนื่องด�าเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนรูด้ ว้ ยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้กจิ กรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน
ระยะที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้จริงในห้องเรียนปกติ
ระยะที่ 3 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารจัดการเรียนรูด้ ว้ ยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ขั้นตอนที่ 2 นิเทศ ติดตามผล โดยการเยี่ยมห้องเรียน สังเกตพฤติกรรม การจัดการเรียนรู้ของครู สอบถามครู
นักเรียน และผู้ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพฤติกรรมการใช้สือ่ ฯ
และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการด�าเนินงาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จ�านวน 1,061 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ธรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนได้ฝกึ ทักษะในการใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรูแ้ ละใช้ตดิ ต่อสื่อสาร
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Excell เพื่อพัฒนาการคิดค�านวณในชีวิตประจ�าวัน
นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้
จุดเน้นที่ 5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เหมาะสมตาม
ช่วงวัย

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

1. จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พฒ
ั นาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองและมีทักษะชีวติ
2. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยการ Coaching
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4. จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาครูในการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสือ่ สาร (ภาษาเวียดนาม) พัฒนาครูในการผลิตสื่อเกี่ยวกับ
อาเซียน และพัฒนาครูในการใช้หลักสูตรโดยบูรณาการกับหลักสูตร ASEAN SOURCE BOOK
6. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและพฤติกรรมการใช้สอื่ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความพึงพอใจทีม่ ีต่อการเรียนรู้ด้วยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

ผลการด�าเนินงาน

1. นักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ�านวน 24,993 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 มีทักษะชีวิต มีความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับตัวในอนาคต ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีคุณธรรม จริยธรรม
8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน�้าใจ มีคุณธรรม ส�านึกความเป็นไทย
นักเรียนมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
2. จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) รอบ 3 มาตรฐานที่ 4 ด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โรงเรียนในสังกัดที่รับการประเมินทั้งหมด 127 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 127 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่า งมีส ติ ส มเหตุ ผ ลและตั วชี ้วัดย่ อ ยทุก ตั ว วิ เ คราะห์ ข ้ อ มูล และ
จัดระบบสารสนเทศ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
3. นักเรียนได้รบั การเรียนการสอนจากครูในการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น เข้ า ร่ ว มการประกวดแข่ ง ขั น เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและทัก ษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมการประกวดพาทีสร้างสรรค์ การโต้วาทีภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาเซียน
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้ด�าเนินการส่งเสริมการใช้หลักสูตรโดยบูรณาการ ASEAN SOuRCE BOOk
4. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัยนักเรียน
ได้ฝึกทักษะในการใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้ และใช้ติดต่อสือ่ สารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเต็มตามศักยภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น

จุดเน้นที่ 1 นักเรียนระดับประถมศึกษาใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้
จุดเน้นที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท�าโครงการทีส่ นองกับจุดเน้น
มาตรการ ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ที่ 2 จ�านวน 4 โครงการ คือ
1. โครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
2. โครงการปลูก ฝั ง คุ ณ ธรรมความส�า นึก ในความเป็ น ชาติ ไ ทยและวิ ถี ชี วิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4. โครงการชุมนุมลูกเสือส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558
จุดเน้นที่ 1 นักเรียนระดับประถมศึกษาใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้

ปัจจัยและวิธีการด�าเนินงาน

1.
ของชุมชน
เอกลักษณ์
2.
3.

โรงเรียนวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา และสภาพปัญหาและความต้องการ
สังคมเพื่อก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทีต่ ้องการโดยเชื่อมโยงถึงวิสัยทัศน์
และอัตลักษณ์
มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

ผลการด�าเนินงาน

นักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ ่นื ได้ และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท�างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตตนเองและรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมีทักษะชีวิตทีด่ ี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้ นักเรียนสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท�างานอย่างมีความสุข มั่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการท�างานและด�าเนินการจนส�าเร็จ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ย ธรรม ตามโครงการส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยโรงเรี ย นได้
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกิจกรรมการจัดการเรียนการสนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง และจัดกิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นฐาน
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