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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการดำาเนินงาน

ความเป็นมา

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 	 ได้กำ�หนดกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ลและ

นโยบ�ยกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	เพื่อใหส้ำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�	ทำ�หน้�ท่ีกำ�กบั	ประส�น	และส่งเสรมิก�รจดัก�ร

ศึกษ�และให้สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นหน่วยปฏิบัติก�รในก�รจัดก�รศึกษ�	โดยกำ�หนดกลยุทธ์		๔		กลยุทธ์		ใช้

เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบ�ยของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้

กลยุทธ์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
 กลยุทธ์ที่ ๑	 พัฒน�คุณภ�พผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

 กลยุทธ์ที่ ๒	 ขย�ยโอก�สเข้�ถึงบริก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้ได้รับโอก�ส 

ในก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พและมีคุณภ�พ

 กลยุทธ์ที่ ๓	 พัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร	

	 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่	เขต	๑		ได้นำ�นโยบ�ยของรัฐบ�ล		นโยบ�ยกระทรวง

ศกึษ�ธกิ�ร	และกลยุทธส์ำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขั้นพื้นฐ�น	ในก�รกำ�หนดกลยุทธ	์จดุเน้นของสำ�นักง�น

เขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่	เขต	๑			และดำ�เนินก�รบรหิ�รจดัก�รและพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ของ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	โดยดำ�เนินก�รต�มกรอบนโยบ�ย	กลยุทธ์	จุดเน้นของสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	และนโยบ�ยของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	๑	 	ที่

กำ�หนด	โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�ร	กำ�หนดทิศท�งและแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ที่มีคว�มสอดคล้องกันในทุกระดับ	 โดยมีเป้�หม�ยทีส่ำ�คัญ	 คือ	 ก�รพัฒน�ให้นักเรียนได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�

อย่�งทัว่ถึงและมีคุณภ�พอย่�งเท่�เทียมกันและมีระบบก�รติดต�มประเมินผลและร�ยง�นอย่�งต่อเนือ่ง	 โดยมี

ก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร	ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี		ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดคว�ม

สำ�เร็จของแผน	ให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มแผนและบรรลุต�มวัตถุประสงค์ของโครงก�รที่ว�งไว้			เพื่อเป็นทิศท�งใน

ก�รพัฒน�องค์กร	ส่งเสริม	สนับสนุนและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และกำ�หนดทิศท�งในก�รจัดก�รศึกษ�สู่คว�ม

สำ�เร็จ	 โดยมีกลยุทธ์สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	๑	 	และจุดเน้นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๑		ในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ			๕		กลยุทธ์			ดังนี้

ส่วนที่ ๑

บทน�ำ
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานผลการดำาเนินงาน

กลยุทธ์สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑     

 กลยุทธ์ที่ ๑	 พัฒน�คุณภ�พผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

 กลยุทธ์ที่ ๒	 ขย�ยโอก�สเข้�ถึงบริก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน	 	 ให้ได้รับโอก�ส

ในก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ และมีคุณภ�พ

 กลยุทธ์ที่ ๓	 พัฒน�คุณภ�พครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

 กลยุทธ์ที่ ๔	 พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร

 กลยุทธ์ที่ ๕	 พัฒน�สู่คว�มเป็น	๑	ด้�นคุณภ�พ	ก�รบริก�ร		และก�รประส�นง�น

	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกลยุทธ์และจุดเน้นของสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 

ได้ขับเคลือ่นไปได้อย�่งมีประสิทธิภ�พและคุณภ�พต�มตัวชี้วัดสภ�พคว�มสำ�เร็จ	 และมีผูร้ับผิดชอบโครงก�ร/

กจิกรรม	ท่ีชดัเจน	ส�ม�รถตดิต�มคว�มก�้วหน้�ของโครงก�รไดอ้ย่�งเป็นรปูธรรม		และท่ีสำ�คญัเม่ือส้ินสุดโครงก�ร

ผู้รับผิดชอบโครงก�รได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รที่รับผิดชอบ

ความสำาคัญ

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๑	ทำ�ง�นเชิงระบบมีก�รว�งแผน		ลงมือปฏิบัติ		

ปรับปรุง	 	 สรุป	 ร�ยง�นผลและก�รนำ�ผลไปใช้	 ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 จึงเป็นสิง่สำ�คัญประก�รหนึง่ 

ในก�รพัฒน�ง�น	 เพร�ะในก�รร�ยง�นจะต้องระบุข้อมูลสำ�คัญ	 ๆ	 รวมถึงผลก�รดำ�เนินง�นทีเ่กิดขึ้น	 ตลอด 

ทั้งปัญห�	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะในก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� 		 	 ในภ�พรวมให้คว�มสำ�คัญกับก�รร�ยง�นผล

น้อยม�ก	และมิได้นำ�ผลก�รดำ�เนินง�นไปปรับปรุง	พัฒน�	ทำ�ให้คุณภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับไม่ปร�กฏ		

ด้วยเหตุนี	้ สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 โดยกลุม่นโยบ�ยและแผน	 ตระหนัก 

และเห็นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับสภ�พปัจจุบ ันปัญห�และ 

คว�มต้องก�ร	จึงดำ�เนินก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร	ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	

วัตถุประสงค์ของรายงาน

	 ๑.		เพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร	

	 ๒.		เพื่อรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร

	 ๓.		เพื ่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร	 เสนอคณะกรรมก�รเขตพื้นที ่

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

	 ๔.		เพื่อเผยแพร่	ประช�สัมพันธ์	ให้หน่วยง�นและผู้เกี่ยวข้องตลอดส�ธ�รณชนได้รับทร�บ

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้รับผิดชอบโครงก�ร	ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ขอบเขตของรายงาน

	 ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเป็นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๑	ดังนี้
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการดำาเนินงาน

	 ๑.		 ติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

เป็นร�ยไตรม�ส

	 ๒.		ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๓.		จัดทำ�เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๑	

ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘		

วิธีดำาเนินการ

	 ๑.		ศึกษ�	วิเคร�ะห์	โครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.		สร้�งเครื่องมือแบบติดต�ม/แบบร�ยง�น		

	 ๓.		จัดทำ�แผนติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รและผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร	

ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๔.		จัดทำ�ปฏิทินกำ�หนดก�รติดต�ม	คว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร		และร�ยง�น

	 ๕.		แจง้ทุกกลุ่ม/หน่วย	ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง	และผู้รับผิดชอบโครงก�ร	ต�มแผนปฏบัิติก�รประจำ�ปี	งบประม�ณ	

พ.ศ. ๒๕๕๘ ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแบบติดต�มหรือแบบร�ยง�นที่กำ�หนด

	 ๖.		ดำ�เนินก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�โครงก�ร		ต�มปฏิทินที่กำ�หนด

	 ๗.		สรุปผลก�รดำ�เนินง�นและเขียนร�ยง�น

เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินงาน

	 ๑.	 แบบติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.	 แบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

	 ๑.	 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 	 มีฐ�นข้อมูลส�รสนเทศเกี่ยวกับ 

คว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นขับเคลือ่นนโยบ�ย	 จุดเด่น	 จุดด้อย	 รวมทัง้ปัญห�	 อุปสรรค	 ในก�รดำ�เนินง�น	

ส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�ใช้ในก�รว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�	 	 พัฒน�	 ปรับปรุง	 ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด		 

ผลก�รดำ�เนินง�น	 ใช้เป็นแนวท�งในก�รส่งเสริม	 สนับสนุน	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น	 ก้�วสูค่ว�มเป็นหนึง่	 

ต�มนโยบ�ยของสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่		เขต	๑		ด�้นคณุภ�พ	ไดอ้ย่�งมีประสิทธภิ�พ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	 ดังจุดเน้นสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 “ยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์	เนรมิตสีสัน	ยึดมั่นในคุณธรรม	ก้�วนำ�สู่คว�มเป็นหนึ่ง”

	 ๒.	 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 มีเอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 

ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	ทีส่รุปผลก�รดำ�เนินก�รของโครงก�รและก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นเขต 

พื้นที่	

	 ๓.		สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	 เขต	 ๑	 	 	 มีข้อมูลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นใน 

รอบปี		จะเป็นประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปปรับปรุง	พัฒน�ในปีต่อไป





ส่วนที่ ๒

ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ
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รายงานผลการดำาเนินงาน

วิสัยทัศน์

	 ภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๑			เป็นองค์กรม�ตรฐ�น												

ในก�รขับเคลื่อนคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนในสังกัดให้อยู่อันดับ		๑		ใน		๑๐			ของ	สพฐ.		และ		มีคว�มพร้อม

สู่ประช�คมอ�เซียน

พันธกิจ

	 ประส�น	ส่งเสรมิ	สนับสนุน	ให้สถ�นศึกษ�ในสังกดัจัดก�รศกึษ�ได้อย่�งเข้มแขง็	มีคณุภ�พ		ได้ม�ตรฐ�น

เป้าประสงค์
	 ๑.	 ผ ู้ เรียนทุกคนมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 และพัฒน�สู่คว�มเป็นหนึง่ใน 

จังหวัดขอนแก่น

	 ๒.		ประช�กรวัยเรียนทุกคนได้รับโอก�สในก�รศึกษ�ภ�คบังคับอย่�งทั่วถึง	

	 ๓.		ผู้บริห�ร	ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเต็มต�มศักยภ�พ

	 ๔.		บุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๑	ทุกคนมีจิตบริก�ร

	 ๕.		สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๑	และสถ�นศึกษ�ในสังกัด	

มีคว�มเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลือ่นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสู่คว�มเป็นหนึง่ในจังหวัดขอนแก่น	 โดยยึดหลักธรรม�ภิ

บ�ล

กลยุทธ์สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒน�คุณภ�พผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

 กลยุทธ์ที่ ๒	 ขย�ยโอก�สเข้�ถึงบริก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน

	 	 	 ให้ได้รับโอก�สในก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ	และมีคุณภ�พ

 กลยุทธ์ที่ ๓		 พัฒน�คุณภ�พครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

 กลยุทธ์ที่ ๔	 พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร

 กลยุทธ์ที่ ๕	 พัฒน�สู่คว�มเป็น	๑	ด้�นคุณภ�พ	ก�รบริก�ร		และก�รประส�นง�น

ส่วนที่ ๒

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
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ค่�นิยม

	 KPESA	๑	

	 K			=		Knowledge	 คว�มรู้ดี	

	 P			=		Participation	 มีส่วนร่วม

	 E			=		Ethics	 แหล่งรวมคุณธรรม

	 S			=		Service	 ผู้นำ�บริก�ร

	 A			=		Award	 ผลง�นลำ้�คุณค่�

	 ๑			=		To	be	The	First	 นำ�ม�สู่คว�มเป็นหนึ่ง

วัฒนธรรมองค์กร 

	 ยิ้มง�ม		ถ�มไถ่		ใส่ใจบริก�ร
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ปฏิญญาท่าเสด็จ
เพื่อคว�มเป็นเลิศและคงคว�มเป็น ๑ อย่�งยั่งยืน

ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๘ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑

เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

เป้�หม�ยที่ ๑	 คะแนนรวมเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	(O-NET	&	NT)	สูงขึ้นอย่�งน้อยร้อยละ	๕

	 •	 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๖	 (O-NET)	 มีคะแนนรวมเฉลีย่สูงกว่�ระดับ	 สพฐ.	 และระดับประเทศ	 

รวมทัง้คงลำ�ดับที่	 ๑	 ของจังหวัดขอนแก่นส่วนระดับประเทศขยับจ�กลำ�ดับที่	 ๘๓	 ม�เป็น 

ลำ�ดับที่ไม่เกิน	๕๐

	 •	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 ๓	 (O-NET)	 มีคะแนนรวมเฉลีย่สูงกว่�ระดับ	 สพฐ.	 และระดับประเทศ	 

รวมทัง้จ�กลำ�ดับที่	 ๒	 ของจังหวัดขอนแก่นขยับเป็นลำ�ดับที่	 ๑	 ส่วนระดับประเทศขยับจ�ก 

ลำ�ดับที่	๑๕๖	ม�เป็นลำ�ดับที่ไม่เกิน	๑๐๐

	 •	 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๓	 (NT)	 มีคะแนนรวมเฉลีย่สูงกว่�ระดับ	 สพฐ.	 รวมทัง้จ�กลำ�ดับที่	 ๓	 

ของจังหวัดขอนแก่นขยับเป็นลำ�ดับที่	๑	หรือ	๒	ส่วนระดับประเทศได้ลำ�ดับที่ไม่เกิน	๕๐

เป้�หม�ยที่ ๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๑	ต้องอ่�นออกเขียนได้	๑๐๐%	ภ�ยในสิ้นปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘

แนวทำงกำรขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ควำมส�ำเร็จ

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
	 ๑.	 คงไว้ซึ่ง	๕		กลยุทธ์ที่ประก�ศใช้เมื่อปีก�รศึกษ�	๒๕๕๖	โดยเฉพ�ะก�ร	Reflective	Coaching

	 ๒.	 พัฒน�คลังข้อสอบกล�งของเขตพื้นที่	และจัดก�รทดสอบออนไลน์ผ่�นโปรแกรม	Socrative

	 ๓.	 สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับกลุ่มสถ�นศึกษ�	 โดยเฉพ�ะก�รสนับสนุนงบประม�ณกลุ่มสถ�นศึกษ�ใน

ก�รจัดกิจกรรมเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

	 ๔.	 ใช้คณะกรรมก�รเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภ�พก�รศึกษ�โดยเฉพ�ะ	ก.ต.ป.น.		

ระดับกลุ่มสถ�นศึกษ�
	 ๑.	 จัดให้มีครูวิช�ก�รกลุ่มสถ�นศึกษ�	 พร้อมทัง้ส่งเสริม	 สนับสนุนปัจจัยเอือ้ให้กลุ่มบุคคลดังกล่�ว 

ส�ม�รถแนะนำ�	ช่วยเหลือง�นวิช�ก�รภ�ยในกลุ่มได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 ๒.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นประกันคุณภ�พ

ภ�ยในสถ�นศึกษ�	ส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มภ�รกิจได้อย่�งมีประสิทธิผล

	 ๓.	 นิเทศ	ติดต�ม	และจัดกิจกรรมท�งวิช�ก�รที่ส่งผลโดยตรงต่อคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย
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ระดับสถ�นศึกษ�
ด้�นบริห�รจัดก�ร

	 ๑.	 ผู้บริห�รและครูแสดงคว�มรับผิดชอบ	โดยก�รทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกัน	(MOU)	

	 ๒.	 ใช้แผนเป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

	 ๓.	 ใช้กระบวนก�รนิเทศภ�ยใน(	Reflective		Coaching)	อย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 ๔.	 ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศต่�งๆ	โดยเฉพ�ะweb	siteและ		LINEในก�รบริห�รจัดก�ร

	 ๕.	 จัดสภ�พแวดล้อม	 ภูมิทัศน์ของสถ�นศึกษ�ให้สะอ�ด	 สวยง�ม	 ร่มรื่นเอือ้ต่อพัฒน�ก�รท�งสมอง 

	 	 และก�รเรียนรู้ของเด็ก

	 ๖.	 ควบคุม	กำ�กับ	ติดต�มในประเด็นต่อไปนี้อย่�งจริงจัง	ต่อเนื่อง

	 	 ๖.๑	 ก�รคัดกรองนักเรียนชั้น	ป.๖	,	ม.๓	ตลอดจนก�รบันทึกข้อมูลเข้�สู่ระบบสอบของ	สทศ.

	 	 ๖.๒	 ก�รนำ�ข้อสอบวัดตัวชี้วัดไปใช้ในชั้นเรียนทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อย่�งเป็นระบบ	ต่อเนื่อง

	 	 ๖.๓	 ก�รทดสอบ	 	PRE	O-NET	 	ท�งออนไลน์	 	 จำ�นวน	๔	ครั้งจ�กเขตพื้นที่	 	 รวมทั้งนำ�ผลก�ร 

	 	 	 ทดสอบไปใช้ในก�รนิเทศ		ติดต�มผลก�รทำ�ง�นของครูทุกระยะอย่�งใกล้ชิด

	 ๗.	 ประช�สัมพันธ์คว�มสำ�คัญของก�รสอบ	NT,	O-NET	 	พร้อมจัดทำ�ประก�ศ/ป้�ยนับเวล�ถอยหลัง	

(Count		Down)		ตั้งแต่เดือนธันว�คม	๒๕๕๘		เป็นต้นไป

	 ๘.		 ระดมสรรพกำ�ลังจ�กทุกภ�คส่วนให้เข้�ม�ร่วมพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้	 	 สื่อ	

ก�รวัดและประเมินผล

	 ๙.			ว�งแผนก�รเรียนก�รสอนให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด	 	 โดยเฉพ�ะชั้น	 ป.๖,	 ม.๓	 ควร

กำ�หนดให้จบและครบทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ก่อนสอบ	O-NET	อย่�งน้อย	๓	สัปด�ห์

	 ๑๐.	 ออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้	และนำ�แนวข้อสอบ	NT	/	O-NET/	PISA		เข้�แทรกในหน่วยก�รเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ข้อสอบ	

	 ๑๑.	 ใช้นวตักรรมและส่ือท่ีหล�กหล�ยบนเครอืข่�ยอินเทอร์เน็ต	และท่ีต่�งๆ	ม�ใช้ในก�รพฒัน�ก�รเรยีน

ก�รสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน/	พัฒน�ก�รอ่�นออกเขียนได้โดยเฉพ�ะสื่อ		DLTV	และ		DLIT

	 ๑๒.	 ใช้ก�รทดสอบควบคู่กับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้ตรงต�มม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดอย่�ง 

ต่อเนื่อง		โดยเน้นก�รทดสอบท�งอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม	Socrative	

	 ๑๓.	 สร้�งคว�มสัมพันธ์เชิงบวกระหว่�งครูกับนักเรียน

	 ๑๔.	 จัดกิจกรรมก�รติว		ค่�ยวิช�ก�รให้แก่ผู้เรียน	เมื่อจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนครบต�มม�ตรฐ�น

และตัวชี้วัด
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นโยบำยกำรปฏิบัติงำน
ของผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑

“ขอนแก่น  เขต ๑  เป็น ๑  ด้�นคุณภ�พ  ก�รบริก�ร และก�รประส�นง�น”

๓ กลยุทธ์สู่คว�มเป็น ๑

 ๑. กลยุทธ์สู่คว�มเป็นหนึ่งด้�นคุณภ�พ

  ●	 คุณภ�พผู้บริห�ร

  ●	 คุณภ�พครู

  ●	 คุณภ�พบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

  ●	 คุณภ�พโรงเรียน/สำ�นักง�น

  ●	 คุณภ�พนักเรียน

 ๒. กลยุทธ์สู่คว�มเป็นหนึ่งด้�นก�รบริก�ร

  ●	 สร้�งจิตสำ�นึกก�รบริก�ร/จิตอ�ส�

  ●	 ได้ดื่มนำ้�เย็น

  ●	 ได้เห็นรอยยิ้ม

  ●	 ได้อิ่มคำ�หว�น

  ●	 ได้รับบริก�รประทับใจ	(รวดเร็ว	ฉับไว	ใส่ใจบริก�ร)

 ๓. กลยุทธ์สู่คว�มเป็นหนึ่งด้�นประส�นง�น

  ●	 ก�รประส�นง�นภ�ยในองค์กร	

  ●	 ก�รประส�นง�นระหว่�งองค์กร

  ●	 ก�รสร้�งเครือข่�ยเพื่อก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ

  ●	 เน้นก�รประส�นแนวร�บม�กกว่�แนวดิ่ง



14
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานผลการดำาเนินงาน

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร

นโยบ�ยทั่วไป  ๕  นโยบ�ย

นโยบ�ยที่ ๑				ก�รพัฒน�และปฏิรูปก�รศึกษ�

นโยบ�ยที่ ๒				ก�รสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�ในสังคมไทย

นโยบ�ยที่ ๓				ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รศึกษ�และก�รพัฒน�หลักสูตรท�งก�รศึกษ�

นโยบ�ยที่ ๔				ก�รส่งเสริมและยกสถ�นะของครูซึ่งเป็นบุคล�กรหลักในระบบก�รศึกษ�

นโยบ�ยที่ ๕				ก�รบริห�รและก�รปฏิบัติร�ชก�รกระทรวงในทุกระดับ

นโยบ�ยเฉพ�ะ๗ นโยบ�ย (เหลือ ๖ นโยบ�ย เนือ่งจ�กยกเว้นก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในพืน้ที ่จังหวัด 

ช�ยแดนภ�คใต้และสนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้)

นโยบ�ยที่ ๑	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และก�รดำ�รงคว�มต่อเนือ่ง 

	 	 ภ�ยหลังก�รก้�วเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

นโยบ�ยที่ ๒			 ก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รแข่งขันและสนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

นโยบ�ยที่ ๓			 ก�รมุ่งเน้นก�รผลิตและพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พ

นโยบ�ยที่ ๔		 ก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ�ให้ทันสมัย

นโยบ�ยที่ ๕		 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๘	 

	 	 ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

นโยบ�ยที่ ๖			 ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติและก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

นโยบ�ยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 ๑.	 เร่งรัดปฏิรูปก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ให้มีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ	และกระบวนก�รก�รจัดก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทั้งระบบให้มีประสิทธิภ�พ	ทันสมัย	ทันเหตุก�รณ์	ทันโลก	ให้สำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรม

	 ๒.	 เร่งพัฒน�คว�มแข็งแกร่งท�งก�รศึกษ�	 ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท	 รวมถึงเด็กพิก�รและด้อย

โอก�ส	มีคว�มรู	้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคูก่นัไป	โดยเฉพ�ะทักษะก�รอ่�น	เขยีน	และก�รคดิเพ่ือให้มีคว�ม

พร้อมเข้�สู่ก�รศึกษ�ระดับสูง	และโลกของก�รทำ�ง�น

	 ๓.	 เร่งปรบัระบบสนับสนุนก�รจดัก�รศกึษ�	ท่ีสอดคล้องไปในทิศท�งเดียวกนัมีก�รประส�นสัมพันธ์กับ

เนื้อห�	ทักษะ	และกระบวนก�รเรียนก�รสอน	ประกอบไปด้วย	ม�ตรฐ�นและก�รประเมินหลักสูตรและก�รสอน	

ก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพ	สภ�พแวดล้อม	ก�รเรียนรู้

	 ๔.	 ยกระดับคว�มแข็งแกร่งม�ตรฐ�นวิช�ชีพครูและผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ให้ครูเป็นผู้ทีม่ีคว�มส�ม�รถ

ทักษะทีเ่หม�ะสมกับก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร

และเป็นผู้นำ�ท�งวชิ�ก�ร	ครแูละผู้บรหิ�รสถ�นศกึษ�ประพฤติตนเป็นแบบอย่�งท่ีดีแก่ผู้เรยีนสร้�งคว�มม่ันใจและ

ไว้ว�งใจ	ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน	ที่สอดคล้องกับวิช�ชีพ

	 ๕.	 เร่งสร้�งระบบให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เป็นองค์กรคุณภ�พที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภ�พ	มี

คว�มส�ม�รถรับผิดชอบก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่มีคุณภ�พ	และม�ตรฐ�นได้เป็นอย่�งดี
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการดำาเนินงาน

	 ๖.	 เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรทีม่ีคว�มเข้มแข็ง	 มีแรงบันด�ลใจ	 และมีวิสัยทัศน์ในก�รจัด 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทีช่ัดเจน	 เป็นสถ�นศึกษ�คุณภ�พและมีประสิทธิภ�พ	 ที่ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนได้ 

อย่�งมีคุณภ�พและม�ตรฐ�นระดับส�กล

	 ๗.	 สร้�งระบบก�รควบคุมก�รจัดก�รก�รเปลีย่นแปลงท�งก�รศึกษ�	 ทีม่ีข้อมูล	 ส�รสนเทศและ 

ข่�วส�ร	เกี่ยวกับกระบวนก�รเรียนก�รสอนอย่�งพร้อมบริบูรณ์		และมีนโยบ�ยก�รประเมินผลอย่�งเป็นรูปธรรม

	 ๘.	 สร้�งวัฒนธรรมใหม่ในก�รทำ�ง�น	 เร่งรัดก�รกระจ�ยอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบ	 ปรับปรุงระบบ 

ของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ�	ก�รมีส่วนร่วม และก�รประส�นง�น ส�ม�รถใช้เครือข่�ยก�รพัฒน�ก�ร

ศึกษ�ระหว่�งโรงเรียนกับโรงเรียน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรวิช�ชีพ	 กลุ่มบุคคล	 องค์กรเอกชน	 

องค์กรชุมชน	และองค์กรสังคมอื่น

	 ๙.	 เร่งปรับระบบก�รบริห�รง�นบุคคลมุ่งเน้นคว�มถูกต้อง	 เหม�ะสม	และเป็นธรรมให้เป็นปัจจัยหนุน

ในก�รเสริมสร้�งคุณภ�พและประสิทธิภ�พ	ขวัญและกำ�ลังใจ	สร้�งภ�วะจูงใจ	แรงบันด�ลใจและคว�มรับผิดชอบ

ในคว�มสำ�เร็จต�มภ�ระหน้�ที่

	 ๑๐.	มุ่งสร้�งพลเมืองดี	 ที่ตื่นตัว	 และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้	 และทำ�ให้ก�รศึกษ�นำ� 

ก�รแก้ปัญห�สำ�คัญของสังคม

	 ๑๑.	ทุ่มเทม�ตรก�รเพื่อยกระดับคุณภ�พสถ�นศึกษ�ที่พัฒน�ล้�หลัง	 และโรงเรียนขน�ดเล็กทีไ่ม่ได ้

คุณภ�พ		เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอก�สได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

 จุดเน้นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

 จุดเน้นที่ ๑	 ด้�นก�รพัฒน�ผู้เรียน			

 จุดเน้นที่ ๒	 ด้�นครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�			

 จุดเน้นที่ ๓	 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร




