ส่วนที่ ๔
กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อน
การดำาเนินงานสู่ความสำาเร็จและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป

ส่วนที่ ๔
กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการดำาเนินงานสู่ความสำาเร็จ
และข้อสเสนอเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานสู่ความส�าเร็จ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
เป็นระบบ มีกำรก�ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์ จุดเน้นในกำรพัฒนำกำรศึกษำตลอดจนค่ำนิยมแบบมีส่วนร่วม โดย
ร่วมคิด ร่วมท�ำ น�ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย กำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย มีควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจและเห็นคุณค่ำใน
กำรขับเคลือ่ นนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย
ได้พฒ
ั นำแผนงำน/โครงกำร กิจกรรมที่หลำกหลำย ภำยใต้แนวคิดและมีกระบวนกำรที่ใช้ขบั เคลื่อนกำรด�ำเนินงำน
สู่ควำมส�ำเร็จของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ ดังนี้

ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. สร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจ กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจ�ำปีให้บุคลำกรในหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำตระหนักในภำรกิจที่จะต้องด�ำเนินกำรให้ประสบควำมส�ำเร็จ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
(Stake holders) รับทรำบเพื่อให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือเพื่อกำรระดมทรัพยำกร
๒. ก�ำหนดให้มีผกู้ ำ� กับดูแลตัวชี้วดั และผูเ้ ก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วดั และจัดท�ำแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด
๓. มอบหมำยให้รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ รับผิดชอบงำนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี ทั้ง ๔ กลยุทธ์ และมอบหมำยให้มีเจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง
ในกำรประสำน ก�ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตัวชี้วัด
๔. เร่งรัดด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เพื่อให้สำมำรถปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. จัดท�ำแบบวัดควำมพึงพอใจในกระบวนงำนบริกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต ๑ เพื่อน�ำข้อมูลมำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขคุณภำพกำรให้บริกำร
๖. จัดท�ำและด�ำเนินกำรลดรอบระยะเวลำลดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน ก�ำกับติดตำมให้เจ้ำหน้ำทีด่ �ำเนิน
กำรตำมกรอบระยะเวลำของขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ ประกอบด้วยผู้แทนจำกภำยใน
และผู้แทนจำกภำยนอกองค์กร เพื่อรับรองกำรประเมินตนเอง และวิเครำะห์น�ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๘. ก�ำหนดให้มีกำรตรวจเยีย่ มติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน (Site Visit) เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรค
และน�ำมำก�ำหนดแนวทำงแก้ไข
๙. รำยงำนผลกำรประเมินตนเองในรอบกำรรำยงำนผล ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตำมแบบ
SAR Card และปฏิทินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ KRS และระบบ ARS ที่ก�ำหนด
๑๐. จัดสรรสิง่ จูงใจให้บุคลำกรทีเ่ กี่ยวข้อง โดยกำรใช้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ�ำปี ผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจ�ำปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรปฏิบัติรำชกำร

ระดับกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่

๑. สนับสนุนปัจจัยเอื้อให้กลุม่ สถำนศึกษำแนะน�ำ ช่วยเหลืองำนวิชำกำรภำยในกลุม่ สถำนศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผล
3. นิเทศ ติดตำม และจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรที่ส่งผลโดยตรงต่อควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย

ระดับสถานศึกษา

๑. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรในสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ซึ่งอำจรวมถึง
ชุมชนด้วย
๒. ก�ำหนดให้มีผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท�ำแผนงำนโครงกำร/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
๓. มอบหมำยให้มีผปู้ ระสำนงำนหลัก หรือเจ้ำภำพในกำรก�ำกับ ติดตำมและจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนิน
กำรรำยงำน ต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสำธำรณชน
๔. จัดเตรียมเอกสำรร่องรอยกำรด�ำเนินกำร รองรับกำรติดตำมจำก ส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มำติดตำมประเมินผล
๕. จัดท�ำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำและน�ำข้อมูลมำปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำร
๖. จัดให้มีกำรประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดทีต่ ้องปฏิบัติ และรำยงำนผลตำมทีส่ �ำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำร
ศึกษำประถมศึกษำก�ำหนด
๗. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งที่
เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทำงรำชกำรจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและนโยบำยให้ประสบผลส�ำเร็จสูงนัน้ ควรเริ่มจำกสมมติฐำน
ที่ว่ำในทุกองค์กรมีส่วนทีเ่ ป็นประสบกำรณ์ด้ำนดีหรือจุดเด่นขององค์กรทีม่ ีอยู่และชื่นชมในศักยภำพของ
องค์กร กำรจินตนำกำรไปสู่อนำคตขององค์กรทีม่ ีควำมส�ำเร็จสูงจึงต้องเน้นไปทีก่ ำรแสวงหำภำพลักษณ์
เชิงบวก (positive image) มำเป็นเครื่องสร้ำงแรงบันดำลใจและชี้น�ำควำมเป็นไปได้ใหม่ ๆ ขององค์กรว่ำจะ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘

พัฒนำไปในทิศทำงทีพ่ ึงประสงค์ได้อย่ำงไรกระบวนกำรสุนทรียสำธก (AppreciativeInquiry) เป็นหนึง่
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนทีห่ ลำกหลำยทีจ่ ะสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้ประสบ
ผลส�ำเร็จสูง
กระบวนกำรสุนทรียสำธก (AppreciativeInquiry) เป็นกระบวนกำรศึกษำเรียนรู้องค์กรด้วยกำร
ใช้ ค� ำ ถำมในเชิงบวกแบบไม่มีเ งื่อนไขว่ำ มีสิ ่ง ทีด่ ี อ ะไรอยู่ แ ละจะสำมำรถพั ฒ นำเพิ ่ม เติ ม ศั ก ยภำพทีม่ ีอ ยู ่ ใ น
องค์กรและสร้ำงอนำคตองค์กรจำกศักยภำพหรือสิง่ ทีด่ ีทีม่ ีอยู่แล้วได้อย่ำงไรเป็นกำรค้นหำอย่ำงเป็นระบบว่ำ
อะไรเป็นสำเหตุส�ำคัญทีท่ �ำให้ระบบด�ำเนินไปอย่ำงดีที่สุด โดยเฉพำะเมือ่ ระบบนัน้ สำมำรถบรรลุซึ่งประสิทธิผล
สูงสุดและเข้ำไปเรียนรู้เพื่อค้นหำศักยภำพขององค์กรใช้พลังเชิงบวกเชื่อมต่อทำงสังคมด้วยอำรมณ์ควำมรู้สึก
ควำมประทับใจเชิงบวกในแบบต่ำงๆ เช่น ควำมหวัง (Hope) ควำมตื่นเต้น (Excitement) แรงบันดำลใจ
(Inspiration) ควำมเอื้ออำทร (Caring)กัลยำณมิตร (Camaraderie) ควำมรู้สึกว่ำเป็นเรื่องเร่งด่วน (Sense of
urgent purpose) และกำรบรรลุปิติสุขจำกควำมส�ำเร็จร่วมกันซึ่งจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้กับจินตนำกำร
และนวัตกรรมที่น�ำไปสู่กำรส่งเสริมให้ระบบมีศักยภำพเพียงพอที่จะพัฒนำไปสู่ศักยภำพสูงสุดองค์กร
สุนทรียสำธก (AppreciativeInquiry) หำกใช้ในฐำนะเครื่องมือในกำรบริหำรองค์กรจะด�ำเนินและ
มุ่งไปทีค่ วำมสนใจขององค์กรในเรื่องศักยภำพด้ำนบวกทีด่ ีทสี่ ุดสิง่ ทีเ่ ป็นแก่นทำงด้ำนบวก (Positive core)
และปลดปล่อยพลังของแก่นทำงด้ำนบวกนัน้ ออกมำเพื่อให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงและเสริมสร้ำงและใช้วงจร
๔-D (Discovery, Dream, Design, Destiny) เป็ น กลไกในกำรขั บ เคลือ่ น โดยกำรก� ำ หนดกรอบและ
ใช้ศิลปะในกำรตั้งค�ำถำม “เรำต้องกำรเห็นอะไรมำกว่ำที่เป็นอยู่” มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การค้นพบ (Discovery) เป็นกำรร่วมมือกันค้นหำอย่ำงกว้ำงขวำงเพื่อจะเห็นว่ำ “อะไรดีทสี่ ุด”
และ “อะไรได้เกิดขึ้นมำแล้ว”หำกเปรียบเทียบกับกำรจัดท�ำแผน เป็นกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
๒. การสร้างฝัน (Dream) เป็นกำรส�ำรวจแบบกระตือรือร้นว่ำ “จะเป็นอะไรได้บ้ำง” หำกเปรียบเทียบ
กับกำรจัดท�ำแผน เป็นกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน
๓. การออกแบบ (Design) เป็นกำรกระตุ้นควำมสนใจบรรยำยถึงองค์กรในอุดมคติหรือ “สิง่ ทีค่ วร
จะเป็น” หำกเปรียบเทียบกับกำรจัดท�ำแผน เป็นกำรวำงแผน ก�ำหนดโครงกำร/กิจกรรมและกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลสภำพควำมส�ำเร็จ
๓. ท�าให้เป็นจริง (Destiny) สร้ำงกิจกรรมทีป่ รำกฏขึ้นมำในควำมคิดทีส่ นับสนุนกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรมหรือ “มันจะเป็นอะไร” ในขั้นตอนนี้จะเน้นไปที่ควำมทุม่ เทของบุคลำกรและองค์กรและหนทำงที่จะเดิน
ไปข้ ำงหน้ ำ หำกเปรียบเทียบกับกำรจัดท�ำแผน เป็ นกำรน�ำ แผนไปสู่ ก ำรปฏิ บัติ แ ละกำรประเมินผลสภำพ
ควำมส�ำเร็จ
สรุ ป หำกองค์ ก รน�ำ กระบวนกำรสุ น ทรี ย สำธก (AppreciativeInquiry) มำใช้ เ ป็ น เครื ่อ งมือ ใน
กำรบริห ำรองค์กรโดยใช้ศิลปะในกำรตั้งค�ำถำม เริ่มตั้งแต่ก ำรจัดท�ำแผนปฏิบัติก ำรประจ�ำปีและใช้วงจร
๔-D (Discovery, Dream, Design, Destiny) เป็นกลไกในกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและ
นโยบำยตลอดปีงบประมำณและต่อเนือ่ ง จึ ง น่ ำ จะเป็ นทำงเลือ กในกระบวนกำรจั ด ท�ำ แผนในปี ต ่ อ ไปอีก
ทำงเลือกหนึ่งขององค์กร

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