รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุม่ นโยบายและแผน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
โทรศัพท์ : 04330-6747 โทรสาร : 0-4341-4201
http:// www.kkn3.go.th

สาร
ผูอ้ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
ได้ขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชำติ และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ภำยใต้กรอบนโยบำย
รัฐบำล ด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมบูรณำกำรบนพื้นฐำน
ของควำมรับผิดชอบที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลงำนดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ ไป และเพื่ อ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนให้ได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
ขอขอบพระคุณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกกลุ่ม รวมทั้งสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
จนบรรลุควำมสำเร็จ ดังรำยละเอียดเนื้อหำที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้
และหวั ง ว่ ำ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำ ยจะได้ ใ ช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ น
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีงบประมำณถัดไป
ดร.สนอง สุดสะอาด
ผู้อานวยการ สพป. ขอนแก่น เขต 3

ก

สารบัญ
สำรผู้อำนวยกำร
สำรบัญ
โครงสร้ำงกำรบริหำร สำนักงำนเขตพื้นที่
โครงสร้ำงศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
คณะกรรมกำร กต.ปน. และศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
- เป้ำหมำย พันธกิจ และวิสยั ทัศน์
- จุดเน้นของ สพป.ขก.เขต 3
- นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
- ผลกำรดำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
- ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำมีส่วนร่วม
- ผลกำรดำเนินงำนด้ำนประสิทธิภำพ
- ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
- ผลกำรวิเครำะห์
- ข้อเสนอเชิงนโยบำย

ก
ข
ค
ง
จ
1
1
2
5
5
6
6
10
10
18
23
27
31
31
34

ข

โครงสร้างการบริหารภายในองค์การ (Organizational Structure)
การบริหารจัดการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ. สพป. ขก 3
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

คณะกรรมกำรคุรุสภำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ ฯ

นำยธนกฤต ศิริภิรมย์

นางแสงจันทร์ ยุพิน
ผอ.การกลุม่ อานวยการ

นำยชนินทร์ คำเหนือ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม ฯ

นำยไพโรจน์ อักษรเสือ

นำงสำวเยำวลักษณ์ แซ่ตัง
ผอ.กำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นำงสมนึก ลิ้มอำรีย์
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

นางยุวดี แสนเมือง
ผอ. กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.กตปน.

ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

นำยนิยม โพธิ์งำม

นำยอภิชัย เสนำโยธี

นางสมนึก ลิม้ อารีย์
ผอ.กลุม่ นโยบายและแผน

นำงจรรยำพร ทศยันไชย
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน ฯ

นำยชุติพนธ์ จะชำลี

นำงสำวนิภาพร พจนา
ผอ.กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

นำงนภำพร สร้อยมงคล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน

นำยธน จันทะวงษ์
ผอ. กลุ่มกฏหมำยและคดี

สถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

ค

การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 บริหำร
จัดกำรศึกษำโดยองค์คณะบุคคล 3 ชุด ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 17 แห่ง
โครงสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
(ผู้บริหารทุกคนในศูนย์ฯ)
โครงสร้าง

บทบาทหน้าที่

- ประธำนศูนย์

พิจำรณำ -กำหนดนโยบำย
ศูนย์ฯ
ส่งเสริมสนับสนุน งบประมำณ
เสนอแนะพิจำรณำเลื่อน ขั้นเงินเดือน
ะแต่งตั้ง ยุบเสนอแล รวม
สถำนศึกษำ
ให้ควำมเห็นชอบ แผนงำน
โครงกำร
กำหนดแนวทำงกำรใช้ ทรัพยำกรร่วมกัน
สนับสนุนกำรพัฒนำ ระบบประกัน ,คุณภำพ
คุณภำพภำยใน

(ผู้บริหำร)
รองประธำน กรรมกำร (ผู้บริหำรทุกคน)
เลขำฯ/กรรมกำร เลขำฯ.ผช/กรรมกำร (ครู)

คณะกรรมกำร อ.กต.ปน.

โครงสร้าง
- ประธำน
(.สพป.รองผอ)
รองประธำน (ประธำนศูนย์ฯ)
กรรมกำร (สำระกลุ่ม 10 ครู)
เลขำฯ/กรรมกำร (ประจำศูนย์ฯ.ศน)
เลขำฯ.ผช/กรรมกำร (ครู)

บทบาทหน้าที่

-ขับเคลื่อนงำน
วิชำกำร
นิเทศ ติดตำม กำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้
-รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน วิชำกำร
ปฏิบัติงำนตำมที่ กตกำหนด.ปน.

ง

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กต.ปน.)
ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นำยสนอง สุดสะอำด
นำยสมพงษ์ อัสสำภัย
นำยบรรเจิด ขันตีกุล
นำยจำรัส ปัตตำนัง
นำยสุดใจ อ่อนฤำชำ
นำยพรสมบัติ ศรีไสย
นำยสีดำ เทียบอุ่น
นำยไพบูลย์ โชคชัย
นำยชนินทร์ คำเหนือ

ตำแหน่งในคณะกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ
ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่อศูนย์

ประธานศูนย์ฯ

รองประธานศูนย์ฯ

เลขานุการ

1.ศูนย์เพ็กใหญ่ ลอมคอม
2.ศูนย์เก่ำงิ้ว นำงเบ้ำ หัวทุ่ง
3.ศูนย์โนนข่ำ โคกสง่ำ หนองมะเขือ
4.ศูนย์โจดหนองแก โสกนกเต็น
5.ศูนย์เมืองพล -หนองแวงโสกพระ
6.ศูนย์หนองสองห้อง โนนธำตุ
7.ศูนย์สำโรง วังหิน
8.ศูนย์หนองเม็ก หันโจด
9.ศูนย์ดงเค็ง ตะกั่วป่ำ
10.ศูนย์ดอนดู่ หนองไผ่ล้อม
11.ศูนย์คึมชำด ดอนดั่ง
12..ศูนย์แวงน้อยทำงขวำงก้ำนเหลือง
13.ศูนย์ท่ำวัด ละหำนนำ ท่ำนำงแนว
14.ศูนย์โนนทองสะอำด
15.ศูนย์แวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นำเพียง
16.ศูนย์บ้ำนหัน
17.ศูนย์เปือยใหญ่ - โนนศิลำ

นำยประดิษฐ์ ใจซื่อ
นำงสุพินดำ กันหำไธสง
นำยประจวบ กิจเธำว์
นำยเสฏฐกุล เจริญวงค์
นำยธรธเรศ เรืองวิเศษ
นำยนพรัตน์ สร้ำงนำนอก
นำยจิระวัฒน์ ธงไชย

นำยอุทัย เถำว์พัน
นำยวิโรจน์ เดชพละ
ว่ำที่ ร.ต.บุญชิต บุญมีทำ
นำยสนิท สุขเสริม
นำงทองลำ ศรีแก้ว
นำยสมพันธ์ โพยนอก
นำงนวลลออ พลรักษำ
นำยจำนงค์ วงศ์จำปำ
นำยสวัสดิ์ ไชยชนะ
นำยบัญชำ มณีจันทร์
นำยทวี สีหำมำตย์
นำยกิตติ มูลธิยะ
นำยประเสริฐ โพธิ์ชัย
นำยชนินทร งอสอน
นำยมำนิตย์ คณะวำปี
นำยยลธง ลุนรำศรี
นำยอำนำจ ศิริบรรพต

นำยประเสริฐ อำพล
น.ส.อุทัยรัตน์ ป้อมมำตำ
นำยสุดใจ อ่อนฤำชำ
นำยนิมิตร อินทร์นอก
นำยไพจิตร อุทัยประดิษฐ์
นำยนิคม พงษ์ศิริ
นำยสมหมำย กุลรักษำ
นำยธนำกร หลี่อินทร์
นำยอภิสิทธิ์ แพไธสง
นำยทศพล บรรยง
นำยดำรงศักดิ์ เลือดสงครำม
นำยเสกสรร กระยอม
นำยรุ่งเรือง ศรฤทธิ์
นำยวัลลภ หมื่นฤทธิ์
นำงเพ็ญวิสำ พระสุรัตน์
นำยณรงค์ สุดสี
นำยประทิว บัวองค์

นำยบรรจงศักดิ์ สีหำมำตย์

นำยสุจิต ลุนสำโรง
นำยวุฒิพงษ์ สีหำมำตย์
นำยสมพงษ์ อัสสำภัย
นำยสมศักดิ์ คำภำบุตร
นำยดำรัส ช่วยคูณ
นำยวิศิษฐ์ บุตรวิชำ
นำงภำวนี อิศรำ
นำยสุเนตร สำรบัณฑิตกุล
นำยภัทรพงศ์ สุทธิ

จ
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ส่วนที่ 1
สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพื้นฐาน
1. สภาพทัวไป
่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่
จัดตั้งขึน้ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
โดยยุบรวมสำนักงำนกำรประถมศึกษำกิ่งอำเภอ สำนักงำนกำรประถมศึกษำอำเภอ
และสำนั ก งำนศึ กษำธิ กำรอ ำเภอ เข้ ำ เป็ น หน่ว ยงำนเดี ยวกั น มี ห น้ ำที่ รั บ ผิด ชอบ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแก่ ประชำกรในวัยเรียนในเขตอำเภอพล อำเภอ
หนองสองห้อง อำเภอแวงน้อ ย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโนนศิลำ ตั้งอยู่ที่ถนน
เมืองพล – ชัยภูมิ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทำงห่ำงจำก
จังหวัดขอนแก่น ประมำณ 75 กิโลเมตร มีจำนวนโรงเรียนในสังกัด 181 โรงเรียนเป็น
โรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.59 ของโรงเรียนทั้งหมด
มีนักเรียน 17,333 คน ครู 1,272 คน ศึกษำนิเทศก์ 18 คน และบุคลำกรอื่น 42 คน
แผนที่แสดงทีต่ ั้งและเขตบริการ
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2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น 3

หนองสอง
ห้อง

โนนศิลำ

1,272

181

18
1,859
140

6,425

แวงใหญ่

446

แวงน้อย

63

27
2,442
166

พล

20
2,395
175

4,212
345

53

25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000

17,333

2.1 จานวนโรงเรียน จานวนนักเรียนและจานวนครู

รวม

โรงเรียน

53

20

27

63

18

181

นักเรียน

4,212

2,395

2,442

6,425

1,859

17,333

ข้ำรำชกำรครู

345

175

166

446

140

1,272

134
63

พล

แวงน้อย แวงใหญ่

46
18
11
6

14

27
20
7

20
12
8

49

53
42
11

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

181

2.2 จานวนโรงเรียน แยกตามขนาดโรงเรียน

หนองสอง
โนนศิลา
ห้อง

รวม

จานวน โรงเรียน

53

20

27

63

18

181

ขนาดเล็ก (0 – 120)

42

12

20

49

11

134

ขนาดกลาง (121 – 600)

11

8

7

14

6

46

ขนาดใหญ่ (601-1,500)

0

0

0

1

0

1
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2.3 จานวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น

แวงน้อย

แวงใหญ่

หนองสองห้อง

โนนศิลา

อนุบาล

947

520

563

1,494

439

ประถมศึกษา

2,793

1,682

1,669

4,230

1,196

มัธยมศึกษา

472

193

210

701

224

รวม

4,212

2,395

2,442

6,425

1,859

1,494
701

439
1,196
224
1,859

563
1,669
210
2,442

พล

947
472

520
1,682
193
2,395

2,793

4,212

4,230

6,425

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2.4 ข้อมูลจานวนนักเรียน จาแนกตามชั้นเรียนและเพศ
1,915

1,855

1,972

1,911

1,895

1,737

1,644

2000

2,039

2500

611
369
242
44

359
255
44

314
255

180

179

176

178

183

569

614

978
937

991
864

1,001
971

966
945

1,097
942

1,002
893
178

171

173

45

0

74

500

306
280

586

808
836

1000

924
813

1500

อ. 1 อ. 2 อ. 3 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3

ห้องเรียน 74

173 171 178 183 178 176 179 180

45

44

44

ชำย

306 808 924 1,002 1,097 966 1,001 991 978 314 359 369

หญิง

280 836 813 893 942 945 971 864 937 255 255 242

รวม

586 1,644 1,737 1,895 2,039 1,911 1,972 1,855 1,915 569 614 611
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2,284

12.79

22.99

1,883

15.45

433

11,762
1,818

0.78

4,207
33

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000

17,852

2.5 ข้อมูลจานวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
นักเรียนพิกำร
2,284 คน
นักเรียนด้อยโอกำส
13,811 คน
2.6 ข้อมูลจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม
(บกพร่องทำงด้ำนกำรเห็น, บกพร่องทำงด้ำนกำรได้ยืน, บกพร่องทำงสติปัญญำ,
บกพร่องทำงร่ำงกำย / สุขภำพ, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้, บกพร่องทำงพฤติกรรม / อำรมณ์,
เด็กออทิสติก, เด็กที่มีควำมพิกำรซ้ำซ้อน)

ก่อน
ประถมศึกษำ

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น

รวมทั้งสิ้น

4,207

11,762

1,883

17,852

จำนวนนักเรียน พิกำร

33

1,818

433

2,284

จำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ

0.78

15.45

22.99

12.79

จำนวนนักเรียน ในสังกัด

2.7 สภาพปัญหานักเรียน
อนุบาล

ประถม

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

รวม

มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

1

0

0

0

1

กาพร้า

6

36

0

0

42

อยู่ในธุรกิจทางเพศ

0

7

2

0

9

เร่ร่อน

0

1

0

0

1

ถูกทาร้ายทารุณ

1

4

0

0

5

3,134

9,884

1,608

0

14,626

ยากจน
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ปีกำรศึกษำ 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
กำหนดเป้ำหมำย พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนี้
1. สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีคุณภำพ
2. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวถิ ีชีวิตพอเพียงและเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีควำมรู้ สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
5. เครือข่ำยทุกภำคส่วน มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำสถำนศึกษำให้จดั กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนำครู และบุคลำกรทำ งกำรศึกษำให้มีสมรรถนะปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
4.พัฒนำผู้เรียนให้รกั ควำมเป็นทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีวถิ ีชีวิตพอเพียงและ
เติบโตบนคุณภำพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีควำมรู้ สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้เครือ่ งข่ำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ
บริหำรและจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนชำติ ก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล ดำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย และมีคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ได้กำหนด 4 จุดเน้นกำรดำเนินงำนที่
สอดคล้องกับนโยบำยของ สพฐ. ดังนี้

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน มี
ทั ก ษะภำษำสู่ อ ำเซี ย น นั ก เรี ย นอ่ ำ นรู้ เ รื่ อ ง สื่ อ สำรได้ ทุ ก คน ผลกำรประเมิ น
สถำนศึกษำได้มำตรฐำน สืบสำนเป็นคนดีตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร”
โดยกำหนดเป้ำหมำย ดังนี้
1. เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบระดับชำติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4
1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 4
1.3 นักเรียนที่มีอำยุ 15 ปี (ชั้นมัธยม ศึกษำปีที่ 2 หรือ 3) มีผลกำรประเมิน Programme
for International Student Assessment (PISA ) อยู่ในระดับดี
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2. การอ่าน -เขียน -รู้เรื่องสื่อสารได้
2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออกเขียนได้ ลำยมือสวยทุกคน
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-3 อ่ำนถูกต้องเขียนถูกต้อง อ่ำนคล่องเขียนคล่อง
ทั้งห้องลำยมือสวย
2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ลำยมือสวยทั้งห้อง อ่ำนคล่องทุกคน
2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 รู้เรื่องกำรอ่ำนและสื่อสำรได้ทุกคน

3. การพัฒนาทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
โดยที่ 3R ประกอบด้วย Reading (อ่ำนออก) Riting (เขียนเป็น)
Rithmetics (คิดเลขได้) และ 8C ประกอบด้วย
3.1 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณและ
กำรแก้ปัญหำ
3.2 Creativity and Innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม)
3.3 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวน
ทั3.4ศน์Collaboration,
)
Teamwork and Leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรทำงำน
เป็นทีม และภำวะผู้นำ)
3.5 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ)
3.6 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร)
3.7 Career and Learning Skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้)
3.8 Compassion (ควำมมีเมตตำ วินยั คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ)
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4. การน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐำนชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประกำรตำมหลักสูตร
4.3 คุณธรรม 8 ประกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
4.4 เน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร

5. การพัฒนาครู
5.1 ครูได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
5.2 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อพัฒนำ
5.3 ครูใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเครือข่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองผ่ำนระบบ TEPE Online และ DLIT
5.4 ครูสำมำรถใช้กระบวนกำร PLC ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมตำม
บริบท
5.5 พัฒนำครูตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมควำมสนใจและเต็มตำมศักยภำพ
5.6 บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
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6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบเครือข่าย
6.1 กตปน. /อ.ก.ต.ป.น.

.....................................................................................................................
6.2 ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 17 ศูนย์

6.3 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เช่น เครือข่ำย
ไตรพัฒน์พิทย์ เครือข่ำยกำบแฝกพัฒนำและศูนย์เรียนรู้โรงเรียนดีศรีตำบลทำงขวำง
6.4 ชมรมทำงวิชำกำร จำนวน 11 ชมรม ได้แก่ ชมรมครูภำษำไทย ชมรมครู
คณิตศำสตร์ ชมรมครูวิทยำศำสตร์ ชมรมครูภำษำอังกฤษ ชมรมครูสังคม ชมรมครู
ศิลปะ ชมรมครูปฐมวัย ชมรมครูพลศึกษำ ชมรมครูกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชมรมครูแนะแนว ชมรมครูลูกเสือเนตรนำรี และชมรมครูกำรศึกษำพิเศษ
6.5 สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยอื่น เช่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

7. การนิเทศกากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การนิเทศภายนอก
โดย ผอ.สพป. รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มใน
สพป. ศึกษำนิเทศก์และศูนย์พัฒนำคุณภำพฯ
ฯกำรศึกษำ

การนิเทศภายใน
โดย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู

8. การสร้างขวัญกาลังใจ
ประกำศยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตร / โล่ /เงินรำงวัล ทุนกำรศึกษำ
งบประมำณสนับสนุน และควำมดีควำมชอบแก่นักเรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นที่มีผลงำนเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ระดับศูนย์/สพป./
สพฐ. เช่น ผลงำนวิชำกำร ระดับเหรียญทองใน ระดับ ประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน O – NET / NT อยู่ในระดับ Twenty และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ร่วมแข่งขันระดับภูมิภำคระดับประเทศ
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา

33.75

34.4
30.27

25.88

26.87
26.56

45.2

33.09

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2559

43.64

23.53

32.78

45.2

26.87

34.4

ปีการศึกษา 2560

44.58

21.25

28.67

0

26.56

30.27

เพิ่ม/ลด

0.94

-2.28

-4.11

0

-0.31

-4.13

ปีการศึกษา 2561

50.42

25.62

33.09

0

25.88

33.75

เพิ่ม/ลด

5.84

4.37

4.42

0

-0.68

3.48

-4.13

คณิตศาสตร์

-4.11

-0.68

ภาษาไทย

-2.28

-0.31

0
0
0
0

3.48

4.42

32.78
28.67

25.62
4.37

5.84

0.94

23.53
21.25

43.64
44.58

70
60
50
40
30
20
10
0
-10

50.42

1.1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลี่ย

40

42.19

37.17

60

40.39

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5.02

20
-20
เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
40.39

37.17

-3.22

0
เพิ่ม/ลด

ปีการศึกษา 2561

เพิ่ม/ลด

-3.22

42.19

5.02
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44.85
50.19

45.07
46.67

51.6

1.6

5.34

12.54

39.06
1.9

60
50
40
30
20
10
0
-10

50.41
52.31

1.2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

ด้านภาษา

ด้านการคานวณ

ด้านเหตุผล

รวม

ปีการศึกษา 2560

50.41

39.06

45.07

44.85

ปีการศึกษา 2561

52.31

51.6

46.67

50.19

1.9

12.54

1.6

5.34

ผลต่างคะแนน เฉลี่ยร้อยละ

0

-5.23

5.24

74.54

72.47

70.41

72.47

69.3

120
100
80
60
40
20
0
-20
-40

75.64

1.3 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561 จาแนกตามสมรรถนะ และระดับ
คุณภาพ ดังนี้
1) จาแนกตามสมรรถนะ

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ2561

ผลต่ำง (+/-)

ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง

75.64

70.41

-5.23

ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง

69.3

74.54

5.24

รวม 2 สมรรถนะ

72.47

72.47

0
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0

5.02
0.67
2.37

200

30.36
36.56
34.65

51.24
55.92
53.32

400

89
12
42

600

13.37
6.82
9.65

538
648
614

800

237
121
171

1000

908
991
945

2) จาแนกตามระดับคุณภาพ

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

อ่ำนออกเสียง

ดีมำก
908 51.24

ดี
30.36

พอใช้
237 13.37

ปรับปรุง
89 5.02

538

อ่ำนรู้เรื่อง

991

55.92

648

36.56

121

6.82

12

0.67

รวม 2 สรรถนะ 945

53.32

614

34.65

171

9.65

42

2.37

1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามมาตรฐานโรงเรียน
โดย สมศ. (ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. 2554 - 2558)
ระดับการศึกษาปฐมวัย

เข้ำรับกำรประเมิน จำนวน 185 แห่ง
ได้รับกำรรับรอง 185 แห่ง (ร้อยละ 100)

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

เข้ำรับกำรประเมิน จำนวน 191 แห่ง
1) ได้รับกำรรับรอง 173 แห่ง (ร้อยละ 90.58)
2) ไม่ได้รับกำรรับรอง 18 แห่ง (ร้อยละ 9.42)

1.5 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 185 แห่ง ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่
จำนวน 185 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีโรงเรียน
ทั้งหมด 185 แห่ง เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก 138 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.59 (10 มิ.ย.
62) ได้ดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด ดังนี้
1) ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2
1
ค่ำเฉลี่ย O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำระดับประเทศ
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 10)
ของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด

1

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2

ครูผู้สอน จำนวน 1 คน ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง Obec Award
ระดับชำติ ครั้งที่ 8

1

ผอ.โรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 2 คน
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
Obec Awards ระดับชำติ ครั้งที่ 8

3) ด้านโรงเรียน
2

รำงวัลโรงเรียนขนำด
เล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ เขตตรวจ
รำชกำร ที่ 12

1

ผล O-NET มีกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น จำกปีกำรศึกษำ
2560 จำนวน 71 แห่ง (ร้อยละ 50.77) ของโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด

ผล O-NET ปีกำรศึกษำ
2561 ของโรงเรียนขนำด
เ ล็ ก สู ง ก ว่ ำ ค่ ำ เ ฉ ลี่ ย
ระดั บ ประเทศ จ ำนวน
51 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 36.96

ประกำศรวม
โรงเรียน ปี
2559-2562
จำนวน 17 แห่ง

บุคลำกรฯ 38 ค (2) จำนวน 1 คน ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง Obec
Awards ระดับชำติ ครั้งที่ 8

3

4

โรงเรียนขนำดเล็ก มีกำร
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และ
เกิดมีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำ

โรงเรียนขนำดเล็กมีครูสอน
ครบชั้น และสอนตรงตำม
กลุ่มสำระ

4) ด้านเขตพื้นที่การศึกษา
2
3

ประกำศเลิกโรงเรียน
ปี 2559 – 2562
จำนวน 11 แห่ง

3

โรงเรียนขนำดเล็ก
ลดลงจำกปี 2561
จำนวน 4 แห่ง

4
พัฒนำต้นแบบเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 2 เครือข่ำย คือ
เครือข่ำยกำบแฝกพัฒนำ และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนดีศรี
ตำบลทำงขวำง
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2. ผลการดาเนินงานด้านการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีกำรส่งเสริม
สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมหรือภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งผลให้ประชำกรวัยเรียน ผู้ด้อยโอกำส สำมำรถเข้ำถึงกำร
รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้
2.1 นักเรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประชำกรวัยเรียนกลุ่มอำยุ 4–5 ปี ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ตำมหลักสูตรกำรจัดประสบกำรณ์เด็กก่อนประถมศึกษำทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 2,004 คน เข้ำเรียนชั้น ม.1 ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน 1,077 คน ต่ำงสังกัด 917 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50
นักเรียนที่จบชั้น ม.3 จำนวน 581 คน เข้ำเรียนชั้น ม.ปลำย (สำยสำมัญ สำยอำชีพ หรือเทียบเท่ำ)
ในปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 560 คน คิดเป็นร้อยละ 96.39
นักเรียนที่เรียนจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 2,004 คน
จำกจำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน 2,004 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนที่เรียนจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำยในเวลำที่หลักสูตรกำหนด (3 ปี)
ในปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 581 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2.2 นักเรียนออกกลางคัน ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 0 คน
2.3 การพัฒนาเด็กพิการให้ได้รับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
ในโรงเรียนทั่วไป จำนวน 182 โรงเรียน รวมเด็กพิกำร จำนวน 2,284 คน ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย จำนวน 2,284 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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3. ผลการดาเนินงานด้านประสิทธิภาพ
3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง/ตัวชี้วัดที่ 3,4
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน/ตัวชี้วัดที่ 5,6,7,9,10,12
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร/ตัวชี้วัดที่ 14,15
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ/ตัวชี้วัดที่ 16,17
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม/ตัวชี้วัดที่ 18
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับ
คะแนน
2
2.63
3
3

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

N/A

-

4

ดีเยี่ยม

2.09

ดี

3.2 ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐาน
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสูค่ วำมเป็นเลิศ
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
มำตรฐำนที่3 สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
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3.3 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีผลกำรประเมิน
โดยสรุปอยู่ใน ระดับ “มาตรฐาน” มีค่ำคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักโดยรวม 3.91942
อยู่ ในเกณฑ์ กำรประเมิ น เป็ นส่ วนรำชกำรที่ มี ผลกำรด ำเนิ นงำนอยู่ ในระดั บสู งกว่ ำ
เป้ำหมำย ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
องค์ประกอบที่

องค์ประกอบที่ประเมิน

1
2
3
4

Function Base
Agenda Base
Area Base
Inonvation Base

ค่าคะแนนเฉลี่ย
แบบถ่วงน้าหนัก
0.99930
0.35714
ไม่มีกำรประเมิน
2.56298
3.91942

สรุปผลการ
ประเมินระดับ

หมายเหตุ

มาตรฐาน

3.4 ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
สำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำประถมศึก ษำขอนแก่ น เขต 3 มี ผ ล
กำรประเมินตำมคำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
ปีงบประมาณ

คะแนนเต็ม

ผลการประเมิน
ตามกลยุทธ์
ระดับคะแนน

ผลการประเมิน
ตัวชี้วดั (4 มิติ)
ระดับคะแนน

2557
2558
2559

5
5
5

4.39421
4.13832
3.87702

4.04735
3.50716
4.27454

ค่ำเฉลี่ย

4.13651

3.94301
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3.5 สรุปผลการแข่งขันวิ ชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
66,67,68 ประจาปีก ารศึกษา 2560,2561,2561 ได้รับเหรียญรางวัลจากการ
ประกวดระดับประเทศ ดังนี้
1) ประเภทรางวัลชนะเลิศ

1
0

0

0
0

0
0

1

3

4

5

12

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

ชนะเลิศ

รอง 1

รอง 2

รวม

2560

0

0

0

0

2561

0

0

1

1

2562

5

3

4

12

8

2

0

0

2

0

24

61

128
6

2

300
250
200
150
100
50
0
-50

213

2) ประเภทเหรียญชนะเลิศ

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

2560

2

0

0

2

2561

6

2

0

8

2562

128

61

24

213
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้ดำเนินกำร
ขับเคลื่อนตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น
พื้นฐำน และนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีโครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่ดำเนิ นกำรจนเกิดผลสำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ดังนี้
4.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1) โครงการการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถม ศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้
ดำเนินกำรส่งเสริมให้นักเรียนและ
เยำวชนในเขตพื้นที่ รู้จักกำรดูแล
รักษำสุขภำพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ด้ ำ นร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ รู้ จั ก กฎ
กติกำและมำรยำทของกำรเล่นกีฬำ
รู้ แ พ้ รู้ ช นะ รู้ อ ภั ย และมุ่ ง เน้ น
ควำมเป็นเลิศในกำรกีฬำสู่อำเซียน
และสำกลอันจะก่อให้เกิดควำมรัก
ควำมสำมัคคีในหมู่คณะต่อไป โดย
กำรจั ด ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ ำ ร่ ว มกำร
แข่งขันกีฬำในระดับภำคและระดับ
จังหวัด
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2) โครงการค่าย“เยาวชนคนดี สูส่ ังคมคนรุ่นใหม่”
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถม
ศึกษำขอนแก่น เขต 3 มุ่งจัดกำรศีกษำที่จะ
ปลูกฝัง เยำวชนไทยในวันนี้ ให้เป็นต้นกล้ ำ
สำยพั นธุ์ ใ หม่ ที่พ ร้อ มที่จ ะสรรสร้ำ งควำมดี
เพื่ อ สั ง คมและเติ บ โตอย่ ำ งมี คุ ณ ภำพเพื่ อ
สังคมโลกยุคใหม่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
จัดอบรมค่ำยทั กษะชีวิต “เยำวชน
คนดี สู่ สั ง คมคนรุ่ น ใหม่ ” ให้ กั บ นั ก เรี ย น
(กลุ่มเสี่ยงและแกนนำ) ในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น จำนวน 10 โรงเรียนๆ ละ 10 คน
ผลการดาเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
นั กเรี ยนแกนน ำและกลุ่ มเสี่ ยง
จำนวน 100 คน ที่ ผ่ ำนกำรอบรมค่ ำยทั กษะ
ชี วิ ต มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ มี ทั ก ษะและ
แนวทำงในกำรดำเนินชีวิต
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะและแนวทำงใน
กำรดำเนินชีวิต เห็นคุณค่ำในตัวเองและผู้อื่น
มี ค วำมรั ก ควำมสำมั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ และ
สำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
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3) โครงการจิตอาสาพัฒนาเยาวชนต้นกล้าแห่งความดี “เราทาความ
ดี ด้วยหัวใจ”
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3 ได้
สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำ จั ดกิ จกรรม
นักเรียนร่วมกันบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์
เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในกำร
ท ำควำมดี ด้ ว ยควำมสมั ค รใจโดยไม่ มี
ผู้ใดบังคับ
ผลการดาเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน
150 โรงเรียน ดำเนินโครงกำรจิตอำสำ
พัฒนำเยำวชน ต้นกล้ำแห่งควำมดี “เรำ
ทำควำม ดี ด้วยหัวใจ”
2. เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด 150 แห่ ง
มีสภำพภูมิทัศน์ภำยใน สะอำด สวยงำม
ร่ ม รื่ น ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนทุก
คน โรงเรี ย นมี ค วำมตระหนั ก และมี
จิตสำนึก ของควำมเป็นจิตอำสำ “เรำ
ทำควำม ดี ด้วยหัวใจ”
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4.2 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้สนับสนุน
ให้ศู นย์พั ฒนำคุณภำพกำรศึ กษำ จำนวน
17 แห่ ง เข้ ำมำมี ส่ วนร่ วมในกำรพั ฒนำ
คุ ณภำพกำรศึ กษำให้ มี นั กเรี ยนจ ำนวน
มำกกว่ำร้อยละ 50 มีคะแนนทำงกำรศึกษำ
ระดั บชำติ (O-NET) ในแต่ ละวิ ชำเพิ่ มขึ้ น
จำกปี กำรศึ กษำที่ ผ่ ำนมำ โดยกำรนิ เทศ
ติดตำม และประเมินผล
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3 ได้ จั ด
กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำที่มี
กำรบริ หำรจั ดกำรกำรศึ กษำได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพของ สพป.อุดรธำนี เขต 1
จ ำ นวน 2 แ ห่ ง เ พื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ำ ร
สถำนศึกษำได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในด้ำนกำร
บริ หำรงำนกำรจั ดกำรศึ กษำ และน ำไป
ปรั บ ใช้ ใ นสถำนศึ ก ษำของตนเองเพื่ อ
คุ ณภำพในกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนให้
สูงขึ้น
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3) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3 ได้ จั ด กำรศึ ก ษำให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถบูรณำกำร
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ในกำรเชื่อมโยงและแก้ปัญหำ
ในชีวิต จริง รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำร
หรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จั ดฝึ กอบรมครู ให้ สำมำรถสอน
แบบบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระวิชำและนำจุดเด่น
แต่ละวิชำมำผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว เพื่อให้
ผู้เรียนนำควำมรู้ทุกแขนงมำใช้แก้ปัญหำ กำร
ค้นคว้ำและกำรพัฒนำสิ่งต่ำงๆในสถำนกำรณ์
โลกปัจจุบัน
2. โรงเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมหรือโครงงำนที่มุ่งแก้ปัญหำที่พบเห็นใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ ทักษะ
ชี วิ ต ควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ น ำไปสู่ กำรสร้ ำง
นวัตกรรม
ผลการดาเนินการ
โรงเรียน จำนวน 146 แห่ง เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM
ศึกษำ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง STEM ศึกษำ ที่มีรูปแบบหรือลักษณะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เหมำะสมตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำ
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4) โครงการหมอโรงเรียน ปี 2562
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ป ระถมศึ ก ษำ
ขอนแก่น เขต 3 ได้พัฒนำครู และผู้บริหำร
สถำนศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม
กำรตรวจสอบคุ ณ ภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. วิ จั ย พั ฒ นำรู ป แบบสื่ อ และ
แนวทำงขับเคลื่อน กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนสถำนศึกษำแบบองค์รวมตำมกฏ
กระทรวงว่ำด้วย กำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2560 กลุ่มตัวอย่ำงวิจัย คือ
โรงเรียนที่สมัครใจ 2 แห่ง (โรงเรียนชุมชน
บ้ ำนดอนหั นและโรงเรี ยนบ้ ำนหนองแวง
ตอตั้ง)
2. ประชุมปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำและจัดทำ
SAR ปีกำรศึกษำ 2561
3. ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ำรทบทวนผล
ประเมินภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561 พัฒนำ
มำตรฐำนสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 และ
กำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรประเมินภำยนอก
4. ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำผูป้ ระเมิน
เสมือนกำรประเมินภำยนอก
5. กำรดำเนินกำรของผู้ประเมินกำรประเมินภำยนอกรอบสี่เสมือนจริง
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ผลการดาเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
1.1) โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ผ ล
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยและ
ระดั บกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ระดั บดี ขึ้ นไป
ร้อยละ 100
1.2) โรงเรียนในสังกัด ส่ง SAR ใน
เวลำที่กำหนด ร้อยละ 80
1.3) โรงเรียนในสังกัด ส่งมำตรฐำน
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ร้อยละ 100
2. เชิงคุณภาพ
2.1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ร้อยละ
80 มี ควำมรู้ /เข้ ำใจ และตระหนั กในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นระบบ ส่งผลให้
เกิดกำรพัฒนำครูและนักเรียนตำมมำตรฐำน
แบบองค์รวม
2.2) บุคลำกรครู ร้อยละ 70 มีควำมเข้ำใจมำตรฐำนสถำนศึกษำและบทบำทของ
ตนเองกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมำกขึ้น
5) โครงการพัฒนาครูบูรณาการกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษตามแนว Boot Camp
ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่
กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น
เขต 3 เร่งยกระดับควำมสำมำรถ
ของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ ใ ห้ ทั ด เ ที ย ม
มำตรฐำนสำกลที่ เ รี ย กว่ ำ Boot
Camp
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กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. ประชุ มปฏิ บัติ กำรวำง
แผนกำรเรี ย นรู้ ภำษำอั งกฤษตำมแนว
Boot camp ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ คื อ เอกสำร
ก ำหนดโครงสร้ ำงค ำศั พท์ และประโยค
พื้ น ฐำนที่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำ
ปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ควรเรียนรู้
และสื่อสำรได้ รวม 9 เล่ม
2. ประชุมปฏิบัติกำรกำร
พั ฒนำวิ ทยำกรพร้ อมกั บกำรออกแบบ
กิ จ กรรมขยำยผลกำรเรี ย นรู้ ต ำมแนว
Boot camp กลุ่มเป้ำหมำย วิทยำกรแกน
นำที่สำมำรถออกแบบและสำธิตกำรสอน
ได้ จำนวน 20 คน
3. ประชุมปฏิบัติกำรขยำย
ผลกำรอบรมพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ตำมแนว Boot Camp กลุ่ ม เป้ ำ หมำย
ได้ แก่ ครู แกนน ำที่ ผ่ ำนกำรอบรม Boot
Camp แล้ ว จ ำนวน 85 คน (รวมครู
แกนนำที่สำมำรถออกแบบและสำธิตกำร
สอนได้ จ ำนวน 20 คน และครู ผู้ ส อน
ภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 120 คน
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ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp มีควำมรู้ ควำม
เข้ ำ ใจกำรออกแบบหลั ก สู ต ร กำรเรี ย นรู้ ตำมแนว Boot Camp และและได้ รั บ
ประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว Boot Camp จำกกำรสำธิต
กำรสอนของวิทยำกรระดับชั้น ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3
2. ครู แกนน ำกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ภำษำอั งกฤษตำมแนว Boot Camp
มีควำมรู้กำรออกแบบลักสูตรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนว Boot Camp
4.3 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1) โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถม
ศึ กษำขอนแก่ น เขต 3 ได้ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรศึกษำและพัฒนำกำร
จั ดเก็ บข้ อมู ลสำรสนเทศทำงกำรศึ กษำของ
สถำนศึกษำให้เป็นฐำนเดียวกัน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จั ด ซื้ อ โปรแกรมระบบข้ อ มู ล
สำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในกำรพัฒนำ
ระบบข้ อมู ลสำรสนเทศของส ำนั กงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
3. สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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ผลการดาเนินงาน
1. เชิงปริมำณ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน
185 แห่ง มีระบบข้อมู ลสำรสนเทศ (Big
Data) สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรกำรจั ด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เชิ งคุ ณ ภำพ ส ำนั กงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด มี
ข้ อมู ลพื้ นฐำนทำงกำรศึ กษำที่ ถู กต้ อง
ครบถ้วน เป็ นปัจจุบัน เป็ นฐำนเดี ยวกั น
และใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) โครงการส่งเสริมงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึ กษำขอนแก่ น เขต 3 ได้ ให้
ควำมช่ วยเหลื อสถำนศึ กษำในกำรจั ด
กำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำ นดำวเที ย ม
(DLTV) อย่ ำงจริ งจั ง เพื่ อสร้ ำงควำม
เสมอภำคในกำรเข้ ำถึ งโอกำสในกำร
เรียนรู้จำกครูผู้สอนที่มีควำมถนัดตรง
ตำมวิชำเอก โดยกำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์
DLTV ของสถำนศึ กษำที่ ชำรุ ด พร้ อม
ทั้งพัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรใช้งำน
รวมทั้งกำรดูแล รักษำอุปกรณ์ โดยกำร
นิ เ ทศติ ด ตำมและกำรศึ ก ษำดู ง ำน
โรงเรี ยนต้ นแบบ DLTV ระดั บ สพฐ.
(โรงเรียนไกลกังวล)
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จั ดประชุ ม PLC เพื่ อ
พั ฒนำกำร จั ดกำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำน
ดำวเที ย ม (DLTV) ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practice)
2. ประชุมจั ดท ำรำยงำนผล
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจั ดกำรเรียน
กำรสอนด้วย DLTV
ผลการดาเนินงาน
1. เชิ ง ปริ ม าณ โรงเรี ย น
ขนำดเล็ ก จ ำนวน 147 แห่ ง ที่ จั ด
กิ จกรรมตำมโครงกำร DLTV และมี
โรงเรียนต้นแบบจำนวน 17 แห่ง ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรจั ด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
2. เชิ งคุ ณภาพ โรงเรี ยนมี แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนตำม
โครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
NT / O-NET เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
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4.4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด 140 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.26 ของโรงเรี ยนทั้งหมด จึงมุ่งเน้น
สนับสนุนทั้งงบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และพัฒนำครูทั้งปริมำณและคุณภำพ โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ จั ด ท ำโครงการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการ
โรงเรียนขนาดเล็กขึ้นเพื่อดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. เสนอขอรั บ กำรอนุ มั ติ โ ครงกำร
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2. ประชุ ม ชี้ แ จงสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำ ย ทั้ ง ในระดั บ เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ
3. จัดทำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก
4. พัฒนำผู้บริหำร/ครูในสถำนศึกษำ
ขนำดเล็กเป้ำหมำย
5. ขั บ เคลื่ อ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร
โรงเรียนขนำดเล็ก โดยคณะกรรมกำรระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรรวม/เลิกสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
6.สนั บ สนุ น งบประมำณเครื อ ข่ ำ ย
โรงเรียนขนำดเล็ก
7. กำรติดตำมและประเมินผล
8. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร
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ผลการดาเนินงาน
1.เชิงปริมาณ มีจำนวนโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัดลดลง โดยได้ประกำศเลิก
สถำนศึกษำขั้ นพื้นฐำน จำนวน 3 โรงเรียน
และประกำศรวมสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
จำนวน 2 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ อ ยู่ ใ นโรงเรี ย นขนำดเล็ ก มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
ปั ญ หาและอุ ป สรรค ชุ ม ชนไม่
ยินยอมให้เลิก เนื่องจำกมีควำมเชื่อ หมู่บ้ำน
ต้องประกอบด้วยบ้ำน วัด โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ เห็นควรแก้ไข ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรฯ ปี 2550
ว่ำด้วยกำรรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ระบุให้รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน ก่อนจะดำเนินกำร
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ผลการวิเคราะห์
ในปี ก ำรศึ ก ษำ พ.ศ.2562 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
ขอนแก่น เขต 3 ได้มีกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแก่นักเรียนให้มีควำมรู้ กำรรอบรู้
เนื้ อ หำวิ ช ำพื้ น ฐำน สมรรถนะพื้ น ฐำน ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ ทั ก ษะด้ ำ นนวั ต กรรม
ที่เน้นย้ำกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ ทักษะ
ด้ำนสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและทักษะทำงอำชีพและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้ดำเนินไปในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กำรเรียนรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
นวัตกรรมของเทคโนโลยีต่ำงๆ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเศรษฐกิจ
และเป็นไปตำมกรอบแนวคิดเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะ ควำมรู้
และควำมเชี่ย วชำญ เพื่อ กำรด ำรงชี วิต และควำมส ำเร็จ ในกำรประกอบอำชี พ ใน
อนำคต
แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกผลกำรดำเนินงำน ในปีกำรศึกษำ 2561 ต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงคนดี มีควำมรับ ผิดชอบต่อครอบครั ว
ชุมชนและสังคม มีกำรพัฒนำศักยภำพของคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 สรุปว่ำมีประเด็นควำมท้ำทำยในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำในอนำคตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 3 ดังต่อไปนี้
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1. คุณภาพของการศึกษาอยู่ในระดับต่า
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน ( O-NET)
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 ของนั ก เรี ย นพบว่ ำ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ
(ทั้งประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำ (น้อยกว่ำ 50 ทุกรำยวิชำ)) โดยคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่ำร้อยละ 50 ทุกรำยวิชำ
ระดับ ป.6
คะแนนเฉลีย่ ระดับเขตพื้นที่
42.19
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
41.85
คะแนนเฉลีย่ ระดับสังกัด (สพฐ.)
41.14
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
43.14
ระดับ ม.3
คะแนนเฉลีย่ ระดับเขตพื้นที่
33.75
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
36.57
คะแนนเฉลีย่ ระดับสังกัด (สพฐ.)
37.71
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
37.50
รวมถึ ง ผลกำรทดสอบจำกโครงกำรประเมิ น ผลนั ก เรี ย นระดั บ
นำนำชำติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในปี พ.ศ.2561
พบว่ ำ นั ก เรี ย นไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง สำมด้ ำ น (กำรอ่ ำ น คณิ ต ศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์) ต่ำกว่ ำค่ำเฉลี่ยของประเทศสมำชิก OECD เมื่อเปรียบเทียบผลกำร
ประเมิน PISA 2015 กับ PISA 2018 พบว่ำ
ด้ ำ นกำรอ่ ำ นมี ค ะแนนลดลงประมำณ 16 คะแนน ส่ ว นด้ ำ น
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมำณ 3 คะแนน และ 4 คะแนน
ตำมลำดับ ซึ่งในกำรทดสอบทำงสถิติถือว่ำด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำ
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ข้อสังเกตสำคัญจำกกำรประเมิน PISA ในปี 2561 พบว่ำ
1.นักเรียนไทยทั้งกลุ่มที่มีคะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ำมีจุ ดอ่อน
อยู่ที่ด้ำนกำรอ่ำน ทั้งกำรอ่ำนเนื้อหำสำระที่มำจำกทั้งแหล่งข้อมูล เดียวและหลำย
แหล่งข้อมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนได้อ่ำนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะท้อนถึง
ธรรมชำติของกำรอ่ำนที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ของโลกและสอดคล้องกับ
กำรใช้ข้อมูลในชีวิตจริงของผู้คนทั่วโลก ดังนั้น ระบบกำรศึกษำไทยจึงควรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำไปในกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยและ
ยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนในยุคดิจิทัลต่อไป ควำมฉลำดรู้ด้ำน
กำรอ่ำนมีควำมสัมพันธ์กับควำมฉลำดรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ แต่แนวโน้ม
คะแนนกำรอ่ำนของไทยยังลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ระบบกำรศึกษำไทยจึงต้องยกระดับ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนอย่ำงเร่งด่วน
2. นักเรียนที่แม้จะมีสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมด้อยแต่ก็สำมำรถ
ทำคะแนนได้ดี ซึ่งเรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่ำ มีควำมไม่ย่อท้อทำงกำรศึกษำ (academic
resilience) โดยปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับควำมไม่ ย่อท้อทำงกำรศึกษำ คือ
กำรสนับสนุนจำกพ่อแม่ บรรยำกำศเชิงบวกในโรงเรียน และกรอบควำมคิดแบบ
เติบ โต (growth mindset) จำกผลกำรประเมิ น PISA 2561 ชี้ ว่ำ นั กเรีย นไทยมี
กรอบควำมคิดแบบเติบโตเพียง 43% ในขณะที่ค่ำเฉลี่ยของประเทศสมำชิก OECD
อยู่ที่ 63% แสดงให้เห็นว่ำ นักเรียนไทยจำนวนมำกยังมีควำมเชื่อว่ำสติปัญญำเป็นสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของกำรเรียนรู้ต่อไปในอนำคต หำกมีกำรส่งเสริม
เรื่องกำรสร้ำงกรอบควำมคิดแบบเติบโตให้กับนักเรียนก็จะช่วยพัฒนำควำมฉลำดรู้
ของนักเรียนไทยได้มำกขึ้น
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2. การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยใช้งบประมำณด้ำนกำรศึกษำคิดเป็นสัดส่วนถึงประมำณ
ร้อยละ ๒๐ ของงบประมำณแผ่นดินของประเทศ หรือประมำณร้อยละ ๔.๒ ของ
ผลผลิตมวลรวมภำยในประเทศ (GDP) แต่ผลลัพธ์กำรศึกษำจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) และที่ประเมินโดย PISA กลับอยู่ในระดับ
“Poor” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เวียดนำมที่มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำน้อย
กว่ำไทยครึ่งหนึ่ง แต่ผลกำรทดสอบ PISA อยู่ในระดับ “Great” ซึ่งเป็นภำพสะท้อน
อย่ำงดีถึงกำรใช้ทรัพยำกรไม่ตรงประเด็นที่จะส่งผลดีต่อคุณภำพทำงกำรศึกษำ
3. ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาสูง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอนแก่น เขต 3 มี โรงเรียน
จำนวนมำกสื่อกำรสอนไม่เ พียงพอ และโรงเรียนขนำดเล็ก ครูที่ต้ องวิ่งสอนตั้ งแต่
ป.1-ป.6 ทุ ก วิ ช ำ จำกควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงกำรศึ ก ษำดั ง กล่ ำ วท ำให้ ส่ ง ผลต่ อ
ควำมแตกต่ำงในผลลัพธ์ของกำรศึกษำ ถึงแม้จะเป็นผลเกี่ยวเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ
ตั้งแต่ปัจจัยเฉพำะของนักเรียนแต่ละคน ปัจจัยทำงด้ำนครอบครัว ไปจนถึงปัจจัย
สภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารและการจัดการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป
จำกกำรศึกษำและทบทวนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 สำมำรถสรุ ปเป็ นข้ อ เสนอเพื่อ กำรปฏิรู ป กำรบริ หำรและกำรจั ด กำรศึก ษำ
ในปีงบประมำณต่อไป ดังนี้
1. การระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
มีจุดเน้นให้ชุมชนได้มีพื้นที่ในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับโรงเรียนให้ชุมชน
ได้ใ ช้ชนรุ่ นหลั งในกำรปรับ เปลี่ย นสัง คมทั่ว ไปตำมที่มุ่ งหวังหรือ ผิด หวังในรุ่น ของ
ตนเอง อันจะทดแทนหรือลดทอนกำรถ่ำยทอดอำนำจจำกบนลงล่ำง รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนเพื่อกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
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2. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำกำรประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3
มีจำนวน โรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 138 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.59 ของโรงเรียน
ทั้งหมด 181 แห่ง จึงจำเป็นต้องมี จุดเน้นให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้สำมำรถเข้ำถึง
กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพ ให้มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อกำรจัดกำรเชิงระบบ เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. การจัดการศึกษาเพื่อนาคนเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มีจุดเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้วิถีกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงรำกฐำนจิตใจของ
ตนเองร่วมกับสภำพควำมหลำกหลำยที่อยู่ภำยนอก และมีควำมเข้ำใจกำรหมุนวน
เป็นวัฏจักร และผลจำกกำรปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่ำง ซึ่งตนมีโอกำสสัมผัสได้ โดยใช้
เครื่อ งมือ 2 ชุด คือ จิตอำสำเรำทำควำม ดี ด้วยหัวใจและปรัชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. การขยายผลโรงเรี ย นคุ ณ ภาพดี ใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่ายิ่งขึ้นและสู่โรงเรียนอื่นๆ
การพัฒนาสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่ายิ่งขึ้น
มีจุ ด เน้ น พั ฒ นำสมรรถนะของผู้ เ รี ย น เปิ ด ทำงเลือ กให้ ผู้ เ รี ย น
สำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ เชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ถนัด และสำมำรถเรียนรู้
ตลอดชีวิต สำมำรถดูแลสุขภำวะของตนเองและครอบครัว ในขณะเดียวกับที่ยังคง
ต้องมุ่งเน้นกำรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้นเป็น คนดี รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
การขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ
มีจุดเน้นสร้ำงกลไกกำรขยำยผล 3 รูปแบบ คือ
1. การขยายผลแบบ “การเรียนรู้และทาตามอย่าง”
เริ่ ม ต้ น จำกกำรวิ จั ย ประเมิ น ผลและถอดบทเรี ย นของ
โรงเรียนคุณภำพดี และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำร่วมมือกันประยุกต์ใช้บทเรียนในโรงเรียนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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2. การขยายผลแบบ “แฟรนไชส์”
เริ่ ม ต้ น จำกกำรเอื้ อ ให้ โ รงเรี ย นคุ ณ ภำพดี ข ยำยตั ว
โดยสนับสนุนให้ผู้บริหำรและครูของโรงเรียนคุณภำพดี เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกำร
พัฒนำแก่โรงเรียนอื่น รวมทั้งกำรเปิดพื้นที่ให้ภำคประชำสังคมลงทุนทำงสังคมด้ำนอื่น
ที่ช่วยเพิ่มคุณภำพกำรศึกษำ เช่น จัดตั้งกองทุนขยำยผลโรงเรียนคุณภำพดี
3.การขยายผลแบบ “แฟรนไชส์ดิจิทัล”
เริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำเครือข่ำยแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลจำกรูปแบบโรงเรียนตำมแบบขยำยผลที่ 1 และ 2 และนำสู่กำรร่วมมือกัน
ประยุกต์ใช้บทเรียนในโรงเรียนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแห่งอื่นๆ
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่าง จริงจัง
มีจุดเน้น ให้มีศู นย์รวบรวมสื่อ และเทคโนโลยีกำรศึกษำของครู ผู้สอน
ซึ่งสำมำรถให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริ ห ำรงำนของโรงเรี ย น โดยมี ร ะบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศขั บ เคลื่ อ น
เครือข่ำยครู (National Professional Teacher Platform)
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คณะกรรมการทีป่ รึกษา
1. ดร.สนอง สุดสะอำด
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
2. นำยธนกฤต ศิริภริ มย์
3. นำยไพโรจน์ อักษรเสือ
4. นำยอภิชัย เสนำโยธี
5. นำยชุติพนธ์ จะชำลี
คณะทางาน
1. นำงสมนึก ลิ้มอำรีย์
2. นำงศุภิสรำ ศรีไสย
3. นำยทองใส ไทยธำนี
4. นำยวัฒกำนต์ ลำภสำร
5. นำงสำวจิตรลดำ ต้นพรหม
6. นำงสำวประพร เปรื่องกำร
7. นำยธีระวัฒน์ ทองชุม
8. นำยจักรินทร์ แสนสิน
9. นำงสำวณปภัช อรหันตำ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำร สพป.ขอนแก่น เขต 3
รองผู้อำนวยกำร สพป.ขอนแก่น เขต 3
รองผู้อำนวยกำร สพป.ขอนแก่น เขต 3
รองผู้อำนวยกำร สพป.ขอนแก่น เขต 3
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงชั่วครำว

รวบรวม เรียบเรียง ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์
นำยวัฒกำนต์ ลำภสำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ออกแบบปก
นำงสำวจิตรลดำ ต้นพรหม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบตั ิกำร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

