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สารผูอ้ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3
สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
ได้ขับเคลื่อนกำรศึก ษำขั้นพื้น ฐำนให้ ผู้เรียนเป็ นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชำติ และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ภำยใต้กรอบนโยบำย
รัฐบำล ด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมบูรณำกำรบนพื้นฐำน
ของควำมรับผิดชอบที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลงำนดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ ไป และเพื่ อ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนให้ได้ รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
ขอขอบพระคุณ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำ
ทุ ก กลุ่ ม รวมทั้ ง สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ที่ ไ ด้ มุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ง ำน
ตำมนโยบำยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังรำยละเอียดเนื้อหำที่ปรำกฏใน
เอกสำรฉบับนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยจะได้
ใช้เป็ นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึก ษำในปี งบประมำณ
ถัดไป

ดร. สนอง สุดสะอาด
ผู้อานวยการ สพป. ขอนแก่น เขต 3
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่ น เขต 3 บริหำร
จั ด กำร ก ำกั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น รั บ ผิ ด ชอบกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 180 แห่ง โดยกำหนดทิศทำง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ครูมุ่งมั่น ปั้นคุณภำพ” และ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ซึ่งได้
ก ำหนดกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ กำรด ำเนิ น งำนบริ ห ำรและกำรจั ด
กำรศึกษำไว้ 6 กลยุทธ์ มีแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด จำนวน 22 โครงกำร งบประมำณ 4,890,570 บำท คือ
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
งบประมำณ 60,000 บำท มี แ ผนงำน/โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และได้ดำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ งบประมำณ 220,000 บำท มีแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำย ตำมตัวชี้วัด จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 2) โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกีฬำนักเรียน และได้ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร
บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
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กลยุ ท ธ์ ที่ 3 กำรพั ฒ นำและเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์
งบประมำณ 1,090,200 บำท มีแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรเพื่ อให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด จำนวน 8 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรกำรนิเทศแบบ
บูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยทีมนิเทศร่วมใจ
2) โครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เน้น Active
Learning 3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใน สพป.ขก.3 4) โครงกำรกำร
ส่ ง เสริ ม ยกย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ ข้ ำ รำชกำรและบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
5) โครงกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 6) โครงกำรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรใน
สพป.ขอนแก่น เขต 3 (กีฬำเขต) 7) โครงกำรพัฒนำระบบวัดและประเมินผล
กำรศึกษำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8) โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนศูนย์
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และได้ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ งบประประมำณ 652,100
บำท มีแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด จำนวน 3
โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
2) โครงกำรกำรส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำน และระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึ ก ษำโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น ฐำน 3) โครงกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และได้ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 กำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อพั ฒนำคุ ณภำพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม งบประมำณ 1,218,000 บำท มีแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรให้
บรรลุ เป้ ำหมำยตำมตัว ชี้ วัด จ ำนวน 2 โครงกำร ได้ แ ก่ 1) โครงกำรพัฒนำ
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ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ล ดใช้ พ ลั ง งำน กำรจั ด กำรขยะและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
2) โครงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล และได้ดำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
งบประมำณ 650,200 บำท มี แ ผนงำน/โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำรให้ บ รรลุ
เป้ำหมำย ตำมตัวชี้วัด จำนวน 6 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติกำร ปี 2563 2) โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำป้องกัน กำร
ทุจริต(เขตสุจริต 3.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 4) โครงกำร
กำรจั ด ท ำปฏิทิ น ประชำสัม พัน ธ์ ปี 2563 5) โครงกำรกำรพั ฒ นำศั กยภำพ
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 6) โครงกำรตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี
กำรพัสดุ และได้ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
แผนภูมิแสดงงบประมาณในแต่ละกลยุทธ์
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หน้า 1

ส่วนที่ 1
สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทัวไป
่
1.1 ที่ตั้ง ตัง้ อยู่ทถ่ี นน เมืองพล – ชัยภูมิ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดขอนแก่น ประมำณ 75 กิโลเมตร
1.2 สารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 จำนวนโรงเรียนในสังกัด 180 โรงเรียน เป็ นโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 134
โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 74.59 ของโรงเรียนทัง้ หมด มีนกั เรียน 17,333 คน ครู 1,272 คน
ศึกษำนิเทศก์ 18 คน และบุคลำกรอืน่ 42 คน
1.3 เขตพื้นที่การบริการการจัดการศึกษา สำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึ กษำขอนแก่ น เขต 3 มีหน้ำที่รบั ผิดชอบกำรบริ หำรจัดกำรศึ กษำขัน้ พื้นฐำนแก่
ประชำกรในวัยเรียนในเขตอำเภอพล อำเภอหนองสองห้อง อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่
และอำเภอโนนศิลำ
แผนที่แสดงทีต่ ั้งและเขตบริการ
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2. ข้อมูลการจัดการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น 3
2.1 จานวนโรงเรียน จานวนนักเรียนและจานวนครู
1) จานวนโรงเรียน
รวม
โนนศิลา
หนองสองห้อง
แวงใหญ่
แวงน้อย
พล

180
18
62

20
27
53
0

20
พล
53

จานวน โรงเรียน

40

60

แวงน้อย
27

80

100

แวงใหญ่
20

120

140

หนองสองห้อง
62

160

โนนศิลา
18

180
รวม
180

2) ขนาดโรงเรียน
80
60
40
20
0

พล

แวงน้อย

แวงใหญ่

หนองสองห้อง

โนนศิลา

ใหญ่

0

0

0

1

0

กลาง

11

8

7

13

7

เล็ก

42

19

20

49

11

200
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3) จานวนนักเรียน
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

-

พล

แวงน้อย

แวงใหญ่

หนองสองห้อง

โนนศิลา

มัธยมศึกษา

472

193

210

701

224

ประถมศึกษา

2,793

1,682

1,669

4,230

1,196

อนุบาล

947

520

563

1,494

439

4) จานวนครู
รวม
โนนศิลา
หนองสองห้อง
แวงใหญ่
แวงน้อย
พล

3,963
439
1,494
563
520
947

0
ครู

พล
947

500

1000
แวงน้อย
520

1500

2000

แวงใหญ่
563

2500

3000

หนองสองห้อง
1,494

3500
โนนศิลา
439

4000

4500

รวม
3,963
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2.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ
1) ระดับอนุบาล
2000

หน้า 4

1500
1000
500
0

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อ. 1

74

306

280

586

อ. 2

173

808

836

1,644

อ. 3

171

924

813

1,737

1,915
180

978
937

1,855
991
864
179

1,001
971
1,972
176

1,911
966
945
178

1,097
942
2,039

183

178

1,002
893
1,895

2) ระดับประถมศึกษา

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

ห้องเรียน

178

183

178

176

179

180

ชาย

1,002

1,097

966

1,001

991

978

หญิง

893

942

945

971

864

937

รวม

1,895

2,039

1,911

1,972

1,855

1,915

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 5

255
255
242

45
44
44

314
359
369

569
614
611

3) ระดับมัธยมศึกษา

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ม. 1

45

314

255

569

ม. 2

44

359

255

614

ม. 3

44

369

242

611

2,284

13,435

2.3 ข้อมูลจานวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส

จานวน

นักเรียนพิการ

นักเรียนด้อยโอกาส

2,284

13,435
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2.4 ข้อมูลจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม
(บกพร่องทำงด้ำนกำรเห็น, บกพร่องทำงด้ำนกำรได้ยืน, บกพร่องทำงสติปัญญำ, บกพร่องทำง
ร่ำงกำย / สุขภำพ, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้, บกพร่องทำงพฤติกรรม / อำรมณ์, เด็กออทิสติก, เด็กที่มี ควำม
พิกำรซ้ำซ้อน)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ในสังกัด

พิการ

คิดเป็นร้อยละ

จานวนนักเรียน
ก่อนประถมฯ

3,963

29

0.73

ประถมฯ

13,756

1,782

12.95

ม.ต้น

3,963

439

11.07

รวมทั้งสิ้น

21,682

2,284

24.75
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2.5 สภาพปัญหานักเรียน
1) สภาพครอบครัวยากจน
20,000
10,000
ยากจน

อนุบาล

ประถม

ม.ต้น

รวม

3,134

9,884

1,608

14,626

2) ปัญหาอื่นๆ
50
40
30
20
10
0
ยาเสพติด

กาพร้า

อยู่ในธุรกิจ
ทางเพศ

เร่ร่อน

ถูกทาร้าย/
ทารุณ

อนุบาล

0

7

0

0

2

ประถม

0

39

8

1

6

ม.ต้น

0

0

6

0

0

รวม

0

46

14

1

8
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2.6 อัตรากาลังบุคลากรของ สพป.ขอนแก่น เขต 3
1) อัตรำกำลังจำแนกตำมประเภท จำแนกได้ ดังนี้
80
60
40
20
0

รวม 88 คน

59
27

2

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

59

2

27

2) อัตรำกำลัง จำนวน 88 คน จำแนก ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. กลุ่มอานวยการ
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. หน่วยตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
11. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. กลุ่มกฎหมายและคดี
รวม

ข้าราชการ

ลูกจ้าง

รวม

1
5
6
5
8
7
16
1
6
1

11
3
3
3
1
4
2

1
5
17
8
11
10
17
1
10
3

2
1
59

1
28

2
2
87
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3 มี ทิ ศ ทำง
กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมกรอบกำรพัฒนำกำรศึกษำต่ำงๆ ดังนี้
1 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 -2579)
จุดมุ่งหมำยที่สำคัญของแผน คือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
1) เป้าหมาย
1.1) กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access)
1.2) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity)
1.3) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality)
1.4) ประสิทธิภำพ (Efficiency)
1.5) ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
2) วิสัยทัศน์
“คนไทยทุ ก คนได้ รั บ กำรศึ ก ษำและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ ำ งมี
คุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
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3) วัตถุประสงค์
3.1) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ
มีประสิทธิภำพ
3.2) เพื่ อพั ฒนำคนไทยให้ เป็ นพลเมื องดี มี คุ ณลั กษณะ ทั กษะและ
สมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ
3.3) เพื่ อพั ฒนำสั งคมไทยให้ เป็ นสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้ และคุ ณธรรม
จริยธรรม รู้จักสำมัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4) เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง
และควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศลดลง

4) ยุทธศาสตร์
4.1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
4.2) กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4.3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
4.5) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

2. นโยบายรัฐบาล
นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ประกอบด้วย นโยบำยหลัก
รัฐบำล 12 ข้อ และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง
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นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่
1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุขของประเทศ
3. กำรทำนุบำรุงศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม
4. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
6. กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค
7. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก
8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม
10. กำรพื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
12. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำรยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ประกอบด้วย
1. กำรแก้ไขปัญหำในกำรดำรงชีวิตของประชำชน
2. กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
3. มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม
5. กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน
6. กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต
7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21
8. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำระจำ
9. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
10. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน
11. กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. กำรสนับสนุนให้มีกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน
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3. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นำยณั ฏฐพล ที ปสุ วรรณ รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำรมอบ
นโยบำย เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2562 ดังนี้
1) นโยบายปฏิรูปการศึกษา ต้องพัฒนำทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่งและมี คุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดี
รอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3
และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัย รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิตสู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำรเกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ประกอบด้ ว ย (1) ช่ ว ง
กำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ (2)
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังควำมเป็นคนดี มีวินัยพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงำน ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะแรงงำน
สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของตลำด
3) ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำโดย
(1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
(2) กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) กำรเพิ่ม ประสิทธิภำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท (4) กำรพัฒนำ ระบบกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (5) กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบำท ควำมรับผิดชอบ และ
กำร
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กำรวำงต ำแหน่ ง ของประเทศไทยในภู ภ ำคเอเชี ย อำคเนย์ แ ละประชำคมโลก
(6) กำรวำงพื้ น ฐำนระบบรองรั บ กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม และ
(7) กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
4) การตระหนั กถึ งพหุ ปั ญญาของมนุษย์ ที่ หลากหลาย (1) กำร
พั ฒ นำและส่ งเสริม พหุ ปัญ ญำผ่ำ นครอบครัว ระบบสถำนศึ ก ษำ สภำพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำร ทำงำน
และระบบสนับสนุน ที่เหมำะสมสำหรับผู้มีควำมสำมรถพิเศษผ่ำนกลไกลต่ำงๆ และ
(3) กำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถใน ต่ำงประเทศ
ให้มำสร้ำงและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่ำงประเทศ
4. นโยบายและจุ ด เน้ น การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระดับอนุบาล เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
เพื่ อ ออกแบบกิ จกรรมกำรพั ฒนำทั ก ษะที่ สำคั ญด้ำ นต่ ำงๆ เช่ น ทั ก ษะทำงสมอง
ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง
ระดั บ ประถมศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ถึ ง พหุ ปั ญ ญำของผู้ เ รี ย นรำยบุ ค คล
ที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำร
ลูกเสือ และยุวกำชำด
2. เรียนภำษำไทย นั้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น
3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ
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เปิดโลกทัศน์มุมนองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดง
ควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น
5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเพตุผลและเป็นชั้นตอน
7. พั ฒนำครู ให้ มี ควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอั งกฤษและ
ภำษำคอมพิวเตอร์
8. จัดให้มีโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นรับสภำพแวดล้อม
ทั้ งภำยในและภำยนอกบริ เวณโรงเรี ยนให้ เอื้ อต่ อกำรสร้ ำงคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จิตสำธำรณะ
ระดับมัธยมศึกษา มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จั ดกำรเรี ยนรู้ ด้ วยวิ ธี กำรทำงวิ ทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิ ศวกรรม
คณิตศำสตร์ (STEM) และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม)
2. จั ดกำรเรี ยนรู้ ที่ หลำกหลำย เพื่ อสร้ ำงทั กษะพื้ นฐำนที่ เชื่ อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนทำ เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ
ทักษะภำษำเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
5. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และแนวทำงในกำรดำเนินกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ดังนี้
1) วิสัยทัศน์
“ สร้างทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
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2) พันธกิจ
2.1) จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2) พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.3) พัฒ นำศัก ยภำพและคุณภำพผู้ เรี ยนให้ มี สมรรถนะตำมหลั กสู ตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2.4) สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
2.5) พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
2.6) จัด กำรศึก ษำเพื่อ พัฒ นำคุณ ภำพชีวิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มยึ ด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยื น
2.7). ปรั บสมดุ ล และพัฒ นำระบบกำรบริหำรจั ดกำรศึ กษำทุกระดั บ และ
จัดกำรศึกษำโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0

3) เป้าหมาย
3.1) ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด
ที ่ถ ูก ต้อ ง และเป็น พลเมือ งดี ข องชำติ มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม มี ค่ ำ นิ ยมที่ พึ ง ประสงค์ มี จิ ต
สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย
รักษำศีลธรรม
3.2) ผู้ เ รี ยนที่ มี ควำมสำมำรถพิเศษด้ ำ นวิ ทยำศำสตร์ คณิ ต ศำสตร์ ศิ ล ปะ
ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
3.3) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มี
ควำมรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุ ณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุข
ภำวะที่เหมำะสมตำมวัยมีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี พร้อมก้ำวสู่สำกล นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
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3.4).ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น พิ เ ศษ (ผู้ พิ ก ำร) กลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และมีคุณภำพ
3.5). ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มี
ควำมรู้ และจรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
3.6). สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3.7) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำ สถำนศึ ก ษำ มี ส มดุ ล ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง บู ร ณำกำร มี ก ำรก ำกั บ ติ ด ตำม
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้
งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561–2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.
2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรศึ กษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่
Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ และของชำติ
นโยบำยที่ 2 กำรจั ดกำรศึกษำเพื่ อเพิ่ มควำมสำมำรถในกำรแข่งขั นของ
ประเทศ
นโยบำยที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
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นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 กำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำคุณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้นำมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ พ.ศ.2561 มำเป็นเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ กำหนดผลลั พธ์ที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย ในแต่ละระดับกำรศึกษำ และประเภท
กำรศึกษำ พร้อมให้อิสระสถำนศึกษำได้จัดกำรศึกษำ และจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นต่ำที่มีควำมจำเป็นในแต่ละระดับกำรศึกษำและประเภทกำรศึกษำ เน้นกำรเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวำงรำกฐำนกับผู้เรียน ทั้งในระหว่ำงศึกษำและหลังจบ
กำรศึกษำ โดยมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 3 มำตรฐำน 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1.มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะพลเมือง
และพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข
1.1 กำลังกำย กำลังใจที่สมบูรณ์
1.2 ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในกำรดำรงชีวิตและ
กำรพัฒนำสังคม
1.3 ทักษะกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว
1.4 ทักษะทำงสังคม
1.5 คุณธรรม จิตสำธำรณะ และจิตสำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
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มาตรฐานที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็น
สำคัญและกำรบริหำรโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน
2.1 กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรูแ้ ละสภำพแวดล้อมที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ
2.2 มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพ
2.3 มีกำรบริหำรจัดกำรที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน
มาตรฐานที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่งควำมรู้ กำรสร้ำง
วิถีกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ให้เข็มแข็ง
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่งควำมรู้
3.2 ศึกษำวิจยั สร้ำงเสริม สนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ และกลไกกำรเรียนรู้
3.3 กำรสร้ำงและกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
7. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561 จำนวน 2 มำตรฐำน ได้แก่
1) มาตรฐานระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของเด็ก
1.1 มี พั ฒนำกำรด้ ำนร่ ำงกำย แข็ งแรง มี สุ ขนิ สั ยที่ ดี และดู แล
ควำมปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำง
อำรมณ์ได้
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1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน
และแสวงหำควำมรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและ
เพียงพอ
2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่ อกำรเรี ยนรู้ เ พื่ อ
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์สำหรับครู
2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำง
สมดุลเต็มศักยภำพ
3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข
3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม
กับวัย
3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และนำผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก
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2) มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด
คำนวณ
2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดตี ่องำนอำชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมทีด่ ีตำมทีส่ ถำนศึกษำกำหนด
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
นำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
8. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำมำตรฐำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนสำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้เป็นฐำนใน
กำรจัดกำรศึกษำ และใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล และประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้ง
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำใช้ ม ำตรฐำนในกำรประเมิ น ตนเอง และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรติ ด ตำมและพั ฒ นำผล
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีจำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวชี้วัด
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1) มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2) มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5 กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรจั ด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
3) มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สพท.มีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3 ผู้ เ รี ย นระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนมี
คุณภำพตำมหลักสูตร
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4 ประชำกรวั ย เรี ย นได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละโอกำสทำงกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับทีทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงใน สพท. และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิด
ชูเกียรติ
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ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6 ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วำมพึ งพอใจใน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร
9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2550
1) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 16 มกรำคม 2550 มีผลบังคับใช้
17 มกรำคม 2550
2) รำยละเอียดมี 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ หมวด 2
กำรรวมสถำนศึกษำ หมวด 3 กำรเลิกสถำนศึกษำ
หมวด 1 การจัดตั้งสถานศึกษา
1. สพท.เสนอกำรจั ด ตั้ ง สถำนศึ ก ษำใหม่ ต่ อ คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) จำนวนนักเรียน ระดับประถมศึกษำ ต้องมีนักเรียนชั้นละ
ไม่น้อยกว่ำ 25 คน ถ้ำไม่ถึงแต่มำกกว่ำ 10 คน ให้จัดตั้งเป็นสำขำของสถำนศึกษำอื่น
ระดับมัธยมศึกษำ ต้องมีนักเรียนชั้นละไม่น้อยกว่ำ 80 คน ถ้ำไม่ถึงแต่มำกกว่ำ 40 คน
ให้จัดตั้งเป็นสำขำของสถำนศึกษำอื่น
2) มีที่ดินที่มีหลักฐำนอนุญำตให้ใช้ ไม่น้อยกว่ำ 25 ไร่
3) อยู่ ห่ ำ งจำกสถำนศึ ก ษำประเภทเดี ย วกั น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 6
กิโลเมตร ตำมเส้นทำงคมนำคม
4) ให้ บุ คคล นิ ติ บุ คคล องค์ กรชุ มชนฯ ยื่ นค ำร้ องขอจั ดตั้งต่อ
สพท.
2. เมื่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำตให้ สพท.
ประกำศจัดตั้งสถำนศึกษำ
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3. ท้องที่ชุมชนหนำแน่น/ท้องที่มีควำมจำเป็นพิเศษ ไม่เป็นตำม
หลักเกณฑ์จัดตั้งให้ขออนุมัติต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หมวด 2 การรวมสถานศึกษา
1. สพท.เสนอกำรรวมสถำนศึกษำต่อ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด เพื่อ ประสิทธิภำพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้ำนสิทธิ โอกำส และคุณภำพ
กำรศึกษำ โดย สพท.ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
1) แผนกำรรวมสถำนศึกษำ
2) จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน
3) เสนอขอควำมเห็นชอบกำรรวมสถำนศึกษำต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ
2. ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้พิจำรณำอนุมัติ โดยมีผล
ก่อนวันเริ่มต้นปีกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน
หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา
1. สพท.เสนอกำรเลิกสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด ตำมลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
1.1 ไม่มีนักเรียนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน
1.2 จำนวนนักเรียนลดลง จนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำได้ โดยมีแนวปฏิบัติในกำรเลิกสถำนศึกษำ ดังนี้
1) ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดให้มีกำรรับ
ฟั งควำมคิ ดเห็น ของผู้ป กครองนั กเรียนและชุ มชน แล้ ว สพท.เสนอคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำ
2) ให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรำบ
ล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำถัดไป
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3) ให้ ค ณะกรรมกำรศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ประกำศเลิ ก
สถำนศึกษำและจัดให้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชี
4) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับบุคลำกรสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมอำนำจหน้ำที่ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด
5) กำรเลิก ควรเลิกปีละ 1 ชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของ
สถำนศึกษำ เว้นแต่จำเป็นอำจเลิกปีละเกินกว่ำ 1 ชั้นเรียน หรือเลิกพร้อมกันทุกชั้น
2. กรณี ไ ม่ อ ำจน ำหลั ก เกณฑ์ ม ำใช้ กั บ กำรจั ด ตั้ ง รวม หรื อ เลิ ก
สถำนศึกษำได้ ให้เลขำธิกำร กพฐ. นำเสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
10. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Base Management : SBM)
กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนเป็นรูปแบบของกำรบริหำรที่ให้
ควำมสำคัญที่โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำร ให้สถำนศึกษำที่มีอำนำจ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง เพื่อ ให้มี
อิสระ มีควำมคล่องตัวในกำรตัดสินใจสั่งกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนใน
ทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำน
ทั่ ว ไป โดยเน้ น “กำรมี ส่ ว นร่ว ม” จำกทุ ก ๆ ฝ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงเรี ย นในรูป ของ
คณะกรรมกำร ซึ่งมีที่มำจำกหน่วยงำน องค์กร บุคคล ทั้งภำครัฐและเอกชนในชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู่
หลักกำรสำคัญในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 6 ประกำร คือ
1. หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) กระจำยอำนำจกำร
จัดกำรศึกษำจำกกระทรวงและส่วนกลำงไปยังสถำนศึกษำให้มำกที่สุด
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2. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement)
เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร ตัดสินใจ
และร่วมจัดกำรศึกษำ ทั้งครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่ำ และตัวแทนนักเรียน
3. หลักกำรคืนอำนำจจัดกำรศึกษำให้ประชำชน (Return Power to
People) เนื่องจำกกำรจัดกำรศึกษำโดยส่วนกลำงเริ่มมีข้อจำกัด เกิดควำมล่ำช้ำและ
ไม่สนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชนอย่ำงแท้จริง จึงต้องมีกำรคืนอำนำจให้
ท้องถิ่นและประชำชนได้จัดกำรศึกษำเองอีกครั้ง
4. หลักกำรบริหำรตนเอง (Self-managing) ส่วนกลำงทำหน้ำที่เพียง
กำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรด้วยตนเอง
โดยให้โรงเรียนมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำน ซึ่งอำจดำเนินกำร
ได้ ห ลำกหลำยด้ ว ยวิ ธี ก ำรที่ แ ตกต่ ำ งกั น แล้ ว แต่ ค วำมพร้ อ มและสถำนกำรณ์ ข อง
โรงเรียน ผลที่ได้น่ำจะมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเดิม ที่ทุกอย่ำงกำหนดมำจำกส่วนกลำง
ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
5. หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลำง
มี ห น้ ำ ที่ ก ำหนดนโยบำยและควบคุ ม มำตรฐำน มี อ งค์ ก รอิ ส ระท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบ
คุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นไปตำม
กำหนดและมำตรฐำนเป็นไปตำมกำหนด และเป็นไปตำมนโยบำยของชำติ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 27

11. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ที่

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547
พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ กำรเลือก
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธกี ำรได้มำของคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ พ.ศ.2548
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
พ.ศ.2550
คู่มือกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
แนวทำงกำรกระจำยอำนำจบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรกระจำย
อำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรขยำยชั้นเรียนในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2550

6.
7.
8.
9.
10.
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ส่วนที่ 3
กระบวนการบริหาร
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีกระบวนกำรบริหำร 4 ประกำร คือ
1. การวางแผน (Planning)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 วำงแผนโดย
ก ำหนดองค์ ป ระกอบต่ ำ งๆ ที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission)
เป้ำหมำย (Goals) ค่ำนิยมร่วม จุดเน้น นโยบำย นวัตกรรม และโครงกำรมุ่งเน้นเพื่อให้
กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“ครูมุ่งมั่น ปั้นคุณภาพ”
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1.2 พันธกิจ
1. พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. พัฒนำคุณภำพผูเ้ รียน

1.3 เป้าหมาย
1. คุณภำพสิ่งแวดล้อม
2. คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. คุณภำพนักเรียน
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1.4 กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

1
2
3
4

กำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กำรจัดกำรศึกษำเพือ่ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและ ลดควำมเหลือ่ มล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

1.5 ค่านิยมร่วมขององค์กร (CORE Values) = FIT
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1.6 จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ปี ก ำรศึ ก ษำ พ.ศ. 2563 ได้ ก ำหนด 3 จุ ด เน้ น กำรด ำเนิ น งำนที่
สอดคล้องกับนโยบำยของ สพฐ. ดังนี้
1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
2. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักสมรรถนะ
3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร

1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักควำมเป็นไทยห่ำงไกล ยำเสพติดมี
คุณลักษณะและทักษะทำงสังคมทีเ่ หมำะสม
1.3 นักเรียนทีม่ ีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำ
ศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย

2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรูแ้ ละทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะ
ในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำน
ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
2.4 องค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กี่ยวข้องวำงแผน และสรรหำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

เต็ม
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3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
3.1 กำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจกำรมีสว่ นร่วม และมี
ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
3.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในทุกระดับ

1.7 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้กำหนด
นโยบำยส่ ง เสริ ม พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำทั้ ง ระบบของสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด
โดยดำเนินงำน จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
1. โครงการนโยบายโรงเรี ยนคุ ณภาพ (Quality Shool : GSC) เพื่ อ
สนองตอบวิสัยทัศน์ “ครูมุ่งมั่น ปั้นคุณภำพ” และค่ำนิยมร่วม FIT มุ่งสู่คุณภำพ 3 ด้ำน
(โรงเรียนน่ำอยู่ ครู FIT ผลสัมฤทธิ์มำกกว่ำร้อยละ 50) ทั้งนี้ ควำมสำเร็จของนโยบำย
โรงเรียนคุณภำพ โดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้กำหนด
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ออกเป็น 3 ด้ำน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ / โครงการ / สิ่งแวดล้อม
2) ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3) สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในสะอาด ร่วมรื่น เป็นระเบียบ
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1.2 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 ตัวชี้วัด
1) ครูวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
2) ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนว Active Learning
3) ครูมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูท้ ี่เป็นระบบ ใช้เครื่องมือกำรวัดประเมินผล
ที่หลำกหลำย
4) ครูนำรูปแบบและลักษณะของแบบทดสอบ RT , NT , O-NET และ PISA
มำใช้ในกำรประเมินผลในชัน้ เรียน
5) ครูและบุคลำกรมีกลุ่มชุมชนกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ
6) ครูและบุคลำกรได้รับรำงวัล

1.3 คุณภาพผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 7 ตัวชี้วัด
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย
1.1) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.2) เด็กชั้นอนุบำล 3 มีควำมพร้อมในกำรเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
(ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำน )Pre-reading
Skills (และกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะพื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1) นักเรียนชั้น ป. 1-6 สำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนระดับดีขึ้นไป
2.2) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ชั้น ป. 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2.3) สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป. 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2.4) สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2.5) สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ม. 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
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1.8 นวัตกรรมการบริหาร 3 Q FIT
3 Q FIT Model เปนกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพภำยใตแนวคิด
ทฤษฎี ร ะบบ อั น ประกอบดวย ปจจั ย น ำเขำ คื อ Environments Quality คุ ณ ภำพ
สิ่งแวดลอม ผำนกระบวนกำร Teachers Quality คือ พัฒนำครูใหมีคุณภำพตำมคำนิยม
รวม คือ FIT อันประกอบดวย Fairness (ยุติธรรม) Integrity (ซื่อสัตย Team Practice
(ปฏิบัติเปนทีม) ภำยใต ๓ กลยุทธ ได้แก่ (1) กำรบริหำรจัดกำรที่เปนเลิศ (2) กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (3) กำรมีสวนรวมของทุกภำคสวน ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ผลลัพธคือ Students Quality (คุณภำพนักเรียน)
กำรดำเนินกำรพัฒนำตำมรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 3 Q FIT
Model ประกอบดวย ขั้นตอนดำเนินงำน ดังนี
ขั้นที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมกำรยกรำงมำตรฐำน ตัวชี้วัด และเกณฑประเมิน
คุณภำพสถำนศึกษำประกอบดวยมำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณภำพดำนสิ่งแวดลอม คุณภำพ
ดำนครูและบุคลำกร และคุณภำพดำนนักเรียน
ขั้นที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมกำรทดลองประเมินสถำนศึกษำในสังกัดตำมรำง
มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณภำพดำนสิ่งแวดลอม คุณภำพดำนครูและบุคลำกร และคุณภำพด
ำนนักเรียนที่รำงขึ้น เพื่อศึกษำควำมเปนไปได และควำมสอดคลองของนโยบำยกับบริบท
ที่แทจริงของสถำนศึกษำในสังกัด
ขั้นที่ 3 วิเครำะหและสังเครำะหขอมูล และนำผลกำรทดลองประเมิ น
ครั้งที่ 1 มำพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยใหมีควำมเหมำะสม ไดนโยบำยโรงเรียนคุณภำพ
ฉบับจริงที่ประกอบดวย มำตรฐำนคุณภำพสิ่ งแวดลอม จำนวน 3 ตัวชี้วัด มำตรฐำน
คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 6 ตัวชี้วัด และมำตรฐำนคุณภำพนักเรียน
จำนวน 7 ตัวชี้วัด
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ขั้นที่ 4 จัดพิมพเอกสำรเผยแพรรูปแบบกำรพั ฒนำคุณภำพกำรศึ กษำ
๓Q FIT Model เพื่อสื่อสำรให้สถำนศึกษำไดใชเปนคูมือในกำรดำเนินกำรประเมินตนเอง
และพัฒนำตนเองใหบรรลุคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด
1.9 โครงการ “ปีทองแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ”
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2563 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
ขอนแก่น เขต 3 กำหนดให้เป็น “ปีทองแห่งกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำอังกฤษ” เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและติดตำมกำกับผลกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้ ำ รำชกำรและบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ จำนวน 95 คน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน
2. ครู ป รั บ เปลี่ ย นกระบวนกำรเรี ย นกำรสอนที่ ต อบสนองตั ว ชี้ วั ด
มำตรฐำนหลักสูตรกำร เรียนรู้สำระภำษำอังกฤษ โดยใช้วิจัยเป็นฐำน และรูปแบบกำร
เรียนรู้ตำมแนว Boot Camp
2. การจัดองค์การ (Organizing)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 จัดระเบียบงำน
ภำยในองค์กำร โดยมีกำรจำแนกงำน กำรจัดกลุ่มงำน กำรมอบหมำยงำน กำรมอบ
อำนำจหน้ำที่ กำรจัดสำยกำรบังคับบัญ ชำ กำรกำหนดชอบเขตกำรบั งคับ บั ญ ชำ
กำรประสำนงำนให้เหมำะสมกับทรัพยำกรและสถำนกำรณ์ขององค์กำร เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
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2.1 โครงสร้างการบริหารภายในองค์การ (Organizational Structure)

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ. สพป. ขก. 3

คณะกรรมกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ

นำยธนกฤต ศิริภิรมย์
รอง ผอ.สพป.ขก.3

นางแสงจันทร์ ยุพิน
ผอ.กลุม่ อานวยการ

นำยชนินทร์ คำเหนือ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม ฯ

ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ
รอง ผอ.สพป.ขก.3

นำงสำวเยำวลักษณ์ แซ่ตัง
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นำงสมนึก ลิ้มอำรีย์
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

นำงยุวดี แสนเมือง
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

อ.กตปน.

ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

นำยนิยม โพธิ์งำม
รอง ผอ.สพป.ขก.3

นำยอภิชัย เสนำโยธี
รอง ผอ.สพป.ขก.3

นางสมนึก ลิม้ อารีย์
ผอ.กลุม่ นโยบายและแผน

นำงจรรยำพร ทศยันไชย
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน ฯ

นำยชุติพนธ์ จะชำลี
รอง ผอ.สพป.ขก.3

นำงสำวนิภาพร พจนา
ผอ.กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

นำงนภำพร สร้อยมงคล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน

นำยธน จันทะวงษ์
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี

สถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
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2.2 กำรบริหำรจัดกำรโดยองค์คณะบุคคล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3 บริ ห ำร
จัดกำรศึกษำโดยองค์คณะบุคคล 3 ชุด ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 17 แห่ง
1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
(ผู้บริหารทุกคนในศูนย์ฯ)
โครงสร้าง
- ประธำนศูนย์
(ผู้บริหำร)
- รองประธำน
- กรรมกำร
(ผู้บริหำรทุกคน)
- เลขำฯ/กรรมกำร
(ครู)

บทบาทหน้าที่
- พิจำรณำ กำหนด

นโยบำยศูนย์ฯ
- ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมำณ
- เสนอแนะ พิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- เสนอและแต่งตั้งยุบ
สถำนศึกษำ
-ให้ควำมเห็นชอบ
แผนงำนโครงกำร
- กำหนดแนวทำงกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน
-สนับสนุนกำรพัฒนำคุณ
ภำ
- ระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน

คณะกรรมการ อ.กต.ปน.

โครงสร้าง

- ประธำน(รอง ผอ.
สพป.)
- รองประธำน
(ประธำนศูนย์ฯ)
- กรรมกำร(ครูกลุ่มสำระ
10 คน)
-เลขำนุกำร (ศน.)
-ผช.เลขำนุกำร (ครู)

บทบาทหน้าที่

-ขับเคลื่อนงำน
วิชำกำร
- นิเทศ ติดตำม
- กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
-รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน วิชำกำร
- ปฏิบัติงำนตำมที่
กตกำหนด.ปน.
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2) คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(กต.ปน.) ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
ดร.สนอง 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
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3) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่อศูนย์

ประธานศูนย์ฯ

รองประธานศูนย์ฯ

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

นำยบรรจงศักดิ์ สีหำมำตย์

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

เลขานุการ
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
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3. การอานวยการ (Directing)
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 อำนวยกำรให้
กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักกำรอำนวยกำร 2 ประกำร คือ
3.1 นวัตกรรมกำรบริหำร 3 Q FIT
3.2 ใช้ ห ลั ก กำรภำวะผู้ น ำ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ กำรจู ง ใจ
กำรบริหำรโดยองค์ครธบุคคล กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรทำงำนเป็นทีม
3.3 กำรบริหำรสู่กำรปฏิบัติ
แผนกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยงสอดคล้ องกับ
นโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดกระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
ดังนี้
1. สื่อสำรทิศทำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม ศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้
และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง
2. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบันและเป้ำหมำยตำมนโยบำย
เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุ ประสงค์
3. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรทำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก เจ้ำภำพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบำทควำม
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
4. ดำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนที่กำหนด

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 41

5. ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้กำรนำกลยุ ท ธ์ สู่
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจำปี กำรประเมินผลระยะ
ครึ่งปี และกำรประเมินผลรำยปี
6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะโดยรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีสู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กำรบริหำรงบประมำณให้คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำคุ้มทุนประหยัด
และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย นสู ง สุ ด สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนโดยกำรด ำเนิ น งำนจะต้ อ งถู ก ต้ อ งตำม
วัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณกำรเงินกำรคลัง
4. การควบคุม (Controlling)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีกำรควบคุม
กำรดำเนินงำนโดยใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรควบคุมภำยใน
4.1 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึ ก ษำจะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบกำรประกั น คุ ณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำ ผู้เรียนทุ กคนจะได้รับ
กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพจำกสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตำมมำตรฐำนกำรศึก ษำและตัว บ่ งชี้ เพื่ อ กำรประเมิน
คุ ณ ภำพภำยนอก ระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน รอบที่ ส อง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓)
ที่กำหนดในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุ ทธศักรำช ๒๕๔๔ โดยให้สถำนศึกษำยึด
หลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยกำรส่งเสริม สนับสนุนและ
กำกับ ดูแลของหน่วยงำนต้นสังกัด ประกอบด้วย
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1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยกำรทำจัดโครงสร้ำงกำร
บริหำรจัดกำรให้เอื้อต่อกำรดำเนินงำน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีกำรประชำสัมพันธ์กับ
ทุ ก ฝ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรเพื่ อ ก ำหนดแนวทำงให้ ค วำมเห็ นและ
ข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลทำกำรตรวจสอบ ทบทวนและรำยงำนคุณภำพ
กำรศึกษำ และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
นำมำกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจและแผนพัฒนำ
2) การพั ฒนามาตรฐานการศึ ก ษา โดยมุ่ งเน้ น มำตรฐำน ผลกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด
3) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผน
อย่ำงเป็นระบบพื้นฐำนของข้อมูลสถำนศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์
และแนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน สมบู ร ณ์ คลอบคลุ ม กำรพั ฒ นำทุ ก กิ จ กรรมที เ ป็ น
ส่ ว นประกอบหลั ก ของกำรจั ด กำรศึ ก ษำและเป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ของทุ ก ฝ่ ำ ยที่
เกี่ ย วข้ อ งน ำไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยของแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ก ำหนด
อย่ำงสอดรับกับวิสัยทัศน์และมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำรกำกับ
ติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำ งต่ อเนื่อ งให้ บรรลุเป้ ำหมำยตจำมแผนพั ฒนำคุ ณ ภำพ
สถำนศึกษำที่กำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่ชัดเจนครอบคลุมงำน/
โครงกำรของสถำนศึกษำ
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วย
กำรตรวจสอบและทบทวนภำยในโดยบุ ค ลำกรในสถำนศึ ก ษำด ำเนิ น กำรและ
กำรตรวจสอบและทบทวนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัวประโยค ได้แก่ประถมศึกษำปีที่ 3 และปีที่ 6
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มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 และปี ที่ 6 ในวิ ช ำแกนร่ ว มโดยใช้ แ บบทดสอบมำตรฐำน
จำกหน่วยงำนส่วนกลำงร่วมกับต้นสังกัด (เขตพื้นที่) ดำเนินกำร
7) การรายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี เป็ น กำรน ำข้ อ มู ล
ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ กำรตรวจสอบและทบทวนภำยในและภำยนอก
กำรประมวลรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจำปีกำรศึกษำซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูล
สำหรับ กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพต่อไป
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหนึ่ง
ของระบบประกันคุณภำพภำยใน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกำรส่งเสริม พัฒนำและ
ประเมินประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของระบบประกันคุณภำพ
4.2 ระบบการควบคุมภายใน
หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ยมำตรฐำนและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ
กำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ
ต้องจัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีกำรติดตำมประเมินผลและปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและ
เหมำะสม รวมทัง้ มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4
ผลการดาเนินงาน
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O–Net) ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้น ม. 3
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2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O–Net) ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้น ป. 6

1.2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป. 3
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1.3 การเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2560-2562 ดังนี้

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับ สพป.ขก.3
จังหวัด
สพฐ.
กำรอ่ำนออกเสียง
76.65
68.10
76.63
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
79.56
73.63
72.51
รวม 2 สมรรถนะ
78.10
70.87
70.00

ประเทศ
68.50
72.81
70.66
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1.4 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีโรงเรียน
ทั้ ง หมด 180 แห่ ง เป็ น โรงเรี ย นขนำด 133 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.88 โดยได้
ดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด ดังนี้
1) ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1.1) ค่ำเฉลี่ย O-NET ปีกำรศึกษำ 2562 สูงกว่ำระดับประเทศ เพิ่มขึน้
จำกปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 34 แห่ง (ร้อยละ 25.56) ของโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
1.2) ผล O-NET มีกำรพัฒนำเพิม่ ขึน้ จำกปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 98
แห่ง (ร้อยละ 73.68) ของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด

2) ด้านเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 ประกำศเลิกโรงเรียน ปี 2559 – 2563 จำนวน 15 แห่ง
2.2) ประกำศรวมโรงเรียน ปี 2559-2562 จำนวน 22 แห่ง
2.3) โรงเรียนขนำดเล็กลดลงจำกปี 2562 จำนวน 2 แห่ง
2.4 พัฒนำต้นแบบเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก จำนวน 4 เครือข่ำย
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1.5 สรุปผลการแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดังนี้
1) ประเภทรางวัลชนะเลิศ
14
12
10
8
6
4
2
0

12
5
0

4

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

ชนะเลิศ

รอง 1

รอง 2

รวม

2560

0

0

0

0

2561

0

0

1

1

2562

5

3

4

12

2563

0

0

0

0

1) ประเภทเหรียญชนะเลิศ
250
200
150
100
50
0

213
128
61

24
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2. การดาเนินงานตามนโยบาย สพฐ.
2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
1) ประเมินตามระดับคุณภาพ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมัน่ คง/ตัวชี้วัดที่ 4
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน/ตัวชี้วัดที่ 17, 19, 20, 24, 27, 30, 35,
นโยบำยที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร/ตัวชี้วัดที่ 49
นโยบำยที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ/ตัวชี้วัดที่ 54, 55, 59
นโยบำยที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม/ตัวชี้วัดที่ 69, 78
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับ
คะแนน
5
4.0

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมำก

5
4.45

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.00

ดีมำก

4.49

ดีเยี่ยม

2) ประเมินตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกิจกรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำ หลักสูตรให้
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรผู้เรียนและพื้นที่

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

80

100

บรรลุ

80

100

บรรลุ

80

100

บรรลุ
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้เรียนระดับ ม.ต้นที่ได้รับกำรส่งเสริมสมรรถนะ
ที่จำเป็นด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของู้เรียนระดับ ม.ต้นได้รับกำรส่งเสริมสมรรถนะที่
จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของู้เรียนระดับ ม.ต้นได้รับกำรส่งเสริมสมรรถนะที่
จำเป็นด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
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100
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80

100

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

100

100

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกัน
ตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่

100

100

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่จัดกำรเรียนรู้ในลักษณะของ STEM
ศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของสถำนศึกษำและบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ภำษำภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ portfolio เพื่อ
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
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ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ใช้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

80

80
ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดที่พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ
Dgital Technology
นโยบายที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
100
ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัย
เรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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ค่า
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 75 มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด มีรูปแบบ
เล็กให้เกิดคุณภำพ
ลดลง
ตัวชี้วัดที่ 77 จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
100
ตัวชี้วัดที่ 82 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้
ในกำรวำงแผนจัดกำรศึกษำ

ผลการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

มีรปู แบบ

บรรลุ

ลดลง
100

บรรลุ
บรรลุ

2.2 ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่
ได้รบั

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สพป.มีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำส
ทำงกำรศึกษำเท่ำเทียมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรคณุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์
ได้รับกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มี
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรให้บริกำร
ภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่
ได้รับ

ระดับคุณภาพ
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8.5

ดีเยี่ยม

5

15

ดีเยี่ยม

2

8

พอใช้

4

183.5

ดีมาก

2.3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
1) นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ มีแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยของนโยบำย จำนวน 1 โครงกำร
ได้แก่
1.1) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 53

1.1) เชิงปริมาณ
 ผู้ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 100
 ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์
มี จิ ตสำธำรณะ มี จิ ตอำสำ รั บผิ ดชอบต่ อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม มีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรี
มีวินัย และรักษำศีลธรรม ร้อยละ 100
 สถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม
และจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เ รี ย น
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
ยึ ดมั่ นกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติมีคุณธรรม จริยธรรม
จ ำนวน 138 จำกจ ำนวนทั้ งสิ้ น 180 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 76.67
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1.2) เชิงคุณภาพ
 ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ มี จิ ต สำธำรณะ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย
และรักษำศีลธรรม
 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตร
ของสถำนศึ ก ษำ โดยน ำพระบรมรำโชบำย
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำของพระบำทสมเด็ จ พระ
ปรเมนทรรำมำธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหำวชิ ร ำลง
กรณฯ พระวชิ ร เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว และหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
จั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นำผู้ เ รี ย นมี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
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 ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ จั ด บ ร ร ย ำ ก ำ ศ
สิ่ งแวดล้ อม และจั ดกิ จกรรมกำรเรี ย นรู้ ใ ห้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง
2) นโยบายที่ ๒ ด้ า นการจั ดการศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ ม ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของประเทศ มี แ ผนงาน/โครงการที่ ด าเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของ
นโยบาย จานวน 2 โครงการ ได้แก่
2.1) โครงการความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นวิ ช าการพั ฒ นาความรู้ ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิงปริมาณ สถำนศึกษำ จำนวน 180 แห่ง ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำด้ำนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 เชิงคุณภาพ เขตพื้นที่มีกระบวนกำร พัฒนำครูโดยกำรบูรณำกำร
ตำมกระบวนกำร ST2E2AM Education ครูมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และนักเรียนมี
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
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2.2) โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการในการแข่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกีฬานักเรียน มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิ ง ปริ ม าณ กิ จ กรรมงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถ ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยี ของนั กเรี ยน ระดั บภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวันที่ 12 - 14
ธันวำคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 เชิงคุณภาพ นักเรียนได้แสดงออกถึง
ศั ก ยภำพทำงด้ ำ นศิ ล ปะ ดนตรี กี ฬ ำ
แ ล ะ วิ ช ำ ก ำ ร อ ย่ ำ ง เ ต็ ม ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถของตนเองอย่ ำ งเต็ ม ที่
เต็มกำลังควำมสำมำรถ
3. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีแผนงำน/โครงกำรทีด่ ำเนินกำร จำนวน 8 โครงกำร ได้แก่
3.1) โครงการการนิ เทศแบบบู รณาการโดยใช้ พื้น ที่ เป็ น ฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยทีมนิเทศร่วมใจ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิ ง ปริ ม าณ กำรพั ฒ นำที ม นิ เ ทศร่ ว มใจด้ ำ นควำมรู้ ใ น
กำรนิเทศตำมจุดเน้นระดับเขตพืน้ ที่และระดับโรงเรียน จำนวน 1 ทีม
 เชิงคุณภาพ ครูปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเต็มตำมศักยภำพมีรูปแบบกำรนิเทศที่ชัดเจนเป็นระบบสำมำรถพัฒนำ
สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้
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3.2) โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่เน้น Active Learning มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
เชิ งปริ มาณ ประชุ มปฏิ บั ติ กำร
กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนของครูให้ครูเป็ น
ผู้ อ ำนวยกำรเรี ย นรู้ และให้ นั ก เรี ย นมี
กระบวนกำรเรียนรู้ 4 รูปแบบ คือ (1) Thinkpair-share โดยผู้ สอนก ำหนดโจทย์ให้ผู้เรียน
คิด จับคู่ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำง
กลุ่ ม(2) Role plays ให้ ผู้ เรี ยนแสดงบทบำท
สมมุ ติ (3) Games ใช้ เกมช่ วยสอนในเรื่ อ ง
คำศัพท์ (4) Project กำหนดให้ผู้เรียนทำ
โครงงำน นิเทศ ติดตำม ประเมินผลเพื่อสะท้อน
ผลและจัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำน กำรนำ
ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติในกำรจัดกำรจัดกิจกรรม
จั ดค่ ำยภำษำอั งกฤษเพื่ อกำรสื่ อสำรโดยใช้
กิจกรรมเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น
เชิ งคุ ณภ าพ นั กเรี ยนกล้ ำ
แสดงออกในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรใน
ชี วิ ต ประจ ำวั นและมี ที มวิ ทยำกรจั ดค่ ำย
ภำษำอั งกฤษที่ เข้ มแข็ ง และครอบคลุ มทั้ ง 5
อำเภอ
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3.3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ขก. 3 มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
3.1) เชิ ง ปริ ม ำณ ข้ ำ รำชกำรและ
บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนใน
สพป.ขก 3 จำนวน 95 คน
3.2) เชิ ง คุ ณ ภำพ ข้ ำ รำชกำรและ
บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนใน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำได้ รั บ กำร
พัฒนำศักยภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพของ
ตนเอง เกิดควำมรู้ ทักษะ แนวคิดใหม่ๆ มี
กำรนำศักยภำพที่ตนมีอยู่ ออกมำใช้ในกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น อ ย่ ำ ง เ ต็ ม ที่ เ ต็ ม ก ำ ลั ง
ควำมสำมำรถ
3.4) โครงการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
เชิงปริมาณ
 ส่งผลงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เข้ำร่ วมประกวด “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.
(OBEC AWARDS)” ระดับภำค ประจำปี 2563 จำนวน 26 รำงวัล
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 ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำง
กำรศึ ก ษำผู้ มี ผ ลงำนดี เ ด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภำคเข้ำ
ร่วมประกวด “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC
AWARDS)” ระดับชำติประจำปี 2563 จำนวน
8 รำงวัล
เชิ ง คุ ณภาพ กำรสรรหำและคัดเลือก
ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ดี เ ด่ น จะท ำให้ บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำได้
พั ฒ นำงำนในหน้ ำ ที่ ข องตนเองให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
พั ฒ นำงำนของตนเองย่ อ มจะส่ งผลท ำให้มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีมีประสิทธิภำพ
แก่ศิษย์ สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่ก
มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
3.5) โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิ ง ปริ ม าณ ครู ผู้ ช่ ว ยที่
ได้ รั บกำร บรรจุ และแต่ งตั้ ง ได้ เข้ ำรั บกำร
ปฐมนิเทศ จำนวน 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
 เชิ ง คุ ณ ภาพ ครู ผู้ ช่ ว ยมี
ควำมตระหนั ก ในจรรยำบรรณวิ ชำชี พ ของ
ควำมเป็ น ครู ที่ ดี ค รู ผู้ ช่ ว ยมี ค วำมเข้ ำ ใจใน
บทบำทหน้ำที่ของตน ในกำรปฏิบัติงำน
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3.6) โครงการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสพป.ขอนแก่น เขต 3
(กีฬาเขต) มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิงปริมาณ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 60 คน เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
สมรรถนะบุคลำกร
 เชิงคุณภาพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
มีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัย
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3.7) โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิงปริมาณ ครูผุ้สอนชั้น ป.3 , 6 และ ม. 3 สังกัด สพป.ขอนแก่น
เขต 3 ร้อยละ 70 สำมำรถพัฒนำข้อสอบได้สอดคล้องตำมตัวชี้วัด
 เชิ ง คุ ณภาพ สถำนศึ ก ษำสังกั ด สพป.ขอนแก่ น เขต 3 มี ระบบ
กำรวั ด และประเมิ นผลในชั้ น เรีย น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และมี เ อกสำรกำรวิ เ ครำะห์
ข้อสอบ O-NET ได้สอดคล้องตำมตัวชี้วัด

3.8) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ส นั บ ส นุ น
งบประมำณศู น ย์ พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
จำนวน 17 แห่ง
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคะแนน
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-Net) มำกกว่ำร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้น
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4. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มีแผนงำน/โครงกำรที่
ดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยของนโยบำย จำนวน 3 โครงกำร ได้แก่
4.1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มี
ผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิงปริมาณ ประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจผู้ เกี่ ยวข้ องทุ กฝ่ำย จำนวน 1
ค รั้ ง จั ด ท ำ School Mapping
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 1 ครั้ง ศึกษำดูงำน
โรงเรี ยนขนำดเล็ กที่ ประสบผลส ำเร็ จ
จำนวน 2 แห่ง 2 วัน และขับเคลื่อนกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในสั งกั ด
จำนวน 134 แห่ง
 เชิงคุณภาพ โรงเรียนขนำดเล็ก
มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
และ สพป.ขก 3 มี ผลกำรพั ฒนำตำม
เกณฑ์ ม ำตรฐำนส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ ระดับดีมำกขึ้นไป
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4.2) โครงการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิ งปริ มาณ กำรประชุ ม
ปฏิบัติกำรทบทวนและยืนยันมำตรฐำนมำตรฐำน
ศึกษำ 2562 จำนวน 1 ครั้ง กำรประชุมปฏิบัตกิ ำร
ประเมินตนเองและจัดทำ SAR ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน 1 ครั้ง กำรประชุมปฏิบัติกำรสังเครำะห์
และทบทวนผลประเมิ นตนเองจำก SAR 2562
เพื่ อก ำหนดมำตรฐำน 2563 จ ำนวน 1 ครั้ ง
กำรประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึ กษำ จ ำนวน 1 ครั้ ง กำร
ส่ งเสริมสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนตำมแผนและ
ติดตำมกำกับกำรดำเนินงำนตำมแผนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 โรงเรียนในสังกัด
181 แห่ ง และศู นย์ พั ฒนำคุ ณภำพกำรศึ กษำ
17 แห่ง
 เชิ งคุ ณภาพ โรงเรี ยนมี
มำตรฐำนสถำนศึ กษำที่ สอดคล้ องกั บควำม
ต้องกำรจำเป็น มีกระบวนกำรดำเนินกำรพัฒนำ
บรรลุมำตรฐำนแบบองค์รวมและมีควำมพร้อมรับ
กำรประเมินภำยนอก
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4.3) โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาทางไกลเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิ งปริ มาณ ร้ อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ อ ย่ ำ งทั่ ว ถึ ง และร้ อ ยละ 100 ของ
หน่ วยงำนทุ กระดั บได้ รั บกำรพั ฒนำและ
เข้ำถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
(Digital Education)
 เชิ งคุ ณภาพ โรงเรี ยนในสั งกั ด
ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำทำงไกล (Distance
Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง
และมีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี แ ผนงำน/โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำรให้ บ รรลุเ ป้ ำ หมำยของนโยบำย
จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่
5.1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
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 เชิ งปริ มาณ พั ฒนำวิ ทยำกร
ของศู นย์ ก ำรเรี ย นรู้ ลดใช้ พลั งงำน กำร
จัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียน
60 คน ครู 20 คน และพัฒนำ สพป.ขอนแก่น
เขต 3 เป็นต้นแบบสำนักงำนลดใช้พลังงำน
กำรจั ดกำรขยะ และอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม
(Green Office ) จำนวน 1 ครั้ง ปรับปรุงและ
พั ฒนำฐำนกำรเรี ยนรู้ (ปรั บปรุ งซ่ อมแซม
อำคำรสำนักงำนศูนย์ CMC (ครัวชำรุด) และ
ซ่ อมห้ องน้ ำ / ปรั บปรุ งฐำนกำรเรี ยนรู้ /
พัฒนำหลักสูตรฐำนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรปรับปรุง 2560) จำนวน 1 ครั้ง
และพัฒนำกิจกรรมประจำฐำนและวันสำคัญ
เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมศึกษำ จำนวน 1 ครั้ง
 เชิ ง คุ ณภาพ ส ำนั ก งำนเขต
พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น
เขต 3 เป็ น ส ำนั ก งำนต้ น แบบลดใช้
พลั ง งำน (Green Office) เป็ น แหล่ ง
เรียนรู้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดและชุมชน
ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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5.2) โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีผลกำรดำเนินงำน
ดังนี้
 เชิงปริมาณ จัดทำคู่มือโรงเรียน
คุณภำพ 500 เล่ม และประชุมชี้แจงกำรใช้คมู่ อื
โรงเรียนคุณภำพ ต่อครู 186 คน
 เชิงคุณภาพ สถำนศึกษำในสังกัด
ทุ กแห่ ง จะมี สภำพแวดล้ อมทำงกำยภำพที่
เหมำะสม ส่ งผลต่ อคุ ณภำพของบุ คลำกรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตลอดจนคุณภำพ
นักเรียนตำมเป้ำหมำยภำยในระยะ เวลำ 1 ปี
กำรศึ กษำ และท ำให้ กำรจั ดกำรศึ กษำของ
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ขอนแก่น เขต 3 เป็นที่ยอมรับของสำธำรณชน
ต่อไป
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6. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มีแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยของนโยบำย จำนวน 6 โครงกำร ได้แก่
6.1) โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563-2565
และแผนปฏิบัติการ ปี 2563 มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิ งปริ มาณ สพป.ขก. 3
มีแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนฯ ประจำปี
พ.ศ. 2563 แผนพั ฒนำกำรศึ กษำ
ปี 2563 - 2565
 เชิงคุณภาพ สพป.ขก.3
มี แผนพั ฒนำกำรศึ กษำ ปี 25632565 และแผนปฏิบัติกำร ปี 2563 ที่
สอดคล้ องกั บยุ ทธศำสตร์ ชำติ และ
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
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6.2) โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษาป้องกันการทุจริต (เขตสุจริต) มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิ ง ปริ ม าณ บุ ค ลำกรใน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถม
ศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้ รับกำรพัฒนำ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเสริ ม สร้ ำ งควำม
เข้ำใจ จำนวน 60 คน และผู้บริหำรและ
ครู จั ด ท ำระบบฐำนข้ อ มู ล สำรสนเทศ
โรงเรียนสุจริต จำนวน 360 คน
 เชิ ง คุ ณ ภาพ บุ ค ลำกรใน
ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 สำมำรถ
ปฏิบัติ ตน/ปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำน
ตำมมำตรฐำนเขตสุจ ริต และตำมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำ เพื่ อ พั ฒ นำองค์ ก รสู่ “เขต
สุ จ ริ ต ” แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ส ำ ม ำ ร ถ
ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำระบบฐำนข้ อ มู ล
สำรสนเทศโรงเรียนสุจริตและประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนสถำนศึกษำออนไลน์
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6.3) โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผล
กำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิงปริมาณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน 40 คน คณะกรรมกำรกำรประเมิน
ตำมคำสั่ง จำนวน 20 คน และข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรในโรงเรียน จำนวน 8 คน
 เชิงคุณภาพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด มี กำร
พั ฒ น ำ ง ำ น ที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึกษำสูงขึ้น
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6.4) โครงการการจั ด ท าปฏิ ทิ น ประชาสั ม พั น ธ์ ปี 2563 มี ผ ลกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
จั ด ท ำ ป ฏิ ทิ น ตั้ ง โ ต๊ ะ
จำนวน 500 เล่ม เป็นกำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนไดอำรี่ ที่ได้รับควำมนิยมให้กระจำย
ทั่วเขตพื้นที่บริกำร และทุกส่วนรำชกำร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ทุ ก คนเข้ ำ ใจว่ ำ
กำรศึกษำเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง
ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
6.5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิงปริมาณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน 180 คน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรใน
โรงเรียน จำนวน 12,542 คน และข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ
จำนวน 82 คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
 เชิงคุณภาพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจในกำรพั ฒนำกำรปฏิ บั ติ งำนได้
อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
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6.6) โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 เชิงปริมาณ สำนักงำน
เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ
สถำนศึ กษำในสั งกั ด จ ำนวน 25
โรงเรียน มีแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ที่ ส นองจุ ด เน้ น ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น
พื้นฐำน
 เชิงคุณภาพ สพป. และ
สถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี กำรพัสดุ ได้ถูกต้องตำม
ระเบี ยบ กฎหมำย และนโยบำย
ของทำงรำชกำร
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ส่วนที่ 5
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปี ก ำรศึ ก ษำ พ.ศ.2563 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
ขอนแก่ น เขต 3 ได้ มี ก ำรบริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำแก่ นั ก เรี ย นโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีมำตรฐำน ได้แก่
1. 4 A คื อ Awareness (ควำมตระหนั ก ) , Attempt (ควำม
พยำยำม) , Achievement (ควำมส ำเร็ จ ) และ Access (ควำมทั่ ว ถึ ง
เชิงปริมำณและคุณภำพ)
2. ระบบวงจรคุณภำพ PDCA : Plan Do Check Act
3. กำรบริหำรจั ดกำรศึก ษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (3 มำตรฐำน)
4. ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ภ ำ ค รั ฐ PMQA : Public Sector
Management Quality Award
5. กำรบริหำรกำรศึกษำแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่ วม กำหนด
กรอบยุทธศำสตร์เป้ำหมำย ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครอบคลุมและไป
ในทิศทำงเดียวกัน
6. จั ดทำสัญญำข้อ ตกลงกำรปฏิบั ติงำนกับสถำนศึกษำเพื่อให้
กำรดำเนินงำนสำเร็จตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. เชื่อมโยงเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำที่มีควำมคล่องตัวสะดวกและรวดเร็ว
8. กำรบริหำรตำมหลักธรรมมำภิบำล
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แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ตำม จำกผลกำรดำเนิ นงำน ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ต้ อ งเร่ง
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สูงขึ้น โดยมีประเด็นควำมท้ำทำยในกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำในอนำคต ดังต่อไปนี้
1. การยกระดับคุณภาพของการศึกษาให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน ( O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียนพบว่ำ
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับ
ต่ำและลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เฉลี่ย

2561
56.13
34.85
37.65
40.14
42.19

2562
50.16
31.15
33.57
35.42
37.58

เพิ่ม/ลด
-5.97
-3.70
-4.08
-4.72
-4.61

1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับ
ต่ำ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2561 เล็กน้อย
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เฉลี่ย

2561
56.13
34.85
37.65
40.14
42.19

2562
50.16
31.15
33.57
35.42
37.58

เพิ่ม/ลด
-5.97
-3.70
-4.08
-4.72
-4.61
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รวมถึงผลกำรทดสอบคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ คุณภำพนักเรียนอยู่ในขั้นปำนกลำง
ตำรำงจำนวน และร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2562 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ด้ำน
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
เฉลี่ย

จำนวนผู้เข้ำสอบ
1,347
1,347
1,347

นักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
จำนวน
ร้อยละ
659
48.92
644
47.81
689
51.15

ตำรำงผลกำรทดสอบ จำแนกตำมระดับคุณภำพ
ด้ำน
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
เฉลี่ย

ดีมำก
22.49
11.58
14.47

ร้อยละนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
30.43
37.04
37.78
35.26
37.24
37.86

ปรับปรุง
10.02
15.36
10.31
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2. การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักเรียนและครูให้ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์
ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำในปี ก ำรศึ ก ษำ
2562 ที่ผ่ำนมำ สถำนศึกษำละเลยหลักกำรกำร
เรียนรู้ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ สถำนศึกษำ
จะยัดเป้ำหมำยเข้ำสู่ห้องเรียนโดยที่ไม่แยแสต่อ
ควำมปรำถนำ ควำมทะเยอทะยำนของนักเรียน
นั ก เรี ย นถู ก กดทั บ จิ ต วิ ญ ญำณ/สั ญ ชำตญำณ
ด้ ว ยควำมพยำยำมทำให้ค รูพึ งพอใจ กำรได้
คะแนนดีๆ กำรได้รับคำชมเชย สิ่งเหล่ำนี้ทำให้
กำรเรียนรู้เลวร้ำยลง ควำมเลวร้ำยที่เกิดขึ้น ถูก
ละเลยด้วยควำมกังวลของสถำนศึกษำที่จะเข้ำ
ข่ำยกำรละทิ้งควำมเข้มงวดและทำให้มำตรฐำน
ทำงกำรศึกษำตกต่ำ
3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ให้มีการเชื่อมโยง
สถำนศึ ก ษำส่ ว นใหญ่ มี ก ำรเรี ย น
กำรสอนเป็นกำรปฏิบัติต่อควำมรู้ในฐำนะที่
เป็นสิ่งของ เป็นวัตถุวิสัย ครูปฏิบัติกำรสอน
คล้ ำ ยกั บ ฝำกควำมรู้ ที่ จั ด เป็ น หมวดหมู่
เป็นส่วนๆ ที่ไม่ปะติดปะต่อเข้ำไปในหัวของ
นักเรียน ครูได้ละเลยโครงข่ำยควำมสัมพันธ์
ของควำมรู้ที่รำยรอบอยู่ทั้งทำงกำยภำพและ
ทำงออนไลน์ (รูปแบบเสมือนจริง)
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ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารและการจัดการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป
จำกกำรศึกษำและทบทวนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 สำมำรถสรุ ปเป็ นข้ อ เสนอเพื่ อ กำรปฏิ รูป กำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึกษำ
ในปีงบประมำณต่อไป ดังนี้
1. ดาเนินนโยบายโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง
โดยควรเริ่ ม ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งน้ อ ย ปี ก ำรศึ ก ษำละ 5 แห่ ง ที่ เ ริ่ ม ต้ น
ดำเนินกำรพัฒนำให้สำมำรถเป็นต้นแบบโรงเรียนเรียนรู้แบบเชื่อมโยง

2. ดาเนินนโยบายปีทองของการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยวิสัยทัศน์ของตนเอง
นโยบำยนี้ สำมำรถประชุมชี้แจงนโยบำย และให้ครูในทุกโรงเรีย นไป
ดำเนินกำร แล้วมีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลอย่ำงเข้มข้ น จริงจัง และคัดเลือก
ต้นแบบกำรปฏิบัติที่ดีในแต่ละปี
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3. การระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
มี จุ ด เน้ น ให้ ชุ ม ชนได้ มี พื้ น ที่ ใ นกำรจั ด
กำรศึกษำร่วมกับโรงเรียนให้ชุมชนได้ใช้ชนรุ่น
หลั ง ในกำรปรั บ เปลี่ ย นสั ง คมทั่ ว ไปตำมที่
มุ่ ง หวั ง หรื อ ผิ ด หวั ง ในรุ่ น ของตนเอง อั น จะ
ทดแทนหรือลดทอนกำรถ่ำยทอดอำนำจจำก
บนลงล่ำง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
ระดับเขตพื้นที่เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
4. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำกำร
ประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3 มี จ ำนวน
โรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 137 แห่ง คิดเป็น
ร้ อ ยละ 74.59 ของโรงเรี ย นทั้ ง หมด 180
แห่ ง จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี จุ ด เน้ น ให้ โ รงเรี ย น
ขนำดเล็กให้สำมำรถเข้ำถึงกำรสนับสนุนทำง
วิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพ ให้มีกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อกำรจัดกำร เชิง
ระบบ เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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5. การจัดการศึกษาเพื่อนาคนเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มีจุดเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้
วิ ถี ก ำรเปลี่ ย นแปลงระหว่ ำ งรำกฐำน
จิ ต ใจของตนเองร่ ว มกั บ สภำพควำม
หลำกหลำยที่อยู่ภำยนอก และมีควำม
เข้ำใจกำรหมุนวนเป็น วัฏจัก ร และผล
จำกกำรปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่ำง ซึ่งตน
มีโอกำสสัมผัสได้ โดยใช้เครื่องมือ 2 ชุด
คือ จิตอำสำเรำทำควำม ดี ด้วยหัวใจ
และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การขยายผลโรงเรี ย นคุ ณ ภาพดี ใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่ายิ่งขึ้นและสู่โรงเรียนอื่นๆ
1) การพัฒนาสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่ายิ่งขึ้น
มี จุ ด เน้ น พั ฒ นำสมรรถนะของผู้ เ รี ย น เปิ ด ทำงเลื อ กให้ ผู้ เ รี ยน
สำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ เชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ถนัด และสำมำรถเรียนรู้
ตลอดชีวิต สำมำรถดูแลสุขภำวะของตนเองและครอบครัว ในขณะเดียวกับที่ยังคง
ต้องมุ่งเน้นกำรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้นเป็น คนดี รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
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2) การขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ
มีจุดเน้นสร้ำงกลไกกำรขยำยผล 3 รูปแบบ คือ
2.1) การขยายผลแบบ “การเรียนรู้และทา
ตามอย่าง”
เริ่ ม ต้ น จำกกำรวิ จั ย ประเมิ น ผลและถอด
บทเรี ย นของโรงเรียนคุณภำพดี และส ำนั กงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึ ก ษำร่ ว มมื อ กั น ประยุ ก ต์ ใ ช้ บ ทเรี ย นใน
โรงเรียนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.2) การขยายผลแบบ “แฟรนไชส์”
เริ่ ม ต้ น จำกกำรเอื้ อ ให้ โ รงเรี ย นคุ ณ ภำพดี
ขยำยตั ว โดยสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริ ห ำรและครู ข อง
โรงเรี ย นคุ ณภำพดี เป็ น พี่เ ลี้ยงให้ คำแนะนำกำร
พัฒนำแก่โรงเรียนอื่น รวมทั้งกำรเปิดพื้นที่ให้ภำค
ประชำสังคมลงทุ นทำงสังคมด้ำนอื่น ที่ช่วยเพิ่ม
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ เช่ น จั ด ตั้ งกองทุ น ขยำยผล
โรงเรียนคุณภำพดี
2.3) การขยายผลแบบ “แฟรนไชส์ดิจิทัล”
เริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำเครือข่ำยแพลตฟอร์ม
กำรเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิจิ ทั ล จำกรูป แบบโรงเรีย นตำม
แบบขยำยผลที่ 1 และ 2 และนำสู่กำรร่วมมือกัน
ประยุ ก ต์ ใ ช้ บ ทเรีย นในโรงเรีย นพั ฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำแห่งอื่นๆ
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7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างจริงจัง
มีจุดเน้นให้มีศูนย์รวบรวมสื่อ
และเทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำของครู ผู้ ส อน
ซึ่งสำมำรถให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำให้พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริห ำรงำนของโรงเรี ยน โดยมี
ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศขั บ เคลื่ อ น
เ ค รื อ ข่ ำ ย ค รู ( National Professional
Teacher Platform)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

