
 



 

 
 

                
คำนำ 

 
   

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2  ไดจ้ัดทำเอกสารรายงาน 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด     
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2  ซึ่งมีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการกำกบัติดตามประเมินผลและรายงาน โดย    
ใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   
เขต 2 เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อนำผลการดำเนินงาน และข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้    
ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานจัดการศึกษา เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องและ
สาธารณชน ไดร้ับทราบถึงผลการดำเนินงาน 
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 ขอขอบคณุผู้รับผิดชอบ 
และมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
หวังเป็นอยา่งยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลสำหรับทุกฝ่ายนำไปใชป้ระโยชน์ต่อการ   
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 

                                              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
                                          พฤศจิกายน  2564 
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ส่วนที่ 1 
                                                                                             

บทนำ 

ความสำคัญและความเป็นมา  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู ่
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีส่่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 208 แห่ง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน 
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี ้

อำนาจหน้าทีข่องสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหส้อดคล้อง 

กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หนว่ยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้กำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษารูปแบบทีห่ลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  
  9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที ่
การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 

11  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
   12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย  
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การดำเนินงานตามบทบาทหน้าทีแ่ละกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไป 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล    
ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานเป็นกระบวนงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ         
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2           
จึงกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของรายงาน 
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  2. เพื่อให้สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ผลการ 
ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้นำไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพต่อไป 

3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศกึษาของสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 และนำผลไปใช้ในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการบริหารและการ 
จัดการศึกษา 

4. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวขอ้งได้รับทราบ 

ขอบเขตของรายงาน 
  การรายงานผลการดำเนินงาน  เป็นการรายงานผลการดำเนนิงานการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี ้

1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนนิงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 2 

วิธีดำเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
2. สร้างเครื่องมือแบบติดตาม / แบบรายงาน 
3. จัดทำกำหนดการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและรายงาน 
4. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผดิชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานทีก่ำหนด 
5. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนนิงาน 
6. สรุปผลการดำเนินงานและเขียนรายงาน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเด่น  จุดดอ้ย  รวมทัง้ปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงาน  และสามารถ 
นำข้อมูลมาใชใ้นการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา พัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และนำผลการ 
ดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสงูสุดในปีงบประมาณต่อไป 

2. สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีข้อมูลในการรายงานผล 
การดำเนินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนต่อไป 
   

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 
ของสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน   แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  9 กลุ่ม  1  หน่วยดังนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
9. กลุ่มกฎหมายและคด ี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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แผนภูมิโครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

กลุ่ม 
นโยบาย 

และ
แผน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม
บริหารงาน 

การเงิน
และ

สินทรัพย ์
 

กลุ่ม
บริหาร 
งาน 
บคุคล 

กลุ่ม 
พัฒนาคร ู

และ 
บุคลากร 

ทาง
การศึกษา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน   กลุ่มกฎหมายและคดี  

สถานศึกษา 
208  โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

กลุ่ม 
อำนวย
การ 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศกึษา 

(ก.ต.ป.น.) 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

คณะกรรมการลูกเสือ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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คณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 

 

                                                                      
        

                                           
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ปีการศึกษา 2563 
 
 

ตารางที่ 1  จำนวนสถานศกึษาในสังกัด  จำแนกตามขนาดจำนวนนกัเรียน และรายอำเภอ 
   

 
อำเภอ 

ขนาดโรงเรียน  
รวม 

ทั้งสิ้น 
เล็ก 

(นร. 1-120 คน) 
กลาง 

(นร. 120-600คน) 
ใหญ ่

(นร.601-1500คน) 
ใหญ่พิเศษ 

(นร.1501 คนขึ้นไป) 
1.ชนบท 27 7 - - 34 
2.บ้านไผ่ 32 20 1 - 53 
3.เปือยนอ้ย 10 5 - - 15 
4.มัญจาคีร ี 51 11 - - 62 
5.โคกโพธิไ์ชย 16 6 - - 22 
6.บ้านแฮด 15 7 - - 22 

รวม 151 56 1 - 208 
 

           
           ตารางที่ 2 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับชั้นทีเ่ปิดสอน 
 

อำเภอ 
จำนวนโรงเรยีนที่เปิดสอนระดับ 

รวม อนุบาล - ป.6 อนุบาล – ม.3 ป.1 - ป.6 ป.1 - ม.3 
1.ชนบท 27 7 0 0 34 
2.บ้านไผ่ 37 15 1 0 53 
3.เปือยน้อย 8 5 2 0 15 
4.มัญจาคีร ี 48 13 1 0 62 
5.โคกโพธิ์ไชย 18 4 0 0 22 
6.บ้านแฮด 17 5 0 0 22 

รวมทั้งสิ้น 155 49 4 0 208 
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  ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำแนกตามรายชัน้เรียน แยกรายอำเภอ  

 

ระดับชั้น 
อำเภอ 

รวม ชนบท บ้านไผ่ เปือยนอ้ย มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย .บ้านแฮด 
อนุบาล 1 114 336 45 254 73 78 841 
อนุบาล 2 282 580 120 427 195 138 1,915 
อนุบาล 3 342 649 155 478 190 170 1,964 

รวมก่อน
ประถมศึกษา 

738 1,565 320 1,159 458 386 4,720 

ประถมศึกษาปีที่ 1 400 719 145 469 165 222 2,276 
ประถมศึกษาปีที่ 2 421 740 199 524 208 200 2,394 
ประถมศึกษาปีที่ 3 445 821 190 571 195 227 2,239 
ประถมศึกษาปีที่ 4 380 792 172 505 208 195 2,318 
ประถมศึกษาปีที่ 5 464 731 173 581 189 211 2,289 
ประถมศึกษาปีที่ 6 444 741 177 521 198 219 2,308 
รวมประถมศกึษา 2,554 4,544 1,056 3,171 1,163 1,274 13,824 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 85 346 66 139 52 61 737 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 99 332 67 129 44 74 792 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 357 64 131 55 70 769 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 284 1,035 197 399 151 205 2,298 

รวมทั้งหมด 3,576 7,144 1,573 4,729 1,772 1,865 20,659 

ข้อมูลจากโปรแกรม DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม  2563 
 
ตารางที่ 2 จำนวนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
 

ที ่ ตำแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าที ่ จำนวน (คน) 
   ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ใน สพป.  
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา              1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                        3 
3 ศึกษานเิทศก ์                                                            17 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)                     45 
5 ลูกจ้างประจำ                                                        2 
6 ลูกจ้างช่ัวคราว                                                       11 

รวม 79 
 



 
 

                                                                                                 8 
 

ที ่ ตำแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าที ่ จำนวน (คน) 
 ขา้ราชการคร/ูพนักงานราชการ/อัตราจ้างที่ปฏิบตัิงานจริง ในสถานศึกษา                 

1 ผู้อำนวยการโรงเรียน                                       188  
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                     -    
3 ครูผู้สอน                                   1,297 
4 ลูกจ้างประจำ                                                 47  
5 พนักงานราชการ                                            129   
6 นักการภารโรง                                           126   
7 ธุรการโรงเรียน                                      207   
8 พี่เลี้ยงเด็กพิการ                                   103   
9 ครูขาดแคลนขัน้วิกฤติ 38 
10 บุคลากรวิทย์ - คณิต 15 

รวม  
 

 

ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
    ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
ได้ขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา โดยสรุปดังนี ้

    สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  
ปีการศึกษา 2562   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรายละเอยีดดงันี ้
    

ท่ี กลุ่มสาระ 

เปรียบเทียบแต่ละระดับ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 
ระดับประเทศ ระดับ(สังกัด) สพฐ. ระดบัเขตพื้นที่ 

ปี  
2561 

ปี  
2562  

เพิม่/ลด 
ปี  

2561 
ปี  

2562  
เพ่ิม/
ลด 

ปี  
2561 

ปี  
2562  

เพ่ิม/ 
ลด 

1 ภาษาไทย (61) 55.90 49.07 -6.83 54.61 47.95 -6.66 55.66 48.96 -6.70 
2 ภาษาอังกฤษ (63) 39.24 34.42 -4.82 35.47 30.86 -4.61 33.10 29.98 -3.12 
3 คณิตศาสตร์ (64) 37.50 32.90 -4.60 35.65 31.60 -4.05 35.16 31.79 -3.37 
4 วิทยาศาสตร์ (65) 39.93 35.55 -4.38 38.83 34.30 -4.53 38.13 33.76 -4.37 

รวมเฉลีย่ 4 วิชา 43.14 37.99 -5.16 41.14 36.18 -4.96 40.51 36.12 -4.39 
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ท่ี กลุ่มสาระ 

ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทยีบระดับเขตพืน้ที่ 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขต
พื้นที่ 

ระดับเขตเทียบกับ
สพฐ. 

ระดับเขตเทียบกับ
ประเทศ ปี 

2561 
ปี 

2562 
เพ่ิม/
ลด 

สพฐ. เพ่ิม/ลด ประเทศ เพ่ิม/ลด 

1 ภาษาไทย (61) 48.96 47.95 1.01 49.07 -0.11 55.66 48.96 -6.70 

2 ภาษาอังกฤษ (63) 29.98 30.86 -0.88 34.42 -4.44 33.10 29.98 -3.12 

3 คณิตศาสตร์ (64) 31.79 31.60 0.19 32.90 -1.11 35.16 31.79 -3.37 

4 วิทยาศาสตร์ (65) 33.76 34.30 -0.54 35.55 -1.79 38.13 33.76 -4.37 

รวมเฉลี่ย 36.12 36.18 -0.05 37.99 -1.86 40.51 36.12 -4.39 
 
 

สรปุผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562    
ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ท่ี กลุ่มสาระ 

เปรียบเทียบแต่ละระดับ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 

ระดับประเทศ ระดับ(สังกัด) สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ 

ปี  
2561 

ปี  
2562  

เพ่ิม/ลด 
ปี  

2561 
ปี  

2562  
เพ่ิม/ลด 

ปี  
2561 

ปี  
2562  

เพ่ิม/ 
ลด 

1 ภาษาไทย (61) 54.42 55.14 0.72 55.04 55.91 0.87 49.61 53.43 3.82 

2 ภาษาอังกฤษ (63) 29.45 33.25 3.80 29.10 32.98 3.88 25.86 29.52 3.66 

3 คณิตศาสตร์ (64) 30.04 26.73 -3.31 30.28 26.98 -3.30 24.42 22.84 -1.58 

4 วิทยาศาสตร์ (65) 36.10 30.07 -6.03 36.43 30.22 -6.21 33.16 28.88 -4.28 

รวมเฉลี่ย 4 วิชา 37.50 36.30 -1.21 37.71 36.52 -1.19 33.26 33.67 0.41 
 

ท่ี กลุ่มสาระ 

ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทยีบระดับเขตพืน้ที่ 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขต
พื้นที่ 

ระดับเขตเทียบกับ
สพฐ. 

ระดับเขตเทียบกับ
ประเทศ ปี 

2561 
ปี 

2562 
เพ่ิม/ลด 

สพฐ. เพ่ิม/ลด ประเทศ เพิม่/ลด 

1 ภาษาไทย (61) 53.43 55.91 -2.48 55.14 -1.71 49.61 53.43 3.82 

2 ภาษาอังกฤษ (63) 29.52 32.98 -3.46 33.25 -3.73 25.86 29.52 3.66 

3 คณิตศาสตร์ (64) 22.84 26.98 -4.14 26.73 -3.89 24.42 22.84 -1.58 

4 วิทยาศาสตร์ (65) 28.88 30.22 -1.34 30.07 -1.19 33.16 28.88 -4.28 

รวมเฉลี่ย 33.67 36.52 -2.85 36.30 -2.63 33.26 33.67 0.41 
 
  



 
 

                                                                                                 10 
 

2. ผลการประเมินคณุภาพผูเ้รียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกรายดา้น 

 
ที ่

จำนวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

ผลคะแนนการทดสอบจำแนกตามวิชา ระดับผลการทดสอบจำแนกตามวิชา 
ด้าน

คณิตศาสตร ์
ร้อยละ 

ด้าน
ภาษาไทย 
ร้อยละ 

ความสามารถ
รวมทั้ง  
2 ด้าน 

(ร้อยละ) 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน 
ภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง  
2 ด้าน 

ระดับประเทศ 644,758 44.94 46.46 45.70 พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ระดับสังกัด 
(สพฐ.) 

416,600 45.64 46.00 45.82 พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

1,599 46.23 48.23 47.24 พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

 
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เปรียบเทียบกบัระดับสังกัดและระดบัประเทศ 
 

ด้าน 
 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละจำแนกตามระดับ 

เขตพืน้ที ่
จังหวัด 

ศึกษาธิการ
ภาค 

สังกัด 
ประเทศ 

(N=6) (N=14) (N=188) 
ด้านคณติศาสตร ์
(Mathematics) 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 46.23 44.24 45.70 45.64 44.94 
ลำดับที ่ 3 9 90  

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.23 45.35 46.46 46.00 46.46 
ลำดับที ่ 2 4 59  

รวมความสามารถ 
ทั้ง  2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 47.24 44.80 46.08 45.82 45.70 
ลำดับที ่ 2 7 77  

  
 สรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Test : NT)  
มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมากกว่า 
คะแนนเฉลี่ยฯระดับประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
           

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นโยบายสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 
 
 

     วสิัยทัศน์ (Vision)        สำนักงานคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถคีวามพอเพียง 
        

      

       
          

       
      1. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง      

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาผู้เรยีนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้าง      

ขีดความสามารถในการแข่งขนั   
                3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร  มีความรู้ ทักษะวิชาการ  
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ  และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
                4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผู้้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศกึษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
                5. ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  Goals : SDGs) 

      7. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เพือ่มุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

  

      ค่านิยมองค์กร (Value)              ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ                

 
  

 วัฒนธรรมองค์กร                        รวดเร็ว รอบคอบ ถูกต้อง เป็นธรรม 
(Corporate Culture) 

พันธกิจ (Mission   
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 1. ผู้เรียนมคีวามรักในสถาบนัหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จรยิธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรม 

      2 . ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ คิดริเริม่และสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มทีักษะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล    
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
               4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

     5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
               6. สถานศึกษาจดัการศกึษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
               7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศกึษา มีสมดลุในการบรหิารจดัการเชิงบูรณาการ   
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ และการรายงานผลอย่างเปน็ระบบ  
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษา 

นโยบาย  
               นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษยแ์ละของชาติ  
               นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
               นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
               นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
               นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

   เป้าประสงค ์(Goals) 
(Goals) 
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               กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
               กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
               กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
               กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาส ในการเข้าถงึบรกิารการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานและการลด 
                              ความเหลือ่มล้ำทางการศึกษา 
               กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               กลยุทธ์ที่ 6 ปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
    เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนมีความรักในสถาบนัหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ   เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค ์มจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 
ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาต ิ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

90 ขึ้นไป 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลัก
คิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาต ิมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค ์มี
คุณธรรมอัตลักษณ ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สงัคมโดยรวม ซื่อสัตย ์สุจริตมัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

90 ขึ้นไป 

3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง่ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนษุย์ อาชญากรรมไซเบอร ์และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

100 

   กลยุทธ์  

 
 



 
 

                                                                                                 14 
 

เป้าประสงค์ที่   2 . ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา    
และอื่นๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย 

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะทีจ่ำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 50  

3. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีศักยภาพได้รับโอกาส เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  80 
 
เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริม่และสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ตาม   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่  
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
1 . ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ สำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

คะแนนเฉลี่ย 
แตล่ะด้านมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยฯ 
ระดับประเทศ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

มากกว่า 
ร้อยละ 50  

ทุกกลุ่มสาระ 
4. ร้อยละผู้เรยีนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏบิัติได้ 

ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

5. ผู้เรียนทกุคนมีทักษะพืน้ฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

6. ผู้เรียนทกุคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

-ระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 85 ขึน้ไป 

-ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  
ร้อยละ90 ขึ้นไป 
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เป้าประสงค์ที่ 4  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
          และมีคุณภาพ 

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทกุคนสามารถเข้าเรียนในสถานศกึษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 100 
2. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท
ขนาด และพื้นที่ 

100 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device) 
เพือ่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

100 

5. สถานศกึษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครือ่งมือในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 ขึ้นไป 

6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

100 

 

เป้าประสงค์ที่ 5  ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ  
                     จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
1.ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”  เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

50 

2. ร้อยละครูได้รับการพฒันาใหม้ีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
และจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

80 

3.ครูได้รับการสนับสนุน วัสด ุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

100 

เป้าประสงค์ที่ 6  สถานศกึษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) และเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู ้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

90 ขึน้ไป 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑแ์ละพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

90 ขึน้ไป 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสว่นร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

90 ขึน้ไป 
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เป้าประสงค์ที ่7 สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิง 
บูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ และการรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย 
1. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
อิสระ 

100 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ในสังกดัทุกแห่ง ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

85 ขึ้นไป 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใชใ้นการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

100 

4. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผูเ้รียน คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศกึษา  

100 

5. สถานศกึษาทกุแห่งมีข้อมลูผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Big DataTechnology 

100 

6. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอรม์ดิจิทัล  (Digital Platform) 
เพือ่สนับสนุนภารกิจดา้นบริหารจัดการศึกษา 

80 ขึ้นไป 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง แผนการจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100 
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แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณตามภาระงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
     
 
ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลอ้งกับ  
กลุ่มที่รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ.  

(ข้อที่) 
มาตรฐาน
สำนักงาน/

ตบช. 
1 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
(ศรร.) 

20,000 นโยบาย ที่ 1  
ด้านการจัด
การศึกษา เพื่อความ
มัน่คงของมนุษย์
และของชาติ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

2 โครงการวันสถาปนาลูกเสือ
แหง่ชาติ ประจำปี 2563 

15,000 นโยบาย ที่ 1  
ด้านการจัด
การศกึษา เพื่อความ
มัน่คงของมนษุย์
และของชาติ 

 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

3 พัฒนาครูในการจัดการเรียน 
การสอน STEM Education 

30,000 นโยบายที่ 2  
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

4 พัฒนาคณุภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทยใหน้ักเรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

50,000 นโยบายที่ 2  
ด้านการจัด
การศึกษา เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 3 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

5. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เปน็ฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-การพัฒนาและใช้หลกัสูตร 
-การอ่านออก เขียนได้ 
-Active Learning 
-การศึกษาทางไกล 
(DLTV/DLIT) 
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
-ประกันคุณภาพ 
-โครงการพิเศษ  ฯลฯ 

220,000.- นโยบายที่ 2  
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 5 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลอ้งกับ  
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ.  

(ข้อที่) 
มาตรฐาน
สำนักงาน

/ตบช. 
6 การจัดงานศิลปหัตถกรรมของ

นักเรียนระดับเขตพื้นที ่ ครั้งที่ 
70 ประจำปีการศึกษา 2563  

งบ อบจ. 
1,000,000 

นโยบายที่ 2  
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 กลุ่มนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

7 พัฒนาครูในการจัดการเรียน
การสอน ในการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน PISA 
2021 

40,000 นโยบายที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 3 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศึกษา 

 

8 การพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อ               
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ด้วยกระบวนการ 
PLC (Professional  
Learning  Community) 

100,000 นโยบายที่ 3 
ด้านการพฒันาและ
เสรมิสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

มฐ.ที่ 1 
ตบช.ที่ 2 

 
มฐ.ที่ 2 

ตบช.ที่ 3 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

9 คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล  
ครูดีในดวงใจ, สพฐ. ดีเด่น,  
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 

20,000 นโยบายที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 3 
มฐ.ที่ 3 
ตบช.ที่ 1 
ตบช.ที่ 5 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพด้านธุรการ 

20,000 นโยบายที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 4 

กลุ่มอำนวยการ 
 

11 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(ประชุมผู้บริหาร) 

170,000 
 

นโยบายที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 กลุ่มอำนวยการ 
 

12 สร้างความเข้มแข็ง 
การบริหารงานบคุคล 

60,000 นโยบายที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลอ้งกับ  
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

 
นโยบาย สพฐ.  

(ข้อที่) 
มาตรฐาน
สำนกังาน/

ตบช. 
12 สร้างความเข้มแข็ง 

การบริหารงานบคุคล 
60,000 นโยบายที่ 3 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

13 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาพิเศษ 
เรียนรวม 

งบ สพฐ. 
 

นโยบายที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

มฐ.ที ่3 
ตบช.ที่ 4 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

14 ช่วยเหลือและส่งเสริม
ประชากรวัยเรียนทุกคนให้
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
ลดอัตราการออกกลางคัน  
เพิม่การศึกษาต่อสาย
สามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า 

20,000 นโยบายที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

มฐ.ที่ 3 
ตบช.ที่ 4 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 

15 บริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

20,000 นโยบายที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลด
ความ 
เหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

16 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา 

50,000 นโยบายที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

มฐ.ที่ 1 
ตบช.ที่ 1 
มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 4 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษา
ทางไกล เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลอ้งกับ  
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

 
นโยบาย สพฐ. 

(ข้อที่) 
มาตรฐาน
สำนักงาน/

ตบช. 
17 ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและ

คัดแยกขยะหรือนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ภายใน
สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

20,000 นโยบายที่ 5  
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 

18 โรงเรยีนสีเขียว (Green 
School)และธนาคารขยะ 

30,000 นโยบายที่ 5  
ด้านการจัด
การศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 

19 ติดตามตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณของ
โรงเรียนในสงักดั และ
สำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 

24,000 นโยบายที่ 6  ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

มฐ.ที่ 1 
ตบช.ที่ 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

20 การจัดทำข้อมูลโปรแกรม
สถานศึกษาและการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 

36,000 นโยบายที่ 6  ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

มฐ.ที่ 1 
ตบช.ที่ 1 
มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 4 

นโยบายและแผน 
 

21 การติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ต้นสังกัด ระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา   

งบ สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศกึษา 
 

มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที่ 1 
มฐ.ที่ 3 
ตบช.ที่ 2 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

22 การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 2 ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

งบ สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

มฐ.ที่ 1 
ตบช.ที ่1 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลอ้งกับ  
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ. 

(ขอ้ที่) 
มาตรฐาน
สำนักงาน/

ตบช. 
23 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
20,000 นโยบายที่ 6  ด้าน

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

24 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

20,000 นโยบายที่ 6  ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

มฐ.ที ่1 
ตบช.ที่ 1 
มฐ.ที่ 2 
ตบช.ที ่2 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

25 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

15,000 นโยบายที่ 6  ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

มฐ.ที่ 1 
ตบช.ที่ 1 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 3  

  
ผลการดำเนินงาน 

 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ได้นำวิสัยทศัน์ พันธกิจ   

เป้าประสงค์ นโยบาย และตัวชี้วัดเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานตามภารกิจ  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัต ิซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายคอื คุณภาพผู้เรยีน โดยใชแ้ผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์/นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดำเนนิงานตามนโยบาย/กลยุทธ์ 

นโยบายท่ี 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

1.  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
     ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้สถานศึกษานอ้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพือ่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติทกุระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการดำเนินงาน 
 ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น  1  แห่ง  จากเดิมม ี6  แห่ง รวมโรงเรียนบ้านหนองไหเป็น 7  แห่ง   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ประจำปี 2562 
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมเติมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ควรเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้    
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อย่างต่อเนือ่ง 
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ภาพกิจกรรม 
การประเมินศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 7 สิงหาคม 2563 

ณ โรงเรียนบา้นหนองไห  สพป.ขอนแก่น เขต 2 
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2. โครงการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศกึษา  
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขของ  

สถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
3. เพื่อให้นักเรยีนมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
4. เพื่อให้นักเรยีนสามารถปรบัตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  
5. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดแูลช่วยเหลอืนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  
 

วิธีการดำเนินงาน  
     1. จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  

นักเรียนแกนนำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 2 จำนวน 100  
          2. จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด     
จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งส ิ้น 420 คน  
 3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อ่นการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 208 โรงเรียน 

ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ  
2. นักเรียนมีทกัษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ   
3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาลดลง  
5. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  - 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ควรให้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดอบรม  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน        

ขยายโอกาสในสังกัดได้ผ่านการอบรมตามโครงการ 
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนและหาแนวทางให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกดั           

ไดผ้่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อจะได้รบังบประมาณสนับสนนุในโรงเรียนต่อไป 
3. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานหลังการอบรม และสรุป 

รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหน้ักเรียนอา่นออกเขยีนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที1่ - 6 ทุกคน 
       2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่านตามช่วงวัย 
       3.  เพ่ือยกระดบัผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพิ่มร้อยละ 3 จากฐานเดิม 
 
 

วิธีการดำเนนิกิจกรรม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ได้ดำเนินงานตามโครงการในปีการศึกษา 

2563  คือ กิจกรรมวิเคราะห์ผลและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - 6 จาก
ระบบ e-MES ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้กำหนดให้โรงเรียน
ดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้ง
จัดส่งเครื่องมือเพื่อดำเนินการคัดกรองประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 และให้โรงเรียนรายงานผลทุกชั้นเรียนที่ระบบการ
ติดตามทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-MES)   

ผลการดำเนนิงาน 
โรงเรียนในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน

ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 
เป็นรายบุคคลทุกคน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอา่น การเขียน
จำแนกตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายโรงเรียน 

 
 
      
 

 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

                                                                                                 26 
 

ตาราง  แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3) 

สังกัด 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนผู้เรยีนที่
อ่านออกเขียนได้ 

(คน) 
ร้อยละ 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนผู้เรียนที่ 
อ่านออกเขียนได้  

(คน) 
ร้อยละ 

สพป.ขก.2 5,726 5,578 97.41 5,943 5,612 94.43 
รวม 5,726 5,578 97.41 5,943 5,612 94.43 

 
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศกึษาที่ 4–6) 

สังกัด 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนผู้เรียนที่ 
อ่านคล่อง 

เขียนคล่อง (คน) 
ร้อยละ 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนผู้เรียนที ่
อ่านคล่อง 

เขียนคลอ่ง (คน) 
ร้อยละ 

สพป.ขก.2 4,893 4,836 98.83 4,781 4,734 99.01 
รวม 4,893 4,836 98.83 4,781 4,734 99.01 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดแคลนครูในโรงเรยีนขนาดเล็กมีไม่ครบชัน้เรียน  
2. ปัญหาครูผูส้อนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลวุัตถุประสงค์ตามหลักสูตร 
3. ปัญหาเรื่องงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนควรมกีารคัดกรองการอ่านการเขียนอย่างจริงจังและหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน

รายบุคคลในนกัเรียนที่มีผลการประเมิน ปรับปรุง และพอใช้ 
สำนักงานเขตพื้นที่วางแผนหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมใหน้ักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขยีน

คล่องและรู้เรื่องการอ่านตามช่วงวัยลำดับต่อไป 
โรงเรียนต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) มีดังนี้ 

รายชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อำเภอบ้านไผ่  ห้องเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 7 

โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง อำเภอมัญจาคีร ี ฝึกเขียนคำพ้ืนฐานสื่อสารถูกต้อง 

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ อ่าน คิด จำ วันละนิด จิตแจ่มใส 
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2. โครงการนิเทศร่วมใจ ประเมินการเขียนและห้องเรียนคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตคิดในใจ   
ของนักเรียนในระดับชั้น. 1 -6 ทุกคน 

2.เพื่อให้ครูใช้เป็นข้อมูลในวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านออกเขียนไดค้ิดเลขเป็นอย่างมี
ประสทิธภิาพ                          

3. เพือ่ให้ได้ขอ้มูล สรุปเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
4. เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

ตามเกณฑห์้องเรียนคณุภาพของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

กิจกรรมดำเนนิการ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิโครงการตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ 
เขต 2 ที่ 33/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2563 แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามและประเมิน แกผู่้เกี่ยวขอ้ง 

2. ประชุมชีแ้จงคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.ขอนแก่นเขต 2 
3. สพป.กำหนดให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประเมิน 
4. ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการเขียนไทย ภาษาอังกฤษ คณิตคิดในใจของนักเรียนทุกโรงเรียน 

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6  โดยกรรมการ 45 ชุด  ออกประเมิน ตามวันเวลาที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูล
คะแนน ผลการประเมินและรายงานผลการประเมนิจนครบทุกโรงเรยีนโดยดำเนินการในภาคที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดทีี่ 27 และ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ ์ 2563 

5. ครูวิชาการและครูธุรการตัวแทนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาละ 2 คน ตรวจสอบพร้อมกรอกข้อมลู  
ตามคำสั่ง สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

6. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผล 
7. รายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
8. ประกาศผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพฒันาต่อไป 

ผลการดำเนนิงาน 
จากการนิเทศตดิตามการประเมินการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตคิดในใจ ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จำนวนโรงเรียน 208  โรงเรียน คิดคำนวณเฉพาะนักเรียนปกติ มีผลค่าการประเมินดังนี้ 
1. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนตามคำบอกภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

ผ่านเกณฑร์้อยละ 100 มีจำนวน 68 โรงเรียน  
2. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขยีนตามคำบอกภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 – 99  มีจำนวน 137 โรงเรียน 
3. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนตามคำบอกภาษาไทย ตั้งแต่ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

ไม่ถึงเกณฑร์้อยละ 60  มีจำนวน 3 โรงเรียน 
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4. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 มีจำนวน 53 โรงเรียน  

5. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6  
ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 60 – 99  มีจำนวน 116 โรงเรียน 

6. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60 มีจำนวน 39 โรงเรียน 

7. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคณิตคิดในใจ ตัง้แต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ  
100 มีจำนวน 83 โรงเรียน  

8.  โรงเรียนที่มผีลการประเมินคณิตคิดในใจ ตัง้แต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  
60 – 99 มีจำนวน 123 โรงเรียน 

9. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนตามคำบอกภาษาไทย ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60  มีจำนวน 2 โรงเรียน 

ปัญหาอปุสรรค 
               ระยะเวลาในการดำเนนิการในการออกนิเทศของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เท่ากนั คณะกรรมการ 
แต่ละชุดมีแนวการปฏิบัติทีแ่ตกตา่งกัน 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรมีการนิเทศติดตามโรงเรียนทีมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมต่ำกว่าร้อยละ 60 
2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนทีมีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 60 
3. โรงเรียนควรใชข้้อมูลเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็นของแต่ละโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 

                                                                                                 29 
 

3. โครงการดำเนนิการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี  ปีการศึกษา  2562 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมินและนำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร 
และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
 2.  เพื่อให้โรงเรียนนำคะแนนสอบไปคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาค 
        3.  เพือ่ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ กำกบั ติดตาม และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลมุาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญในหลกัสูตร 
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2562 
เมื่อวันที่ 13 เดอืน กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
   1. โรงเรียนใชเ้ครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน 
 2.  โรงเรียนนำคะแนนสอบไปคิดเป็นร้อยละ  20  ของคะแนนสอบปลายปี/ภาค 
        3.  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษานำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ  กำกับ  ตดิตาม  และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลมุาตรฐาน   
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  - 
 

4. โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1  ปีการศึกษา 2562   
ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 และสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ   

ผลการดำเนนิงาน 
     1.  โรงเรียนใช้เครื่องมือทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสตูรในการประเมิน 

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำผลการประเมนิมาใช้ในการนเิทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลมุาตรฐาน   
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  - 
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นโยบายท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1. โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดว้ยกระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 

วัตถปุระสงค ์
1.  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2   มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ  

PLC (Professional  Learning  Community)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สามารถวางแผนการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ดำเนนิการ 
 จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน จำนวน 85 คน เวลา 2 วัน 
 
ผลการดำเนนิงาน 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสูก่ารพฒันาการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพในการทำงาน  ให้มีความรู้ ความสามารถเท่าทันยุค Thailand 4.0  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมขีวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการทำงานเป็นทีม 
4.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชพี 
 5. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สามารถวางแผนการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ปัญหา อุปสรรค  - 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรกำหนดใหม้ีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกป ี
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3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการและพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วัตถปุระสงค ์
1.  เพื่อให้ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน  
    2.  เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษา มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา      
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                 
          3.  เพือ่เป็นการระดมความคิด ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน  
          4.  เพือ่พัฒนาความรู้ใหม่ เพิม่ทักษะและประสิทธิภาพในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมที่จะเป็น 
ผู้นำในวงการศึกษาและเป็นแบบอย่างในสังคม มีวิสัยทัศนก์ว้างไกล   

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศกึษา 208 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม  
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 42 คน รวมทั้งหมด 250  คน เวลา 2 วัน 

ผลการดำเนนิงาน  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
พัฒนาศักยภาพในการทำงาน  ใหม้ีความรู ้ความสามารถเท่าทันยุค Thailand 4.0 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษานำประสบการณก์ารบริหารสถานศกึษาในรอบปีทีผ่่านมา มาสรปุบทเรียน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั 
 3. ผู้บริหารสถานศกึษาได้รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ปัญหา อุปสรรค   
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนา ให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 
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6. โครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  1. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา และรายงานอัตรากำลังเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 

2. จัดทำขอ้มูลรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตำแหน่งคร ู
3. การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย ทดแทน อัตรากำลังที่

ขาดแคลน 

ผลการดำเนนิงาน 
 การบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นไปตาม 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที ่ก.ค.ศ.กำหนด  
 
7. การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน 
   คุณธรรม  สพฐ.  และการศึกษาดูงาน 

    วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจในการ

ดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.   
2. เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  ได้ร่วมกิจกรรมการศึกษา         

ดูงานและนำแนวทางดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
มาปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียนได้  
     
  วิธีการดำเนนิกิจกรรม 
 1.  ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมและชี้แจงแนวดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  
 2. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหนั
หนองหญ้าม้า  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา  โรงเรียนบ้านเกิ้ง  โรงเรียนเรียนบ้านละว้า 
 3. จัดนิทรรศการโรงรียนคุณธรรมในงานมหกรรมวิชาการ ประจำปกีารศึกษา 2562 
 4. การศึกษาดงูานโรงเรียนคุณธรรม  ณ  โรงเรียนบ้านโคกก่อง  มิตรภาพที่ 86  อำเภอเมือง  จังหวัด 
บึงกาฬ  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

 ผลการดำเนนิกิจกรรม  
           ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนทีเ่ข้าร่วมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานมีความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.    
และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานไป ไปปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียน    
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ภาพกิจกรรม 
 

                               
                         

                     
 

3.  โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา(เครือข่ายนิเทศฯ) 

วัตถปุระสงค ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ให้เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ 
การพัฒนาทักษะการนิเทศ  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศกึษา และการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 

ผลการดำเนนิงาน 
1 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ได้รับการสร้างแรงจูงใจในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจในวิธีการและเทคนิควิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา  เพื่อให้การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาประสบผลสำเรจ็ 

2.  ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เปน็ผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.  ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้อง   
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของโรงเรียน  
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก ์น้อยเกินไป ควรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย  2 

วัน หรือเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ด้วย 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1. ช่วยเหลอืและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหเ้ข้าถึงโอกาสทางการศึกษาลดอัตราการออกกลางคนั  
เพิ่มการศกึษาต่อสายสามัญ/สายอาชพี/เทียบเทา่ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศกึษาทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ          
ทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ดำเนนิการ 
           1. การสำมะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่ต้อง
เข้าเรยีนการศกึษาภาคบังคับ ในปีการศึกษา 2563 
           2. ตดิตามช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2562 
            3. ติดตามช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2562 ที่ไมไ่ด้ศึกษาต่อช้ัน ม.1       
ในปีการศึกษา 2563 
           4. การตดิตามช่วยเหลือประชากรวัยเรยีนที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณถ์ึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที ่16 พฤษภาคม 
2563 (เกิดต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศกึษา 2563 
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           5. การติดตามส่งเสริมประชากรวัยเรียนที่จบชั้นม.3 ในปีการศึกษา 2562 ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย 
สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปกีารศกึษา 2563 
          6. การติดตามช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่พิการ ที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนทีต่้องให้การช่วยเหลือ    
อย่างเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2563 

          7. การติดตามช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศกึษา 2562 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความ 

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
2. เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตาม

ประเภทความด้อยโอกาส 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรมีการส่งเสริม ช่วยเหลือประชากรที่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค ์
            1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
            2. เพื่อให้ผู้เรียนทกุคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
   3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท  
ขนาด และพื้นที่     

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. จัดทำขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กเป็นรายโรงเรียน 
2. จัดทำแผนบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2562-2565 
3. ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนที่ควบรวมแลว้ จำนวน 13 โรง โดยควบรวมทุกช้ัน จำนวน 3 โรงเรียน  

ควบรวมเป็นบางช้ัน จำนวน 10 โรง 
          2. การบริหารจัดการแบบโรงเรียนเครือข่าย คือ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาด 
เล็กตัง้แต่สองโรงเรียนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการสอน
ให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบ  
           3. การบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่เคลื่อนย้ายนักเรียน โดยใชน้วัตกรรมที่หลากหลาย เช่น 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV , DLIT 
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 ปัญหา อุปสรรค    

1. ด้านอาคารสถานที ่
1. โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลักส่วนใหญ่ มีอาคารเรียน ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

และรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครอืข่าย และยังขาดแคลนห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
  2. อาคารเรียนมีสภาพเก่า ชำรุด ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน 
2. ด้านครแูละบุคลากร 
        - มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบตามวิชาเอก แต่เมื่อมีการเรียนรวมแล้วทำให้สามาถจัดการเรียนการสอนได้ 
ครบชั้น ตามความรู้ความสามารถและความถนัด 
        - ครขูาดเทคนิควิธกีารสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
        - การจา้งครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู 
3. การจัดการเรียนการสอน 
         - จัดการเรียนการสอนแบบหมุนเวียนครู 

          - ใชเ้ทคโนโลยีการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV บางวิชา บางกลุ่มสาระ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.งบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานตน้สังกัดส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ โรงเรียน 

ต้องขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนค่าจ้างครูมากขึ้น 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน ยังต้องการให้มีโรงเรียนดำรงสภาพอยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชน สว่นใหญ่ยังไม่ยินยอมให้

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก หน่วยงานต้นสังกัด
ควรกำหนดรูปแบบ วิธีการให้ชัดเจน และสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าโรงเรยีนทั่วไป เพื่อจูงใจให้เกดิการ
เรยีนรวม 

2. โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  
     (NEW DLTV) 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. ฝกึการอบรมและสนับสนนุการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ให้กับบุคลากรการจัดการศึกษาทางไกล           
ผ่านดาวเทียมให้กบัโรงเรียนในโครงการโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
           2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับสถานศึกษาดำเนินการโดยเขตพื้นที ่
การศึกษา 

3.สร้างเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การศึกษาดงูานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียน 
การสอน ยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานเป็นเลิศ 

 4.การนิเทศ ตดิตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
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ผลการดำเนนิงาน 
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีรูปแบบการพฒันาการจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปญัหาครูไม่ครบชั้น 
ไม่ครบวิชาเอก ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ปัญหา อุปสรรค 

1.อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมโรงเรียนในโครงการมีปัญหาในการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม 
เนื่องจากเก่า ชำรุด เพราะใช้งานมานาน จอภาพมีขนาดเล็ก 
 2. การจัดสภาพแวดล้อมยังไม่เหมาะสม ความสะอาด การติดตัง้ทีวี ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
 3. คร ูผู้บริหาร บรรจุใหม่ไม่ได้รับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน  
 4. โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดงบประมาณในการจัดทำวัสดุใบงาน 
 5. ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน 
 6. ครุปลายทางขาดการเตรียมการ 
 7. การนิเทศ ตดิตามยังไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สพฐ.ควรจดัสรรงบประมาณในการจัดซือ้ หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีม อย่างต่อเนื่อง 
2  ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการใชส้ื่อการเรียนการสอนทางไกล 
3. มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยกขยะหรือนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

วิธีการดำเนนิงาน 
          1. ดำเนินการจดัอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรในสพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 85 คน เวลา 1 วัน 
          2. จัดกิจกรรม 5 ส. ให้กลุ่มงาน 
          3. Big cleaning แลว้นำขยะมาคักแยกประเภทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถกูวิธี 

ผลการดำเนนิงาน 
          บุคลากรมีจิตสำนึกในการลดและคดัแยกขยะ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากขยะ 
 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1.โครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  
    ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (ติดตั้งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกัน 
    คุณภาพภายใน) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนของสถานศึกษาทกุแห่งในสังกัด 

 2.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3.เพือ่ให้โรงเรียนในสังกัดมีการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดให้เข้มแข็ง 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. ใหค้ำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ และแนะนำการวางระบบคุณภาพและการดำเนินการประกันคุณภาพ
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกดั เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ  
ที่กำหนด 
 2. เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของทุก
สถานศึกษา ประจำปีการศกึษา 2561  
 3. สรุป รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงาน 
สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จำนวน 208  แห่ง ได้รับการ

ติดตามพัฒนา สง่เสริม สนับสนนุ กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานตน้สังกดั ปีการศึกษา 2562 จำนวน 208 แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 100 
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            1.  สถานศึกษาในสังกัดทีจ่ัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศกึษา (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลาทีก่ำหนด จำนวน 208 แห่ง คดิเป็น 
ร้อยละ 100 
           2.  สถานศึกษาที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ในเวลาที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 208 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
           3.  สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมระดับดีขึ้นไป จำนวน 206 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.04   
 
ปัญหาอปุสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจักกิจกรรมตามโครงการ 
 
       
 
 

  
 
 
 
 
 
 
2. โครงการตดิตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

วิธีการดำเนินงาน 
1. ตรวจสอบ ด้านการเงิน การบัญชีและพสัด ุทุกโครงการ ทุกโรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
2. ตรวจสอบการเบกิจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ทุกประเภท  

ผลการดำเนนิงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษาในสังกัดปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ  

เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายข้อบังคับ คำสั่งและมติตามคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ปัญหา อุปสรรค 
1.ครูผู้ปฏบัิติไม่เข้าใจในขั้นตอน กฎหมายข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการดำเนนิงานด้านการเงินและ

บัญชีเป็นจำนวนมาก 
2.ครูผู้ปฏิบัติมีการย้ายโรงเรียนบ่อยและเกษียณเป็นจำนวนมาก 
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3.ผู้บริหารสถานศึกษาบางโรงเรียนดำเนินการเองทำให้ครูผู้ปฏิบัตไิม่สามารถหาเอกสารหลักฐาน    
บันทึกบัญชีได้ 

4.โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและขาดความเข้าใจ และไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา        
บริหารจัดการทำให้หลักฐานการจ่ายเงินไม่พร้อมให้ตรวจสอบ 

5.ผู้ปฏิบตัิหน้าที่การพสัดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อ       
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .ศ.2560 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา 
2.จัดอบรมให้ครผูู้ปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีและพัสด ุ

3. โครงการจดัทำแผนปฏิบตัิการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อวิเคราะห ์
พิจารณากลั่นกรองโครงการ และจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัตกิารประจำป ี
 2. สรุปโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ และนำเสนอรา่งแผนปฏิบัติการเสนอต่อ กศจ. 
 3. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี และบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ

4. เผยแพรเ่อกสารแผนปฏิบตักิารแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

ผลการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีแผนปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ    
ในการบริหารจดัการ และพฒันาคุณภาพการศกึษา  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณเพือ่การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เพียงพอ      

และเหมาะสม กับสภาพบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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                       โครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. 
 

1. ชื่อโครงการ      โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
 

2. งบประมาณที่ ไดร้ับจัดสรร จำนวน 100,000... บาท 
 

3. วตัถุประสงค ์
 1.เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศกึษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
และเปน็แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสามารถใหบ้ริการแกนั่กเรียน ชุมชนอย่างมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน 
 2.เพื่อใหโ้รงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากบัเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน 
 3.เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน มทีักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

 
 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
       นกัเรียน ครู ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน  
38 โรงเรียน มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เชิงคณุภาพ 
  1 .โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศกึษาคณุธรรม      
มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสามารถให้บริการ   
แก่นักเรียน ชมุชนอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
  2. โรงเรียนมกีารพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน 
  3. นักเรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน        
มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

4. วิธีการดำเนินกิจกรรม  
 

4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน 
จัดทำนวัตกรรมด้านการจดัการเรียนการสอนในชว่งโควิด Covid 2019 โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เปน็  
การเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยครูและนักเรยีนร่วมกนัปฏิบัติและร่วมกันเรียนรู้จนได้นวัตกรรมที่ 
เป็นทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

4.2 นิเทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รว่มกับสถานศกึษานิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินการจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการเรยีนการสอนในช่วง   
โควิด Covid 2019 ด้วยกระบวนการนิเทศภายในและร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
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5. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 ด้านนวัตกรรม 

โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรูใ้นรูปแบบ Active Learning และทักษะอาชีพ ในหลากหลาย
กิจกรรม เช่น กิจกรรมการมดัย้อมผ้า โครงการกระถางพอเพียง กิจกรรมการนวด กิจกรรมการวาดภาพ 
ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม กล้าแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให่เป็นประโยชน์ มีความรู้และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

ด้านการนิเทศ 
 

 ผู้บริหาร ครแูละผู้มีส่วนเก่ียวข้องไดร้่วมกันนิเทศ ติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนรูท้ำให้ทุกคนใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการนิเทศภายในโรงเรียนเพือ่สร้างนวัตกรรมทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพให้เกิดกับนักเรียนตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 
 
 
 

6. ขอ้เสนอแนะ 
6.1 โรงเรียนไดร้ับงบประมาณน้อยในการพัฒนาวิชาชีพใหกั้บนักเรียน ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 
6.2 ขาดผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการให้ความรู้กับนักเรียน ควรให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

เพิ่มขึ้นเพื่อขอความร่วมมือและงบประมาณในการพัฒนาโครงการตอ่ไป 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

                                                                                                 43 
 

2. ชื่อโครงการ      โรงเรียนประชารัฐ 
 
 

1.วัตถุประสงค ์
 1.เพือ่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 2.เพือ่พัฒนาศักยภาพและยกระดับการเรียนการสอนของครูและสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้ระบบ ICT ในการเรยีนการสอน 
 4.เพื่อนิเทศ ติดตามและเผยแพร่ผลงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

2. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการโรงเรียนประชารัฐในระยะที่ 1-3 และคณะกรรมการขบัเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนประชารัฐสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 เชิงคณุภาพ 
  1. ครูสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

2. นักเรียนกลุม่เป้าหมายในโรงเรียนประชารัฐมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามวัยและมีความสขุในการเรียนรู ้
 

3. วิธีการดำเนินกิจกรรม  
 3.1 ประชุม ระดมความคิดเห็นและรับทราบความก้าวหน้าของคณะกรรมการขบัเคลื่อนนโยบาย 
โรงเรียนประชารัฐ 
 3.2 บันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารฐับนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(School Management 
System) ประเดน็ข้อมูลพื้นฐาน แบบประเมินคุณภาพโรงเรียนและการเข้าใช้งานระบบโรงเรียน 
 3.3 ประกาศโรงเรียนประชารัฐระยะที่ 3 และสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ฝ่ายแผนฯดำเนินการ) 
 3.4 จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2-3 จำนวน 14 โรงเรยีน 
 3.5 เปิดบัญชีกองทุนสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED และให้โรงเรียนประชารัฐนำเสนอ
แผนพัฒนาโรงเรียนผ่านระบบบรจิาคออนไลน์ (Crowdfunding) 
 3.6 แต่งต้ังบุคลากร ICT Talent ภาครฐัเพื่อถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่โรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรยีนในเครือข่าย 
 3.7 เสนอรายชื่อผู้รบัผิดชอบโรงเรียนประชารัฐภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีด ี
 
4. ผลการดำเนินกิจกรรม  

4.1 จากการนเิทศติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในโครงการพบว่า โรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1 
จำนวน 16 โรงเรยีนได้รับสื่อคอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรยีนและได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนส่งผลถึงคุณภาพของ
นักเรียนแต่บางโรงเรียนสื่อดังกล่าวชำรุดและมีข้อจำกัดในงบประมาณที่จะซ่อมแซมจึงทำให้สื่อดังกล่าวไม่ได้    
ใช้งาน 

4.2 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในโรงเรียนไม่ได้รับการสนับสนนุจาก
ภาคเอกชนเป็นส่วนมาก 
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4.3 การแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐเพื่อถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่โรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรยีนในเครือข่ายบางโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนไม่อนุญาตใหค้รูให้บริการ
โรงเรียนอืน่ๆ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ควรรวมโครงการโรงเรียนประชารฐักับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอยู่ในโครงการเดียวกัน
เพราะโรงเรียนประชารัฐเป็นโรงเรียนที่มาจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
เดียวกัน 

3.โครงการ    การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (School as Learning Community)       
   เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
 
 

วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
 2.เพือ่พัฒนาทีมหลัก (Core Team)และทีมพ้ืนที่ (Area Team) ในการสง่เสรมิโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง 

   การเรียนรู ้
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพครใูนการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่

 

 เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านวังม่วงและโรงเรียนบ้านหนองแซงวิทยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไดร้ับการส่งเสรมิโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรยีนรู้เพือ่พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
 

โรงเรียนในโครงการ จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู
โรงเรียนบ้านวังม่วง 153 20 
โรงเรียนบ้านหนองแซงวิทยาคม 94 13 

รวม 247 33 
  เชิงคณุภาพ 
  1.นักเรียนได้รบัการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
  2.ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้แนวคดิชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม ่
  3.ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
  4.โรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรยีนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ได้นำ
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ไปประยุกต์ใช ้  

วิธีการดำเนินกิจกรรม  
           1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทีมหลัก (Core Team) ในการสร้างเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียนเปน็
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
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2. จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ พัฒนาทักษะการช้ีแนะและเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมพื้นที่ (Area Team)  
ในการสร้างเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้จำนวน 2 โรงเรียน 
 3. ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. ชีแ้นะและเปน็พี่เลี้ยงของทีมพื้นที่ ณ สถานศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง/ โรงเรียน 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรม open classroom ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้จากการสังเกตการสอนร่วมกัน  

ห้องเรียนละ 1 ครั้ง/ ภาคเรียน) 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

          7.การจัด Symposium เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะพลเมอืงรุ่นใหม่      
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
          8. วิจยัตดิตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อสมรรถนะพลเมือง
รุ่นใหม ่
          9.การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 ผลการดำเนินกิจกรรม  
 

1. นักเรียนได้รบัการพฒันาสมรรถนะพลเมอืงรุ่นใหม ่
          2. ครใูชแ้นวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
          3. ครสูามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
          4. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูใ้นการพัฒนาสมรรถนะพลเมอืงรุ่นใหม ่
 5. โรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ได้นำ
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ไปประยุกต์ใช ้
 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 ควรขยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้โรงเรียนอื่นๆต่อไป 
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ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

---------------------------- 
1. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
           ผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามระดับคุณภาพ  มีผลการประเมิน ดังนี ้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤตกิรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ   ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์ ทรงเป็นประมุข 

90 ขึ้นไป ผู้เรียนทุกคนมพีฤติกรรมที ่
แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตย 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤตกิรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติทีด่ีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาต ิมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์    
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย ์
สุจริตมัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอาร ี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

90 ขึ้นไป 1.ผู้เรียนที่จบการศึกษา 
ขัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  
จำนวน 2,294 คน มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
จำนวน 2,225 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.99   
2. ผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
3 ที่จบหลักสูตรทั้งหมด 
จำนวน 765 คน มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
จำนวน   718  คน  คิดเปน็ 
ร้อยละ  93.86   

เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. สถานศกึษาในสังกัดทุกแหง่  
น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของ พระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลกรณฯ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว และ  

100 สถานศึกษาในสังกัด 
ทุกแหง่ จำนวน 208 โรง 
น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จ  

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง    
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี    
สินทร มหาวชิราลกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียน คิดเปน็ร้อยละ 100 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร ์
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ร้อยละ
100 

ขาดการจัดทำรายงาน
โครงการรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันภัยคุกคามทุก
รูปแบบของ สพท. 
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 

  ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์     

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
1.ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสตูร มีทักษะการเรยีนรู ้   
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห ์   และ
เขียน อยู่ในระดับด ี
ขึ้นไป ร้อยละ  91.80                           

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาต ิ(NT) ผ่านเกณฑ์ทีก่ำหนด 

คะแนนเฉลี่ย
แตล่ะด้าน
มากกวา่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (National Test : 
NT) มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 
สพฐ และมากกว่าคะแนน
เฉลี่ยฯระดับประเทศ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน   
ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาต ิ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

มากกว่า 
ร้อยละ 50  

ทุกกลุ่มสาระ 

  

-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(สำหรับ สพป.) 

 ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ทุกกลุ่มสาระ 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
(สำหรับ สพป. และ สพม.) 

 ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ทุกกลุ่มสาระ 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละผู้เรยีนที่จบการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้ 

   

   -ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
(สำหรับ สพป.) 

ร้อยละ 80 
ขึน้ไป 

ไม่มีผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(สำหรับ สพป. และ สพม.) 

ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ผู้จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 
717 คน (ณ 15 พ.ค.63) 
ได้รับการเสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพ 
(อย่างน้อย 1 ประเภท) 
จำนวน  717 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 

 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



 
 

                                                                                                 49 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
5. ผู้เรียนทกุคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

   -ระดับปฐมวัย -ร้อยละ 85 
ขึน้ไป 

ผู้เรียนปกติ มผีลการ
ประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการ
คุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 
ด้าน จำนวน 1,715 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.61 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

   - ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ร้อยละ90  
ขึ้นไป 

จำนวนผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผล
การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน แตล่ะด้านต่ำ
กวา่ร้อยละ 90 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลำ้ 
     ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
6. ผู้เรียนทกุคนสามารถเข้าเรียน  
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

   

  -ระดับประถมศึกษา  100 ประชากร ตาม ทร.14 ที่
เกิดปี พ.ศ. 2556 ในเขต
พื้นที่บริการ จำนวน…
2,815.....คน  ได้เข้าเรียน 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน .. 2,717...…คน คิด
เป็นร้อยละ  96.52 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

  -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 จำนวนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 
2562  จำนวน 2,290   คน
ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 
2562 จำนวน    717  คน 
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า        
ปีการศึกษา 2563 จำนวน    
703   คน คิดเป็นร้อยละ
98.04 

 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
7. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

1.โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
จำนวน   208  โรงเรียน นำ
เทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้เป็น 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ทุก
โรงเรียน 
2. โรงเรียนขนาดเล็ก 
ในสังกัดทั้งหมด จำนวน   
150  มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกล   
ผ่านดาวเทียม DLTV  
ทุกโรงเรียน คดิเป็น ร้อยละ 
100.00 
3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการ
จัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป จำนวน  134 
โรง คิดเป็นร้อยละ  89.33 

 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

8. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
และการแนะแนวที่มีประสิทธภิาพ 

100 1. สถานศึกษาที่มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ จำนวน   208  
แห่ง คิดเป็นร้อยละ  100 
2.สถานศึกษาที่มีการบริการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
(ดำเนินงานตาม
กระบวนการแนะแนว 
ครบทั้ง 5 บรกิาร) จำนวน  
49  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  
23.56   

ต่ำกวา่เป้าหมาย 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย 

สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ
จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ ที่ถูกตอ้งและ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปปฏบิัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น 
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

90 ขึ้นไป สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คิดเป็น 
ร้อยละ  100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
1. สถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการ
กระจายอำนาจ การบริหารจดั
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 สถานศกึษาทกุแห่งได้รับการ
กระจายอำนาจการบริหาร 
จัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  ในสังกัดทุกแห่ง ผ่าน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 

85 ขึ้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา  ในสังกัดทุก
แห่ง ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
&Transparency 
Assessment : ITA) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ร้อยละ 73.04 (ไม่ผ่าน) 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพือ่สนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศกึษา 

80 ขึ้นไป สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพือ่สนับสนุน
ภารกิจด้านบริหาร 
จัดการศึกษาครบ 4 ด้าน 
คิดเป็นร้อยละ  100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการดำเนนิงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
4. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการ     
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 สถานศึกษาใชร้ะบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ.      
ในการวางแผนการจดั
การศึกษา จำนวน        
208  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  
100  และจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ใน
การวางแผนการจัด
การศึกษา จำนวน 30  แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 14.42   
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 4  
 

สรุป ปัญหา/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 
 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบติั 

มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นการ
บริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเนน้การการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บรหิารแบบมีสว่นร่วม มีการกระจายอำนาจ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ในปีงบประมาณ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 

จากการดำเนินงานขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  การบริหารจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ผลการดำเนินงานโดยรวมยังไม ่
บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นที่น่าพอใจ สรุปดังน้ี 

ปัญหา อุปสรรค 

1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
   1.1 สภาพปัญหานักเรียนบางสว่นที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอน 

ไม่ครบชั้น                
   1.2 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6  และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  จากการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  ของนักเรียนในสังกัด เมื่อเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ 
กับคะแนนเฉลีย่ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ พบว่า  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทั้งระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็เช่นกัน มคีา่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

    1.3 ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรยีนระดับชาติ (National Test : NT)   ชัน้ประถมศึกษา 
ปีที ่3  ปีการศกึษา 2562  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 2  จำแนกรายรายด้าน 
คือ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช ้และเมื่อเทียบกับระดับสังกัด และระดับ 
ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน มากกวา่คะแนนเฉลี่ยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และมากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับประเทศ  
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2.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 ได้ดำเนินการส่งเสริมการเขา้ถึงโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งการเฝ้าระวังการออกกลางคนั 
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ให้กบัประชากรวัยเรียน รวมทั้งผูพ้ิการและด้อยโอกาสในหลายรูปแบบ ให้เข้าถงึ
บริการทางการศึกษา นอกจากนี ้ยังจัดให้มรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การให้ทุนการศึกษานกัเรียนที่ยากจน
และด้อยโอกาส แต่ก็ยังมีประชากรวัยเรียนส่วนหนึง่ยงัขาดโอกาส ไม่เข้าบริการทางการศึกษา การออกกลางคัน 
ทำให้ไม่จบการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 
3.  ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  ไดด้ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา โดยมุ่งผลสมัฤทธิ์ บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 
ในการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษาให้มีประสทิธิภาพ มีการปรับปรงุพัฒนา ประยุกตใ์ชน้วัตกรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการ ทั้ง 4 ด้าน คือ วชิาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ และการบริหาร
ทั่วไป แตยั่งพบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กจิรรม เช่น 
 1. การได้รบังบประมาณในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด 
ล่าช้า ไม่เปน็ไปตามกรอบงบประมาณและปฏิทินที่กำหนด ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ 
 2. การดำเนินโครงการบางโครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามปฏิทนิที่วางไว้ เนื่องจากปัญหาการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. ขาดการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการ/กจิกรรม  อย่างต่อเนือ่ง 
4. นโยบายการจดักิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ครผูู้สอน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีการกำหนดกิจกรรมในโครงการต่างๆ ทำให้ขาดความยดืหยุ่นในการดำเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประเมนิผลโครงการทุกโครงการที่ดำเนินการ เพ่ือจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการจัดทำ 
โครงการในปีต่อไป และทำใหส้ามารถทราบคุณภาพของโครงการ อีกทั้งยังทำให้การประเมินแผนปฏิบัติการ 
มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผน ปฏิทินการดำเนินงาน 
และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอ้ยแล้วให้รายงานผล ปัญหา อุปสรรค ใหผู้้บริหารทราบ เพื่อเป็น 
ข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาในปตี่อไป     
 
1. ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา 

1. มีการวางแผนร่วมกันเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนให้สูงขึ้น โดยการนำผล O-NET /NT เป็น
ฐานในการพัฒนา โดย 
               1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จากผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระ นำมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควร
พัฒนา และกำหนดแนวทางพัฒนา 
               1.2 มีการจัดทำบันทึกขอ้ตกลง (MOU) กับสถานศึกษาในการที่จะร่วมมอืกันพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
               1.3 จัดประชุมผู้เกีย่วขอ้ง ได้แก่ ศึกษานิเทศก ์ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จดัทำแผนยกระดับคุณภาพ กำหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
ทุกระดบั  
              1.4  สนับสนนุ ส่งเสริมสถานศึกษามีการสอบระดับชาติ  และใช้ผลการสอบกระตุ้นสถานศึกษาที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ให้โรงเรียนนำผลการสอบไปวิเคราะห์จุดเด่น และจุดทีค่วรพฒันาของนักเรยีน
รายบุคคล เพือ่นำผลการวิเคราะห์ไปใชพ้ัฒนานักเรียนเป็นรายบคุคล 
 2. ส่งเสรมิให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชน้วัตกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV , DLIT เป็นต้น 

2.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
1. ควรกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการปีต่อไป เพือ่ส่งเสริมช่วยเหลือ ให้กลุ่มเป้าหมายประชากรวัย

เรียน ได้รับโอกาสทางการเรียนอย่างทั่วถึง จนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลดอตัราการออกกลางคัน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการส่งเสรมิด้านโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน              

3.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
1. ควรกำหนดแผนงาน/โครงการ ที่สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และ

คุ้มค่า ต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในปตี่อไป 

2. นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี      
ความชำนาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิงาน เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 
 ที่  326/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 

---------------------------------------------------------  
ด้วย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 จะดำเนินการจัดทำเอกสารรายงาน             

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร ่และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาปีต่อไป 

 เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

 1. นายสุเทพ  ปาลสาร    ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2   ประธานกรรมการ 
 2. นายสุเนตร์  ทองโพธ์ิ  รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2   รองประธานกรรมการ 
 3. นายอุดมพร  กันทะใจ  รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2        กรรมการ 
 4. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต  2   กรรมการ 
 5. นางธนพร  นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ   กรรมการ 
 6. นางพสชนันท์  เพียงพรวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 7. นางรดา  ธรรมาภิสมัย  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ    กรรมการ 
 8. น.ส.จรัสธรรม  เดชบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 9. น.ส.นิตยา  ชัยสิทธิ ์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 10. นางเพ็ญพร  กรีเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา   กรรมการ 
 11. นายเทอดชัย  บัวผาย   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 12. นางสุภาวดี  สัตย์ซื่อ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ  กรรมการ 
 13. นายคณพศ  ศรีเสน  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี   กรรมการ 
 14. นางกวี  ดเีจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 15. นางวิภาดา  ทองแสนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสิริพัชร  เข็มสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นางจิราพร  ศรสุรินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. นางผ่องพรรณ  เมืองปทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปเนื้อหารายละเอียด  
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่ม
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

/ให้ผู้ที…่ 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อหน้าทีเ่พื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   18   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 
 
 
                             
                                                   

         (นายสุเทพ   ปาลสาร) 
                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
     ที่ปรึกษา 

 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  2 
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 
3. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน 

 คณะทำงาน 
1. นางวิภาดา  ทองแสนคำ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางกวี  ดีเจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางสิริพัชร  เข็มสันเทียะ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางจิราพร  ศรสุรินทร ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางผ่องพรรณ  เมืองประทุม  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

          รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทำรูปเล่ม/ออกแบบปก 

      นางสิริพัชร  เข็มสันเทียะ 

          บรรณาธิการกิจ 

      นางวิภาดา  ทองแสนคำ 
 
 
 
 

       

คณะผู้จัดทำ 


