ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนทีส่ ูงขึ้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้

ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ย ุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปะถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 รำยงำนข้อมูลจำแนกตำมกลุ่ม
คัดกรอง(กลุ่มปกติ เสี่ยง เสพ และค้ำ) และโดยแยกกลุ่มตำมระดับชั้น (ป.1–ป.6, ม.1-ม.3, ม.4-ม.6)
1.1 กระบวนกำรและวิธีกำรคัดกรองนักเรียน
-จัดประชุมชี้แจงผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อมอบนโยบำยด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำพร้อมรำยงำนข้อมูลในระบบ Nispa และ CATAS
1.2 โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติด ให้
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย
1.โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว
2.โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
1.3 กำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมจำกพ่อ – แม่ ผู้ปกครอง ในระบบกำรติดตำม ดูแล
ช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด
-ประชุมชี้แจงมอบนโยบำยให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนเน้นย้ำให้สร้ำง
ควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองในกำรประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภำคเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
- ผู้บริหำรทุกโรงเรียนรับทรำบแนวทำงกำรดำเนินงำนโดยนำนโยบำยกำรป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำไปกำหนดในแผนปฏิบัติกำรทุกโรงเรียน
ปัญหำอุปสรรค
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำน
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.สร้ำงควำมตระหนักให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร ให้แก่
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
2.นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำน โดยผู้บริหำร สถำนศึกษำ และ ศึกษำนิเทศก์ ประจำศูนย์
เครือข่ำยคุณภำพ อย่ำงน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
ผลกำรดำเนินงำน
- ผู้เรียนที่ได้รับกำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร จำนวน 29,807 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.07
ปัญหำอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษานา”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แจ้งนโยบำยและแนวทำงกำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2561 และเชิญชวนสถำนศึกษำที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
เพื่อขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
2. ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรประเมินตนเอง เพื่อขอรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง แนวปฏิบัติ
รับสมัคร คัดกรองและคัดเลือกสถำนศึกษำพอเพียงที่มีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) และประเมินศูนย์
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ ประจำปี 2561
3. จัดทำคู่มือกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ(เผยแพร่ทำงเว็บไซต์)
4. ตรวจสอบ คัดกรองแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับกำรประเมินสถำนพอเพียง ประกำศรำยชื่อ
สถำนศึกษำที่พร้อมรับกำรประเมินทั้งสถำนศึกษำพอเพียง สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และสถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ
5. ประสำนงำน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนที่สมัครขอรับกำรประเมิน
ระดับเขตพื้นที่
6. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดทำแผนงำนพัฒนำสถำนศึกษำที่สมัครรับกำรประเมินเพื่อเป็น
สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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7. ประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนที่สมัครขอรับกำรประเมินและผ่ำนกำรคัดกรองจำกสำนักงำนเขต
พื้นที่
8. นิเทศ กำกับ ติดตำม ช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรองและคัดเลือกสถำนศึกษำพอเพียงที่มี
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2561
9. นิเทศ กำกับ ติดตำม ช่วยเหลือสถำนศึกษำพอเพียงขอรับกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้ำนสถำนศึกษำ) ประจำปี 2560 (โรงเรียนบ้ำนสระบัว อำเภอปทุมรัตต์)
10. นิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำพอเพียง ปี 2554 - 2559 เพื่อควำมยั่งยืนตำมแผนกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
11. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
1. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ทุกแห่ง
สำมำรถน้อมนำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรบูรณำกำร
ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. สถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 สำมำรถพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 27 โรงเรียน
3. สถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 สำมำรถ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องได้รับกำรประกำศเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ จำนวน 1 โรงเรียน
ปัญหำอุปสรรค
- บุคลำกรในสถำนศึกษำขำดควำมเข้ำใจกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบ 2 - 3 – 4
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ย ุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาค ุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วดั ที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย
แนวทำงกำรดำเนินงำน
กิจกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
1. สพป.ประชุมชี้แจงครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กและจัดส่งเครื่องมือกำรประเมินพัฒนำกำรให้ทุกโรงเรียนนำไปใช้ซึ่งก่อนถึงระยะเวลำประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก สพป. .มีกำรให้ควำมรู้ครูด้ำนหลักสูตรและวิธีสอน นวัตกรรมกำรสอนทำงกำรศึกษำปฐมวัย
เช่น กำรสอนแบบโครงงำนวิทยำศำสตร์ กำรสอนแบบมอนเตสเซอรี่ กำรสอนภำษำแบบธรรมชำติ เป็นต้น
เพื่อให้ครูจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดีให้เด็กส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรในระดับดี
2. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำร (โรงเรียนละ 4 คน)
ประกอบด้วย ผอ.ร.ร.เป็นประธำน,ครูประจำชั้น อบ. 2 หรือ 3 (เอกชน)และครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนหรือ
ครู ป.1 เป็นกรรมกำรร่วมกันดำเนินกำรประเมินโดยกำหนดบทบำทของครูประจำชั้นอนุบำลปีที่ 2 หรือ 3
(เอกชน) คือมีหน้ำที่เตรียมวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมประจำวันตำมเอกสำรกำหนด ร่วมเป็นกรรมกำรสรุปผล
ประเมินพัฒนำกำร ส่วนครูที่เป็นคณะกรรมกำรอีก 2 คน ดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรโดยสังเกต
พฤติกรรมเด็กตำมตัวบ่งชี้ในแบบประเมิน และร่วมกันสรุประดับพัฒนำกำร
3. โรงเรียนสรุปผลกำรประเมินจัดทำเป็นสำรสนเทศของโรงเรียนและรวบรวม
ข้อมูลส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
1.พัฒนำโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนปฐมวัยเข้มแข็งรวม 18 โรงเรียน
ครอบคลุม 8 อำเภอ เพื่อเป็นนำร่องในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและสำมำรถขยำยผลให้กับโรงเรียน
ในอำเภอนั้นต่อไป
2. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำและส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อ
ตรวจสอบเอกสำรหลักสูตรสถำนศึกษำให้ถูกต้องชัดเจน เหมำะสมพร้อมใช้ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
ในกำรรำยงำน
3.อบรมขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด
โดยจัดอบรมให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 330 คนและครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน 548 คน รวม 874 คน โดยจัด
อบรมทั้งหมด 5 จุดอบรมทั้งนี้ให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเป็นฐำนในกำรอบรมพัฒนำ มีกำรจัด
นิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
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โครงกำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับปฐมวัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
1. ประชุมปฏิบัติกำรกำรวิจัยและพัฒนำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
กำรเชื่อมโยงกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกับระดับประถมศึกษำ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
จำนวน 32 โรงเรียน ครอบคลุม 8 อำเภอ
2. นิเทศติดตำมทุกเรียน และนำผลกำรนิเทศมำปรับปรุงพัฒนำโดยกำรกำรประชุม
ปฏิบัติกำรผลิตสื่ออุปกรณ์ เพื่อกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย เชื่อมโยงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 หมวดภำษำไทยและคณิตศำสตร์
3. ศึกษำดูงำนโรงเรียนที่มีวีธีกำรปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดปะสบกำรณ์และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมแนวคิดมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษำชั้นปีที่ 1 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ,3 และ
อุบลรำชธำนี เขต 4
4. กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสำหรับเด็กอำยุ 3 ปี โรงเรียนในสังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
5. กำรวิจัยรูปแบบกำรดำเนินงำนโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ใน
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กิจกรรมกำรนิเทศติดตำมกำรนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติในห้องเรียน
1.แต่งตั้งคณะนิเทศ จำนวน 19 คณะประกอบด้วยศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียนและ
ครูผู้สอนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรฯ
2.ประชุมคณะนิเทศเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ชี้แจงรูปแบบกำรนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ฯลฯ
3.ดำเนินกำรนิเทศติดตำมโรงเรียนครอบคลุม 19 ศูนย์เครือข่ำย (8 อำเภอ) ช่วงเดือน
กันยำยน 2561
4.สรุปผลกำรนิเทศเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน
1.นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2.สถำนศึกษำทุกโรงมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
3.สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศติดตำมกำรนำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ
ปัญหำอุปสรรค
งบประมำณในกำรพัฒนำโรงเรียนในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและกำรจัดทำ
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยมำช้ำไม่ทันต่อเวลำทำให้กำรทำงำนไม่เป็นไปตำมกำหนด
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ตัวชี้วดั ที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วดั เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลัก สูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. อบรมวิทยำกรแกนนำกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรนำมำตรฐำนและตัวชี้วัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่กำรปฏิบัติ
2. ขยำยผลกำรอบรมกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรนำมำตรฐำนและตัวชี้วัด
กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่กำรปฏิบัติ โดยใช้ศูนย์เครือข่ำยเป็นฐำน
3. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2561 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.
4. โรงเรียนนำหลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2561 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ลงสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน
5. นิเทศติดตำมกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2561 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนหลักสูตรและได้จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2561 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ได้อย่ำงมีคุณภำพ และสำมำรถนำลงสู่ชั้นเรียนได้
2. ครูผู้สอนได้ศึกษำหลักสูตร มำตรฐำนและตัวชี้วัด นำลงสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้บรรลุหลักสูตรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม.
ปัญหำอุปสรรค
1. ปัญหำด้ำนเจตคติของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ยังขำดควำมตระหนัก และกำรให้ควำมสำคัญ
ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรนำหลักสูตรสถำนศึกษำลงสู่ชั้นเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. ปัญหำด้ำนครูและกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนของครูในเขตพื้นที่ในโรงเรียนขนำดเล็ก
มีภำระกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำ 1 ชั้นเรียน
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ตัวชี้วดั ที่ 7 ร้อยละของผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ประกำศเป็นนโยบำยสำคัญของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร ในกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2. ชี้แจงแนวทำงในกำรพัฒนำภำษำอังกฤษให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนรับทรำบและถือเป็น
แนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ขับเคลื่อนและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
2.2 ให้มีกำรปรับเพิ่มเวลำเรียนวิชำภำษำอังกฤษเป็น 200 ชั่วโมง ในโครงสร้ำง
หลักสูตรสถำนศึกษำและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.3 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงกำรปรับเปลี่ยน
กำรสอนภำษำอังกฤษจำกกำรเน้นไวยำกรณ์มำเป็นเน้นกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร (Communicative
Language Teaching : CLT)
2.4 กำรอบรมขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
โครงกำรครูแกนนำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) ให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
2.5 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ เช่น ค่ำยภำษำอังกฤษ
อย่ำงเข้มข้น กำรจัดละครภำษำอังกฤษ กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ กำรโต้วำทีภำษำอังกฤษ
2.6 จัดหำสื่อกำรเรียนรู้ สื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสื่อฝึกทักษะภำษำอังกฤษ
ที่เน้นกำรสื่อสำรทักษะตำมธรรมชำติกำรเรียนรู้ภำษำ สื่อ ICT ให้บริกำรแก่ครูและนักเรียน
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนและ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนภำษำ เช่น เว็บไซต์
(Eng 24),application (Echo Hybrid, Echo English) กำรจัดทำป้ำยนิเทศภำษำอังกฤษ กำรจัดบรรยำกำศ
ที่เอื้อต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
2.8 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือจัด ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำร
ทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำ และสิ่งเสริมให้ครูเข้ำรับกำรพัฒนำ ผ่ำนกระบวนกำร Boot Camp
2.9 กำรใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประสำน ขอควำมร่วมมือและ
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนและผู้ทีเกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อม กิจกรรมเสริมสร้ำงเจตคติ
ค่ำยภำษำอังกฤษและกำรจัดสภำพแวดล้อม / บรรยำกำศที่ส่งเสริม / กระตุ้นกำรฝึกทักษะภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร
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A4 : Achievement กำรประเมินควำมสำเร็จ โดยกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครู / ควำมก้ำวหน้ำด้ำนทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียน
A5 : Accountability กำรรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น สรุป วิเครำะห์ที่เกิดขึ้นแล้วร่วมกัน
รับผิดชอบพร้อมทั้งหำแนวทำงที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ
(PEER Center) และโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษรูปแบบ
English Bilingual Education (EBE) มีศักยภำพในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในศูนย์สำมำรถเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนอื่นได้
2. โรงเรียนทุกโรงมีควำมเข้มแข็งสำมำรถพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษและ
ภำษำอำเซียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ครูได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำงทำงกำรพัฒนำโครงกำรครูแกนนำภำษำอังกฤษ
ในระดับภูมิภำค (Boot Camp)
4. ครูมีควำมรู้ ทักษะและมีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำภำษำ อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ ภำษำอำเซียนเพื่อแข่งขันในประชำคมอำเซียนและก้ำวสู่เวทีสำกล และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำภำษำอังกฤษสูงขึ้น
ปัญหำอุปสรรค
1.ขำดงบประมำณในกำรดำเนินงำนพัฒนำ
2.สถำนศึกษำจำนวนมำกไม่มีครูที่จบวิชำเอกภำษำอังกฤษ ทำให้ขำดควำมมั่นใจและไม่ถนัด
ในกำรสอน
3.สถำนศึกษำส่วนใหญ่เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ทำให้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนได้ไม่เต็มที่และไม่เต็มประสิทธิภำพ
ตัวชี้วดั ที่8

ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.1.วิเครำะห์รูปแบบข้อสอบ NT , O-NET ข้อสอบมำตรฐำนกลำง , ข้อสอบ PISA
1.2.จัดทำคลังข้อสอบแบ่งตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และระดับชั้น
1.3.จัดอบรมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินที่หลำกหลำย
1.4 นิเทศ ติดตำม กำรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
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ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีคลังข้อสอบที่มีคุณภำพและตรงตำม
มำตรฐำน ตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรเพื่อใช้ในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ที่ www.watponroiet2.com
ปัญหำอุปสรรค
ตัวชี้วดั ที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชัน้ อ่ านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำน
กระบวนกำรบริหำร
1.1 ประกำศนโยบำย/กิจกรรมให้โรงเรียนรับทรำบ สร้ำงควำมตระหนักและควำมร่วมมือ
ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยร่วมกัน
1.2 วำงแผนกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงครอบคลุมผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นในกำร
รำยงำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 กำรศึกษำหลักสูตร มำตรฐำนตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้เข้ำใจ
2.2 กำรนำมำตรฐำนตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยลงสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน
ด้วยวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำ
ตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
กระบวนกำรนิเทศ
3.1 มีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่องครูได้รับกำรนิเทศด้วยควำมเป็น
กัลยำณมิตรจำกผู้นิเทศ
3.2 มีคณะกรรมกำรนิเทศติดตำม ทั้งในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับศูนย์เครือข่ำย
ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 2 มีสำรสนเทศข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคลด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนที่มีคุณภำพสำมำรถที่จะนำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำ
ผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน เพื่อเป็นสำรสนเทศ
ที่มีคุณภำพด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงตรง
เป้ำหมำย
3. ครูผู้สอน มีข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนอย่ำงเป็นระบบ
มีมำตรฐำน เพื่อนำข้อมูลด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนมำใช้เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภำพ
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4. ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริม และพัฒนำให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนได้
อย่ำงเหมำะสมตรงกับข้อบกพร่องของผู้เรียนที่ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงตรงจุด
ปัญหำอุปสรรค
1. ปัญหำด้ำนนโยบำยที่ขำดควำมต่อเนื่องในระดับ สพฐ.
2. ปัญหำกำรจัดสรรงบประมำณไม่รวดเร็วไม่ทันต่อกำรพัฒนำ ไม่เพียงพอกับงำนทั้งที่เป็น
งำนในระดับเอกลักษณ์ของชำติเพรำะนี่คือภำษำไทย
ตัวชี้วดั ที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่รองรับโครงกำรส่งเสริมนิสัย
รักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต แหล่งกำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อเอื้อต่อกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1.1 กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
1.1.1.โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
ดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนทุกโรงเรียน
1.1.2 โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
มีห้องสมุดที่พร้อมให้บริกำรและมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนที่มีประสิทธิภำพ
1.1.3 โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับกำรประเมินเพื่อเข้ำร่วมประกวดโรงเรียนรักกำรอ่ำน ผู้บริหำรรักกำรอ่ำน ครูรักกำรอ่ำนและนักเรียน
รักกำรอ่ำน
1.2 กำรพัฒนำห้องสมุด
1.2.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 พัฒนำห้องสมุดตำมแนวทำงกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
1.2.2 โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับกำรประเมินเพื่อเข้ำร่วมกำรประกวดห้องสมุดมีชีวิต
ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีนิสัยรักกำรอ่ำนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกำร
พัฒนำบุคคลให้เกิดควำมงอกงำมทำงสติปัญญำ และรู้จักคิด มำกขึ้น
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3. นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสบกำรณ์และร่วมพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้พร้อมบริกำรมำกยิ่งขึ้น
ปัญหำอุปสรรค
- แผนงำน/โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำที่กำหนดไว้ขำดกำรนำสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นระบบ ควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและติดตำมกำรดำเนินงำน โดยกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่
ต้องใช้ตำมโครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 11 ร้อยละของผูเ้ รียนมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรใ้ ู นการ
ปฏิบตั ิจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.กำรวำงแผนจัดทำโครงกำรกำรประกวดอำชีพนักเรียนระดับประถมศึกษำ และระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒
2.กำรประสำนควำมร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อสำรวจข้อมูลอำชีพในท้องถิ่น อำชีพที่
นักเรียนสนใจ อำชีพที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดในปัจจุบันและอนำคต และควำมพร้อมของโรงเรียน
ในกำรส่งเสริมอำชีพของนักเรียน
3.กำรประสำนร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนำครูและแสวงหำวิทยำกรภำยนอกโดย
ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เช่น วิทยำลัยกำรอำชีพพนมไพร วิทยำลัยเทคนิค
สุวรรณภูมิ ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
สำนักงำนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น
4.กำรประสำนควำมร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยจัดทำรำยวิชำเพิ่มเติม
หรือกลุ่มสนใจอำชีพ
5.กำรประกวดตำมโครงกำรประกวดอำชีพนักเรียนระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
ผลกำรดำเนินงำน
1. นักเรียนได้เรียนรู้งำนอำชีพ ตำมบริบทในพื้นที่ของตนเองอย่ำงแท้จริง
2.มีควำมรู้และทักษะในกำรฝึกปฏิบัติและนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอนำคต
3. รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหำเป็น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรนำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้
ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเรียนรู้ด้วย
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

47

ปัญหำอุปสรรค
ตัวชี้วดั ที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปี การศึกษาที่ผ่านมา
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.วิเครำะห์ เขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ห้องเรียน ชุมชน และจัดทำฐำนข้อมูล - SWOT เขตพื้นที่
กำรศึกษำ โรงเรียน ห้องเรียน ชุมชน (ในด้ำนกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ 2 ปีที่ผ่ำนมำ)
2.ประชุมปฏิบัติกำรแกนนำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดับศูนย์เครือข่ำยฯ เพื่อชี้แจงและ
ทำควำมเข้ำในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ (ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่
ระดับชำติ ระดับนำนำชำติ)
3.แกนนำศูนย์เครือข่ำยขยำยผลควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลและร่วมกันวำง
แผนกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรวัดและประเมินทุกระดับทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำย และดำเนินกำร PLC
เดือนละ 2 ครั้ง
4.ผู้บริหำรโรงเรียน และเขตพื้นที่ ดำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
5.ร่วมรับผิดชอบ ผลกำรวัดและประเมินผู้เรียนทุกระดับ(ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำร
ประเมินกำรอ่ำนเขียน / ผลกำรประเมินด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง ผลกำรประเมิน NT ผลกำรประเมิน
O-NET ผลกำรประเมินPISA)
ผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2559
ร้อยละ
นักเรียน
นักเรียน
จำนวน
จำนวน
ที่เพิ่มขึ้น/ลด
ที่มีผลกำรทดสอบ นักเรียน
ที่มีผลกำรทดสอบ
นักเรียนที่
จำก
มำกกว่ำร้อยละ 50
มำกกว่ำร้อยละ 50
ที่
เข้ำสอบ
ปีกำรศึกษำ 2559
จำนวน ร้อยละ เข้ำสอบ
จำนวน
ร้อยละ
4,270 2,590 60.66
4,046
1,273
31.46
- 29.19
4,270 1,279 29.95
4,046
408
10.08
-19.87
4,270 1,196 28.01
4,046
484
11.96
-16.05
4,270
502 11.76
4,046
291
7.19
- 4.56

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

48

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2559
ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/ลด
นักเรียนที่มผี ล
นักเรียนที่มผี ลกำรทดสอบ
จำนวน
จำก
กำรทดสอบ
จำนวนนักเรียนที่
มำกกว่ำร้อยละ 50
นักเรียนที่
ปีกำรศึกษำ
มำกกว่ำร้อยละ 50
เข้ำสอบ
เข้ำสอบ
2559
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
1,204
308
25.58
1,197
459.00
38.35
12.76
1,204
44
3.65
1,197
22.00
1.84
-1.82
1,204
68
5.65
1,197
61.00
5.10
-0.55
1,204
43
3.57
1,197
8.00
0.67
-2.90

ตัวชี้วดั ที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นได้รบั
การเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. จัดทำตัวอย่ำงข้อสอบ PISA สำหรับครู นักเรียน และ CD ระบบออนไลน์ข้อสอบ
PISA) แจกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินของ PISA
จำกตัวอย่ำงข้อสอบและฝึกทักษะกำรทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
2. ชี้แจงให้ผู้บริหำรและครูผู้สอน รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับ PISA และตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของผลกำรสอบ PISA ที่มีต่อประเทศ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรทำข้อสอบของ
ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้สำมำรถใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อกำรพัฒนำนักเรียนให้
เสร็จสิ้นก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 โดยใช้สื่อประกอบกำรประชุมที่เผยแพร่โดยศูนย์ PISA
สพฐ. ได้ทำง website : Obec channel , page Facebook : PISA Center OBEC
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ใช้แบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน
PISA 2018 ทั้ง 3 ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (จัดค่ำย
นักเรียนกำรใช้คอมพิวเตอร์/ฝึกทำข้อสอบ
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ผลกำรดำเนินงำน
-ครูโรงเรียนขยำยโอกำส สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ผ่ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตำมรำยสมรรถนะของกำรสอบ PISA ในระดับดีมำก
ปัญหำอุปสรรค
- เนื่องจำก สพป.ร้อยเอ็ด 2 มีจำนวนโรงเรียนขยำยโอกำสมำก ทำให้ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรอบรมครูได้ทั้งหมด

ย ุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสน ุนการพัฒนาครูและบ ุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วดั ที่ 14 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รบั การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรปู แบบ
ครบวงจร
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบใน
สังกัดเข้ำร่วมกำรประชุม
2. ประชำสัมพันธ์ข้ำรำชกำรในสังกัดเข้ำรับกำรประชุมทำงไกลกับ สพฐ. เพื่อควำมเข้ำใจ
3. แจ้งปฏิทินกำรดำเนินกำรโครงกำรและให้ข้ำรำชกำรครูจัดทำแผนพัฒนำตนเอง
4.ข้ำรำชกำรครูลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมตำมควำมต้องกำรและตำมศักยภำพของตนเอง
ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูสำมำรถนำควำมรู้ กิจกรรม และข้อมูลมำประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ
สร้ำงผลงำนในกำรพัฒนำตนเองต่อไป
2.ครูนำผลกำรอบรมสัมมนำ มำขยำยผลให้กับครูในโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจนำไปพัฒนำใช้
ประโยชน์ต่อไป
ปัญหำอุปสรรค
1. ครูลงทะเบียนในระบบไม่ค่อยได้ ลืมรหัสผ่ำน ทำให้สมัครไม่ทัน หลักสูตรเต็ม
2. กำรดำเนินกำรยืมเงินที่ สพป. ต้องเดินทำงและจัดทำเอกสำรด้วยตัวเอง ทำให้ต้องทิ้งห้องเรียน
คือวันที่ส่งเอกสำรยืมเงิน และวันที่ส่งเอกสำรคืนเงินยืม
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3. เอกสำรแนบในกำรยืมเงินมีมำก
4. สถำนที่อบรมไกล และต้องเดินทำงก่อนวันอบรม 1 – 2 วัน
5. ครูหนึ่งคนอบรมได้หลำยครั้ง ต้องทิ้งห้องเรียน
6. ใช้บุคลำกรของ สพป.หลำยกลุ่มงำน
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 14.2 ระดับความสาเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินครูผู้สอนภำษำอังกฤษครูแกนนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษ Boot Camp ,มีรูปแบบและวิธีกำรดังนี้
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม ชี้แจงเครื่องมือและรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม ดังนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 จึงกำหนดกำรนิเทศ ติดตำมครูแกนนำ
ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) ระยะที่ 1 โดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบ Coaching กำรนิเทศ
แบบชี้แนะมีขั้นตอนกำรนิเทศ ดังนี้
1) ขั้นก่อนกำรนิเทศ (pre-coaching) ก่อนดำเนินกำรนิเทศ มีกำรตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ ประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องกำรนิเทศร่วมกัน ระหว่ำงศึกษำนิเทศก์
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้รับกำรนิเทศ ใช้เวลำประมำณ 5 – 10 นำที
2) ขั้นกำรนิเทศ (coaching) ในขั้นของกำรนิเทศประกอบด้วยขั้นตอนย่อย
3 ขั้น คือ กำรศึกษำข้อมูลเดิม เป็นขั้นที่ผู้นิเทศพยำยำมทำควำมเข้ำใจวิธีคิด วิธีกำรทำงำน และผลที่เกิดขึ้น
จำกกำรทำงำนของคุณครูว่ำอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรต่อยอดประสบกำรณ์ในระดับที่เหมำะสมกับ
ครูแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อำจใช้วิธีกำรต่ำง ๆ กันไปตำมสถำนกำรณ์ ได้แก่
- กำรให้ครูบอกเล่ำ อธิบำยวิธีกำรทำงำนและผลที่เกิดขึ้น
- กำรพิจำรณำร่องรอยกำรทำงำนร่วมกัน เช่น แผนกำรสอน ชิ้นงำนของ
นักเรียน
- กำรสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน โดยใช้เวลำ 1 ชั่วโมง / คำบ
3) ขั้นสรุปผลกำรนิเทศ (post-coaching) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศเปิดโอกำสให้
คุณครูได้สรุปผลกำรนเทศเพื่อให้ได้หลักกำรสำคัญไปปรับกำรเรียนกำรสอนของตนเองต่อไป และมีกำร
วำงแผนที่จะกลับมำนิเทศและชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่ำควำมรู้ควำมเข้ำใจอันใหม่ที่ได้รับกำรกำรสอนแนะครั้งนี้
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จะเกิดผลในทำงปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงกำรตกลงร่วมกันเรื่องให้ควำมช่วยเหลืออื่นๆ เช่น หำเอกสำรมำให้
ศึกษำ ประสำนงำนกับบุคคลอื่น ๆ แนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น
ผลกำรดำเนินงำน
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำโครงกำรครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ใน
ระดับภูมิภำค (Boot Camp) มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรอสนภำษำอังกฤษโดยใช้เทคนิค
วิธีกำร กระบวนกำร สื่อและกิจกรรมต่ำง ๆอย่ำงหลำกหลำย ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน เป็นกำรสอนที่เน้น CLT (Communicative Language
Teaching)
ปัญหำอุปสรรค
ด้ำนบริหำรจัดกำร
กำรเข้ำอบรมครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ในระดับภูมิภำค (Boot Camp)
ใช้เวลำค่อนข้ำงนำน ทำให้โรงเรียนที่มีครูน้อย ไม่สำมำรถส่งครูเข้ำรับกำรอบรมได้
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. นักเรียนบำงคนยังขำดพื้นฐำนควำมเข้ำใจและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ทำให้เกิดควำมไม่
เข้ำใจในกำรทำกิจกรรม ทำให้กำจัดกำรเรียนกำรสอนทำให้ได้ค่อนข้ำงช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรปรับพื้นฐำนและ
ในกำรอธิบำย
2. ครูที่ไม่จบวิชำเอกภำษำอังกฤษยังควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ด้ำนกำรพัฒนำ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษเขตพื้นที่มีมำกจำนวน 963 คน แต่โควต้ำครูผู้เข้ำรับกำรอบรมมีน้อย
ทำให้กำรอบรมพัฒนำด้วยโครงกำรพัฒนำครูแกนนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ในระดับภูมิภำค
(Boot Camp) ไม่ครอบคลุม
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ตัวชี้วดั ที่ 15

ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 15.1 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)
แนวทำงกำรดำเนินงำน
-สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ดำเนินกำรนำข้อมูลออกจำกระบบ
p-obe cและจ่ำยตรงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล
ผลกำรดำเนินงำน
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร
2.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้
และสำมำรถนำข้อมูลไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน
ปัญหำอุปสรรค
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รบั การแก้ปัญหาขาดแคลนครู
(ครูผูท้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำกำลังเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำจัดสรรให้โรงเรียนขำด
อัตรำกำลังครูตำมสำขำวิชำเอก
2.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แจ้งผลกำรจัดสรรให้โรงเรียนทรำบ
3.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกำศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินกำรคัดเลือกโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคัดเลือก
4.รับรำยงำนตัวปฐมนิเทศส่งตัวไปทำกำรสอนที่โรงเรียนพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
5. ให้โรงเรียนส่งเอกสำรจ้ำงเหมำไปกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ำยค่ำจ้ำง
ผลกำรดำเนินงำน
1.สถำนศึกษำสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครู
2.ได้ครูที่มีประสบกำรณ์เข้ำมำทดแทนอัตรำว่ำงที่ขำดแคลน ทำให้สถำนศึกษำสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรค
-
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ย ุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรอ้ ู ย่าง
มีค ุณภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รบั โอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 16.1 ระดับประถมศึกษา
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. วำงแผนรับนักเรียน
1.1 .สพป.รอ.2 แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนให้สถำนศึกษำทรำบ
1.2. คณะกรรมกำรรับนักเรียนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำเขตบริกำรสถำนศึกษำ
1.3 สพป.จัดตั้งเครือข่ำยฯสถำนศึกษำ(19 ศูนย์) สพป.รอ.2 สำมะโนนักเรียน
1.4.สพป.รอ.2 จัดทำแผนกำรรับนักเรียน
1.5 สพป.รอ.2 ประชำสัมพันธ์แผนกำรรับนักเรียนให้ประชำชนทรำบ(ทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียง/ ทำง websilde )
1.6 สพป.รอ.2 รำยงำนผลกำรจัดทำแผนให้ สพฐ.ทรำบ
2. กำรส่งเด็กเข้ำเรียนชั้น ป.1
2.1คณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตฯ และ สพป.รอ.2 แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ
รำยชื่อเด็กภำยใน 1 มีนำคม ก่อนปีที่เด็กจะเข้ำเรียน 1 ปี (แบบ บค.03)
2.2คณะกรรมกำรเขตฯ ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนก่อนจะเข้ำ
เรียน 1 ปี (แบบ บค.07)
2.3 สพป.ประชำสัมพันธ์กำรส่งเด็กเข้ำเรียน – วิธีกำรใช้กิจกรรม ครูค้นคน โดยให้
ครู 1 คน ต่อ 1 หมู่บ้ำน
2.4 ผู้ปกครองส่งเด็กเข้ำเรียน
2.5คณะกรรมกำรรับนักเรียนเขต รับรำยงำนผลกำรรับนักเรียน แบบ บค.09
2.6 สพป.แจ้งรำยชื่อเด็กที่เข้ำเรียนในเขตบริกำรอื่นได้ สถำนศึกษำรับทรำบ
(แบบบค.09/3)
2.7 คณะกรรมกำรรับนักเรียนเขต/สพป.ติดตำมเด็กที่ยังไม่เข้ำเรียน
2.8 สรุปผลกำรรับนักเรียนรำยงำน สพฐ. (แบบ บค.09/4)
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ผลกำรดำเนินงำน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน
ได้ครบ ร้อยละ 100
2. ลดอัตรำนักเรียนตกหล่นและไม่เข้ำเรียนร้อยละ 100 ของแต่ละปี
ปัญหำอุปสรรค
1.นักเรียนมีชื่อใน ทร. 14 แต่ตัวเด็กติดตำมบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง ไปต่ำงจังหวัด หรือไป
ประกอบอำชีพที่อื่น
2.ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งไม่ปฏิบัติตำมควำมเป็นจริง
3.พัฒนำกระบวนกำรติดตำมเด็กเข้ำเรียน
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ให้โรงเรียนส่งรำยชื่อนักเรียนที่คำดว่ำจะจบ ป.6 ภำยในเดือนมีนำคม ก่อนปีกำรศึกษำ
ที่จะจบ (แบบ บค.10)
2. คณะกรรมกำรฯ ประกำศจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อ (แบบ บค.05)
3.แจ้งหนังสือถึงผู้ปกครองโดยผ่ำนโรงเรียน
4.ประชำสัมพันธ์กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ม.1
5.ผู้ปกครองส่งเด็กเข้ำเรียน
6. โรงเรียนรำยงำนผลกำรรับเด็ก ม.1 ให้ สพป.รอ.2 ทรำบ
7. สพป.รอ.2 สรุปผลกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนต่อ ม.1 รำยงำนคณะกรรมกำรเขตฯ
8. สพป.รอ.2 ประสำนงำนกับ สพม.เพื่อติดตำมเด็กเข้ำเรียนต่อสถำนศึกษำอื่น
9. คณะกรรมกำรรับนักเรียนเขตฯ รำยงำนผลกำรรับนักเรียนต่อ สพฐ.
ผลกำรดำเนินงำน
1.นักเรียนที่เรียนจบ ป.6 ทุกคนสำมำรถเลือกที่เรียนได้ตำมที่ตนต้องกำร และสอบเข้ำ
เรียนในสถำนศึกษำที่มีกำรแข่งขันสูงได้
2.นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ทุกคน มีโอกำสพัฒนำตนเอง ได้เต็มตำมศักยภำพ
ปัญหำอุปสรรค
-นักเรียนบำงคนขำดโอกำสในกำรได้รับกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียง เพรำะผู้ปกครอง
มีฐำนะยำกจน และไม่มีโอกำสได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีกำรแข่งขันสูง
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ตัวชี้วดั ที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รบั โอกาสในการศึกษาต่อ
ขัน้ พื้นฐานเพิ่มขึ้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดให้มีกำรลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงสถำนศึกษำ สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 กับสถำนศึกษำ สังกัดอื่นที่เปิดสอนสำยอำชีพ เช่น
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเรียนต่อสำยอำชีพ
2. กำรเปิ ด โอกำสให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ เปิ ด สอนสำยอำชี พ ทุ ก สั งกั ด เข้ ำไปแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ
สำยอำชีพในสถำนศึกษำ
3. พำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ไปชมสถำนศึกษำที่เปิดสอนสำยอำชีพทุกสังกัด
4. สำรวจควำมสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ในกำรเรียนต่อสำยสำมัญและสำยอำชีพ เพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ และให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
-นักเรียนที่เรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับทุกคนมีทักษะ กระบวนกำรคิด ทักษะชีวิต ทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีและกระบวนกำรทำงำนในอำชีพของนักเรียนที่ตนเองชอบได้
ปัญหำอุปสรรค
โรงเรียนขยำยโอกำสฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ประสบปัญหำคล้ำยคลึงกันใน 4 ด้ำน
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
2.ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
3.ด้ำนควำมพร้อมทำงปัจจัยของโรงเรียนและ
4.ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน
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ย ุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างค ุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วดั ที่ 18 ร้อยละของผูเ้ รียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
ในความสาคัญของการดาเนินชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวติ เพิ่มขึ้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจทุกโรงเรียนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักพัฒนำทักษะชีวิตผู้เรียน
อย่ำงยั่งยืน
2.ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกให้แก่นักเรียนครูผู้บริหำรโรงเรียน
3.ศึกษำดูงำนโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยมพัฒนำโรงเรียนยอดเยี่ยมเป็นโรงเรียนศูนย์กำร
เรียนรู้ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.จัดค่ำยผู้นำนักเรียนและโรงเรียนผู้นำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถำนศึกษำ
5.นิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียน
6.ประกวดโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม
ผลกำรดำเนินงำน
1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเป็น มีจิตสำนึกรู้จักใช้
ทรัพยำกรให้น้อยทีสุด และเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรในชุมชุน รักษำให้ยั่งยืน
2.ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะอย่ำงยั่งยืน
ปัญหำอุปสรรค
- นโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง
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ย ุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ท ุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วดั ที่ 19 อัตราออกกลางคันของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานลดลง
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ ประชุมชี้แจงนโยบำย
แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2.แต่งตั้งครูแกนนำ เฝ้ำระวังและติดตำมเด็กเข้ำเรียน
3.ประชุมชีแ้ จงกำหนดบทบำทหน้ำที่ของครู แกนนำสำรวจข้อมูล ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมกำรจัดทำเครื่องมือสำรวจข้อมูล
3.2 คณะกรรมกำรสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล ดังนี้
3.2.1 ประชำกรวัยเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ ตำม ทร.14 จำก ป.1 – ม.3
3.2.2 ข้อมูลนักเรียนที่เข้ำเรียน ป.1 – ม.3 (ในและนอกเขตบริกำรโรงเรียน)
3.2.3 ข้อมูลเด็กตกหล่นที่ไม่ได้เข้ำเรียน ป.1, ม.1
3.2.4 ข้อมูลนักเรียนออกกลำงคัน ป.1 – ม.3
3.3 คณะกรรมกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลกำหนดพื้นที่เป้ำหมำยที่ต้องกำร
แก้ไขปัญหำ
3.4 คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรเป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนแก้ปัญหำเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลำงคันของสถำนศึกษำ
3.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กตกหล่นและออกกลำงคันได้เข้ำเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ
ผลกำรดำเนินงำน
1.ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลจำนวนประชำกรวัยเรียนรำยตัวสำมำรถติดตำมและ
ดูแลอย่ำงทั่วถึง
3.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรส่งบุตรหลำน
เข้ำเรียน
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ปัญหำอุปสรรค
-นักเรียนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน มีปัญหำครอบครัว สมรส ต้องคดี/ถูกจับ เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
อพยพตำมผู้ปกครอง
ตัวชี้วดั ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้ กครอง
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู เ้ รียน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่นๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน ผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม จำกผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ดังนี้
1. ด้ำนวิชำกำร
2.ด้ำนงบประมำณ
3.ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
4.ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ปัญหำอุปสรรค
-
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